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nr märkus kommentaar 

1 Sanktsioonide kehtestamine tulenevalt Euroopa Liidu õigusest 

Ühtse lähenemise puudumine sanktsioonide kehtestamisele EL-s 

on probleem, mis on tuvastatud kõigi finantsteenuseid käsitlevate 

õigusaktide puhul. Euroopa Komisjon tegi 9. detsembri 2010. 

aasta teatises „Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste 

sektoris”1 ettepaneku kehtestada ELi ühtsed 

miinimumstandardid, et toetada liikmesriikide 

sanktsioonikordade ühtlustamist ja tugevdamist. Komisjon on 

sellised meetmed lisanud kõigisse oma viimastesse finantssektori 

ELi direktiividesse ja määrustesse: 

1) direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb 

krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ 

ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 

2006/49/EÜ (edaspidi CRD IV); 

2) direktiiv 2003/6/EÜ (nn turukuritarvituste direktiiv ehk MAD); 

3) määrus turukuritarvituste kohta (edaspidi MAR); 

4) Läbipaistvusdirektiiv (edaspidi TD); 

5) määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta 

(edaspidi PRIPS); 

6) direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise 

kasutamise vältimise kohta (edaspidi rahapesu direktiiv). 

Kordame siinkohal Teile ka varasemalt esitatud seisukohti 

(viimati esitatud väärteomenetluse seadustiku eelnõu kohta). 

Võrreldes teistes EL liikmesriikides rakendatavate 

sanktsioonidega on Eesti väärteomenetlustes kohaldatavad 

Arvestatud. 

Finantssektori seaduste 

muudatused on eelnõust 

välja jäetud, nende 

probleemidega, millele 

Rahandusministeerium 

on tähelepanu juhtinud, 

tuleb eraldi tegeleda 

ning vastavad ülesanded 

on kavandatud 

Justiitsministeeriumi 

2014. a tööplaani. 

Sealjuures tuleb 

arvestada arengutega EL 

õiguses ja finantssektori 

seaduste eelnõudega 

Eestis. 
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trahvimäärad ja haldussunniraha ebapiisavad ja ei vasta EL 

õigusest tulenevale põhimõttele, mille kohaselt peavad 

kohaldatavad karistused olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. 

CRD IV põhjenduspunktide 35 ja 36 kohaselt peavad selleks, et 

ühtse finantsturu osalistele saaks osaks sarnane kohtlemine kogu 

EL-s, liikmesriikide kehtestavad karistused ja muud 

haldusmeetmed vastama teatavatele olulistele nõuetele seoses 

adressaatide, nende kohaldamisel arvessevõetavate kriteeriumide, 

nende avaldamise, karistuste määramise peamiste volituste ja 

rahaliste karistuste suurusega. Pädevatel asutustel peab olema 

õigus kehtestada rahalisi halduskaristusi, mis on piisavad, et 

tasakaalustada loodetavat kasu, ning mis oleksid heidutavad isegi 

suurtele krediidiasutustele ja investeerimisühingutele ja nende 

juhtidele. 

EL finantssektori valdkondade viimasel ajal vastuvõetud 

määrustes, direktiivides või nende eelnõudes nähakse ette kordi 

suuremad karistusmäärad kui seda kehtiv Eesti karistusõigus ja 

kooskõlastatav eelnõu ette näevad. 

- CRD IV direktiivi artikli 66 lõige 2 näeb ette, et liikmesriigid 

peavad kindlustama tegevusloata hoiuste kaasamise, 

krediidiasutusena tegutsemisel ilma tegevusloata ja olulise 

osaluse regulatsiooni rikkumise korral sanktsioonid ja nende 

rakendamise. Sealjuures sätestab artikli 66 lõige 2(c), et 

liikmesriigil peab olema võimalus sanktsioneerida 

krediidiasutustest juriidilist isikut summaga, mis võrdub kuni 10 

%-ga ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest 

ja füüsilist isikut rahalise halduskaristusega kuni 5 miljonit eurot. 

Samasugune norm on sätestatud ka artikli 67 lõikes 2(e). 

- MAR artikkel 26 näeb määruses sätestatud rikkumiste eest 

füüsilisele isikule halduskaristusena ette kuni 5 miljonit eurot 

ning juriidilisele isikule kuni 10 miljonit eurot või kuni 10% 

ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest. 

- TD eelnõu artikkel 28 sätestab halduskaristuseks juriidilisele 

isikule kuni 10 miljonit eurot või kuni 5% ettevõtja eelmise 

majandusaasta kogu aastasest netokäibest ning füüsilisele isikule 

kuni 2 miljonit eurot. 

- PRIPS eelnõu artikkel 19 näeb ette halduskaristuse juriidilisel 

isikule kuni 5 miljonit või kuni 2% ettevõtja eelmise 

majandusaasta kogu aastasest netokäibest, füüsilisele isikule kuni 

5 miljonit eurot. 

Rahapesu direktiivi eelnõu artiklid 55 ja 56 hõlmavad erinevaid 

halduskaristusi ja -meetmeid, mida liikmesriigid peavad kasutama 

selliste nõuete pideva rikkumise korral, mis on seotud kliendi 

suhtes rakendatavate hoolsusmeetmetega, andmete säilitamisega, 

kahtlastest tehingutest teatamisega ja asjaomaste üksuste 

sisekontrolliga. Direktiivi eelnõu sätestab halduskaristuste ja –

meetmetena juriidilise isiku puhul rahalise halduskaristuse kuni 

10% eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest; füüsilise 

isiku puhul rahalise halduskaristuse kuni 5 miljonit eurot; rahalise 
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halduskaristuse, mis vastab kuni kahekordsele kasule, mis on 

saadud sellisest rikkumisest, või kuni kahekordsele kahjule, mis 

on ära hoitud sellise rikkumise tulemusena, kui kõnealust kasu 

või kahju on võimalik kindlaks määrata. 

KarS-i revisjoni raames on finantsvaldkonna väärtegudes 

muudetud (karmistatud) juriidilise isiku sanktsioonimäärasid. 

Finantsvaldkonna eriseadustes sätestatud nõuete rikkumise korral 

on juriidilist isikut võimalik mõjutada haldussunniga kokku kuni 

52 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks. 

Maksimaalseks väärteokaristuseks on 400 000 eurot. Füüsilise 

isiku puhul on võimalik kohaldada maksimaalselt 4800 eurot ühe 

ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks. Väärtegude 

toimepanemise korral kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. 

Võrreldes eelnõus sätestatud karistusmäärasid EL õigusaktides 

sätestatuga, on eelnõus sätestatud määrad meie hinnangul 

ebapiisavad ega võimalda direktiivide kohast ülevõtmist 

riigisisesesse õigusesse. CRD IV , mille rakendamisega tuleb 

tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

575/2013, 26. juuni 2013 , krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete 

kohta täitmine, peaks olema üle võetud Eesti õigusesse 2013. 

aasta lõpuks. 

Meie hinnangul ei pruugi haldussunni puhul olla tegemist EL 

direktiivide ja määruste mõttes halduskaristuse (administrative 

penalty) või -meetmega. Administratiiv- ehk halduskaristuse all 

saab eelkõige mõista sanktsioonina rakendatavat trahvi. Eesti 

õiguses ei käsitata sunniraha rakendamist karistusena. 

Sunnivahendit rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus 

jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Teatud 

olukordades on tegemist teo tagajärjega, s.t kahju on juba 

tekkinud, mistõttu haldussund ei ole sellisel juhul õigustatud ega 

rakendatav. Lisaks ei ole maksimaalne sunniraha määr 52 000 

eurot kooskõlas finantsvaldkonna sanktsioonide ühtse lähenemise 

põhimõtete kehtestamisele EL-is. 

2 Eelnõu seletuskirja kohaselt kaaluti ka võimalust kehtestada 

juriidilise isiku rahatrahvimäär läbi käibe arvutamise – sarnaselt 

KarS § 44 lõikele 9, mis näeb ette võimaluse KarS eriosas 

sätestatud juhtudel mõista juriidilisele isikule rahalise karistuse, 

mille suurus arvutatakse protsendina juriidilise isiku käibest. 

Leiti, et see tuleks kõne alla vaid erandjuhtudel ja teatud 

valdkondades ning tekiks küsimus, mida käibena käsitleda. 

Juhime tähelepanu, et aastane netokäive on EL 

raamatupidamisalastes õigusaktides reguleeritud ja ei peaks 

seetõttu probleeme tekitama. KarS § 400 lõigetega 3 ja 4 on 

sätestatud võimalus, et konkurentsi kahjustava kokkuleppe, otsuse 

ja kooskõlastatud tegevuse korral on võimalik juriidilist isikut 

karistada rahalise karistusega kuni 5% juriidilise isiku käibest ja 

teatud juhtudel koguni 5–10% juriidilise isiku käibest. Kuna 

karistusõiguses on olemas normid, mis näevad ette võimaluse 

juriidilist isikut karistada rahalise karistusega, mille suurus 

Finantssektori seaduste 

muudatused eelnõust 

välja jäetud. 
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arvutatakse protsendina juriidilise isiku käibest, ei tohiks olla 

takistusi ka sama põhimõtte rakendamiseks finantsvaldkonna 

süütegude puhul. 

3 Teeme ettepaneku finantsvaldkonna eriseadustes (nt 

investeerimisfondide seadus, krediidiasutuste seadus jm) 

sätestatud väärtegude eest juriidilisele isikule ette nähtud 

trahvimäärad ühtlustada ja sätestada läbivalt trahvimääraks kuni 

400 000 eurot. Hetkel eelnõus sätestatud 32 000 ja 400 000 euro 

suuruste rahatrahvide puhul ei ole sellega arvestatud. Näiteks 

sätestab investeerimisfondide seaduse § 307 igasuguse aruande 

esitamata jätmise eest rahatrahvi kuni 400 000 eurot, samas 

märksa tõsisemate tagajärgedega investeerimisfondide seaduse §-

s 315 sätestatud usaldatavusnõuete rikkumise eest on 

maksimaalne karistusmäär vaid 32 000 eurot. Leiame, et eelnõus 

omavahendite nõuete rikkumise eest juriidilisele isikule määratav 

kuni 32 000 euro suurune rahatrahv ei ole proportsionaalne 

karistus võrreldes näiteks kindlustuslepingu kohta info esitamata 

jätmisega (trahv kuni 400 000 eurot). Eelnimetatud juhul on 

klientide huvide kaitse vajadus omavahendite nõuete rikkumise 

korral oluliselt suurem, kui sanktsioonist eeldada võiks. 

Kuna CRD IV-s märgitakse, et liikmesriigil peab olema võimalus 

sanktsioneerida krediidiasutustest juriidilist isikut summaga, mis 

võrdub kuni 10% ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest 

netokäibest ja füüsilist isikut rahalise halduskaristusega kuni 5 

miljonit eurot, oleme seisukohal, et ka 400 000 euro suurune 

trahv võib olla ebapiisav. Seega palume Teil kaaluda sunniraha 

määra suurendamist kuni 5 miljoni euroni. Seoses kapitalinõuete 

direktiivi ülevõtmisega saadame peagi kooskõlastusringile 

krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse krediidiasutuste 

seaduse § 1041 lõiget 2 järgmiselt: 

„(2) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on 

sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5 

000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama 

kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 5 

000 000 eurot ning juriidilise isiku puhul kuni 32 000 eurot ja 

järgmistel kordadel kokku kuni 100 000 eurot ühe ja sama 

kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 

10% kogu aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulu, mis 

koosneb komisjoni-, teenustasude, intressi ja muudest sarnastest 

tuludest kooskõlas pangandusmäärusega.“. 

Eelnõust välja jäetud. 

4 Eelnõus tunnistatakse kehtetuks juriidilise isiku sundlõpetamine. 

Seletuskirja kohaselt on tegemist tsiviil- ja haldusõigusliku 

meetmega. Leiame, et see ei ole õigustatud, sest sundlõpetamise 

alused (seaduse mittetäitmine ja tsiviilõiguslike normide 

rikkumised) ei pruugi kaasa tuua sundlõpetamist. Kuritegu eeldab 

rangemat karistust, milleks sundlõpetamine kahtlemata on. 

Juriidilise isiku sundlõpetamine on proportsionaalne ja 

õigustatud, seda eriti majanduskuritegude puhul, kus kuritegelik 

Muudetud on KarS § 4 

lg 2, mis garanteerib, et 

osad juriidilise isiku 

kuriteod on I astme 

kuriteod pikema 

aegumistähtajaga. 

Sundlõpetamise 

efektiivsus karistusena 
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ühendus kuritarvitab erinevaid eraõiguslikke juriidilisi isikuid. on küsitav, nagu 

seletuskirjas märgitud. 

5 Oleme seisukohal, et finantsvaldkonnas menetletavate ja 

riigihankealaste väärtegude aegumistähtaega tuleks pikendada 

kolme aastani arvestades teo toimepanemise ajast kuni otsuse 

jõustumiseni nagu KarS § 81 lõige 3 näeb ette maksu- või 

konkurentsialaste väärtegude puhul. Finantsinspektsiooni 

menetletavad väärteod on oma olemuselt keerukad ja valdavalt nn 

latentsed ning nende menetlemine sõltub reeglina 

menetlusvälisest osapoolest. Menetluse läbiviimise kuni 

kaheaastane tähtaeg, sh tõendite kogumiseks, on liiga lühike. 

Absoluutne aegumistähtaeg finantssektori väärtegude puhul võib 

kaasa aidata väärtegude varjamisele ja mittekoostööle menetluses. 

Teeme ettepaneku arutada finantssektorit puudutavad eelnõu 

kohta laekunud ettepanekud läbi koos eelnõu autorite, 

Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni ja finantssektori 

esindajatega. 

KarS § 81 muudatus 

võimaldab paindlikumat 

pikema aegumistähtaja 

erandlikku kehtestamist. 

RHS-s on toodud 

erisused, millal kehtib 

pikem aegumistähtaeg. 

Praegu on finantssektori 

seaduste muudatused 

eelnõust välja jäetud. 

§ 1 p 

5 

Eelnõuga peetakse vajalikuks KarS § 12-1 kaudu mitte siduda 

seaduse koosseisutunnust täitevvõimu aktiga (täna on kahju määr 

seotud palga alammääraga, mis kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 

määrusega). Seletuskirja järgi on ette nähtud teatud varuga 

konkreetsed summad kahju või selle ulatuse suuruse 

määramiseks. Täitevvõimuaktiga sidumine on meie hinnangul 

seotud riigi tegeliku majanduse arengu ja kasvuga, mille 

tulemusena tõuseb või langeb palga alammäär. Majanduskuriteod 

on otseselt seotud majanduse olukorraga, mis mõjutab selliste 

süütegude tulemusena tekitatud õiguskaitse riive raskuse ja 

ohtlikkuse hindamist. Näiteks 10 aastat tagasi hinnati 

maksukuritegude suureks kahjuks 500 000 krooni ehk 32 000 

eurot. Eelnõu kohaselt on täna selleks 40 000 eurot. Meie 

hinnangul ei saa olla kindel, et 10 aasta pärast on see summa, kas 

väiksem või suurem, mis tingiks järjekordse karistusseadustiku 

muudatuse. Sellest tulenevalt on otstarbekam siduda kahju 

suuruse koosseisutunnus täitevvõimu aktiga, mis põhineb reaalsel 

majanduse olukorral ja sellega seotud inimeste õiglustundel. 

Vajadusel saab KarS 

perioodiliselt muuta, 

kuid teo karistatavus 

peaks tulenema 

seadusest, mitte 

määrusest. 

§ 1 

p-d 

15 ja 

16 

Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse muudatust asjaoluga, et 

ebaselge oli, kus vastav asjaolu karistuse mõistmise struktuuris 

paikneb. Me ei nõustu sellise põhjendusega järgmistel 

kaalutlustel: 

- seni on valdkonna erialakirjandus pidanud KarS §-des 57–58 

sätestatud kergendavaid-raskendavaid asjaolusid süü määra 

juurde kuuluvateks2; 

- eripreventsiooni tasandit käsitles erialakirjandus süüst erinevaks 

tasandiks3; 

- eelnõu ettepanek praegusel kujul jagab seni süü tasandi juurde 

kuulunud kergendavad asjaolud süü (§ 57 lõige 1) ja 

eripreventsiooni (lõige 2) alla kuuluvateks; 

- ettepanek on vastuolus seni kehtinud mudeliga. On 

tähelepanuväärne, et seni süü tasandi alla kuulunud asjaolud, 

Eelnõust välja jäetud. 
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mida nüüd tahetakse muuta eripreventsiooni alla kuuluvateks, on 

vaid ümberkirjutus seni kehtinud süü tasandi loetelust, 

arvestamata ja mainimata on aga rida teisi, kindlasti 

eripreventsiooni tasandil arvestatavaid asjaolusid (nagu nt 

retsidiivi puudumine, perekondlik seis, isiku eluviisi ja 

sissetuleku legaalsus, isiku potentsiaalne oht ühiskonnale jms). 

Ebajärjepidev on seejuures ka KarS § 58 kohtlemine, kus 

samasugust „jagamist“ toimunud ei ole. 

Leiame kokkuvõtvalt, et KarS § 57 muutmise ettepanekuga ei ole 

eelnõu koostajad järginud KarS § 56 karistuse liigi ja määra 

arvutamise seni kehtinud skeemi ja muudatus teeb nimetatud 

normi kohaldamise segasemaks. Asunud muutma karistuse liigi ja 

määra reeglistikku, võiks normi looja esitada teksti selgelt 

eristatult (nt eraldi paragrahvidena) nii süü, eripreventsiooni kui 

üldpreventsiooni tasanditele. Selliselt saaks tagatud õigusselguse 

põhimõte. 

§ 1 p 

16 

Eelnõu § 58 lõike 2 kohta märgime, et erinevalt kergendavatest 

asjaoludest, mille puhul võiks asjaolude nimistu jääda lahtiseks, 

ei ole põhjendatud raskendavate asjaolude puhul näha ette muid 

seaduses loetlemata raskendavaid asjaolusid, kuna see oleks 

õigusselguse ja karistusõiguse määratletuse nõudega vastuolus, 

sest ei võimalda ette näha toimepandava teo raskust. Eelnõu 

seletuskirjast ei nähtu sellise sammu põhjendust. 

Eelnõust välja jäetud. 

§ 1 p 

18 

Eelnõu seletuskirja kohaselt on § 60¹ mõeldud reaktsiooniks nn 

iteraktiivsest deliktist loobumise juhtudeks. Normi sõnastuseset 

aga ei nähtu, et § 60¹ kohaldamine oleks mingilgi määral 

piiritletud sõltuvalt süütegude liigist või alast. Reductio ad 

absurdum langeb selle normi toimealasse ka näiteks juhtum, kus 

peksja peksmise vabatahtlikult lõpetab (mis paratamatult peab 

mingi hetk juhtuma). Märgime, et ilma toimeala täpsustuseta on § 

60¹ puhul oht, et see võib muuta kogu karistusõiguse kohaldamise 

lõppkokkuvõttes kohtute poolt etteennustatamatuks. 

Sõnastust on muudetud, 

vältimaks 

vääritimõistmist. 

§ 1 p 

20 

Eelnõu seletuskirjast ei nähtu ÜKT tundide ja vangistuse päevade 

vahekorra devalveerimise põhjendusi. Palume arvestada ka 

järgmiste kaalutlustega: väärteo asenduskaristusena toimub ÜKT 

tähtaja arvestamine samade reeglite järgi. Üks päev aresti võrdus 

seni kümne trahviühikuga, mis võrdus kahe tunni üldkasuliku 

tööga. On asjakohane märkida, et uue valemi järgi pakutav määr 

tähendaks seda, et kümnele trahviühikule vastaks üks tund 

üldkasulikku tööd. See teeks aga ÜKT „tunnipalgaks“ 40 eurot 

neto, mis oleks kuupalgaks ümberarvestatuna 6800 eurot neto. 

Eesti oludes on selline tasu ebarealistlik, eriti arvestades, et ÜKT 

on tavapäraselt lihttöö (lehtede riisumine jne). Sellest lähtuvalt 

märgime, et ÜKT selline „tasu määr“ on põhjendamatult leebe ja 

muudab karistuse ümberkantuna ÜKT-le tühiseks (nt 1200 euro 

suuruse rahatrahvi tasumiseks peaks tööd tegema reeglina 

vähemalt kuu aega, ÜKT-d oleks vaja teha aga vähem kui neli 

tööpäeva – 30 tundi). 

Kui normilooja soov oli üldkasuliku töö praegusega võrreldes 

Arvestatud osaliselt. 

Seletuskirja on 

täiendatud, ette on 

nähtud ÜKT miinimum 

(10 t). 
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populaarsemaks ja atraktiivsemaks muutmine süüdlasele, siis 

oleks ehk kohane pigem üle vaadata ÜKT kohaldamise eeldused. 

Väärteo eest on hetkel võimalik ÜKT-d kohaldada üksnes 

rahatrahvi või aresti asendamise teel, mis rahatrahvi puhul 

tähendab ka seda, et täitemenetlus rahatrahvi sissenõudmiseks on 

ebaõnnestunud. Näeme ÜKT populariseerimise võimalusena 

KarS-i ja VTMS vastavate sätete muutmist selliselt, et ÜKT-d 

oleks võimalik kohaldada menetlusaluse isiku nõusolekul juba 

kohtuvälise menetluse ja/või kohtumenetluse käigus. 

§ 1 p 

43 

Palume täiendada eelnõud KarS § 81 lõike 3 muutmise sättega. 

Teeme ettepaneku laiendada kolmeaastast aegumistähtaega 

riigihangetealastele väärtegudele. Analoogselt maksu- ja 

konkurentsialaste väärtegude menetlemisega on vaja 

väärteomenetlejal läbi töötada mahukaid materjale. Riigihangete 

korraldamisel toimepandud rikkumised tuvastatakse tihti siis, kui 

riigihanke menetlus on lõppenud ning rikkumisi ei ole enam 

võimalik kõrvaldada. Alustatud järelevalvemenetlus lõpeb tihti 

üksnes rikkumis(t)e tuvastamisega, kuna olukorras, kus 

hankeleping on juba sõlmitud ja riigihanke menetlus lõppenud, ei 

ole võimalik järelevalvemeetmeid rakendada. Ka ei ole sellisel 

juhul võimalik enam riigihangete seaduse rikkumist kõrvaldada 

ega heastada. Leiame, et riigihangetealaste rikkumiste korral 

peaks riigil olema võimalus isikute mõjutamiseks ka siis, kui 

järelevalvemeetmete rakendamine rikkumiste kõrvaldamiseks 

enam võimalik ei ole, et mõjutada isikuid edaspidi rikkumistest 

hoiduma. 

Riigihangete dokumentatsioon on üldjuhul mahukas ning selle 

läbitöötamine võtab väärteomenetlejal rohkesti aega. Olukorras, 

kus kohtuvälisele menetlusele järgneb kohtumenetlus, tuleb uuesti 

väärteomenetlus täies ulatuses läbi viia, s.t, et mahukad materjalid 

tuleb kohtu poolt teist korda läbi töötada. Toome näite praktikas 

esinenud juhtumist. Väärteoasjas tehti kohtuvälise menetleja poolt 

19.11.2012 otsus, mis vaidlustati maakohtus ning maakohtu otsus 

omakorda kassatsiooni korras Riigikohtus. Riigikohus on 

määranud asja arutamise ajaks 02.10.2013. Eeltoodud näide 

illustreerib ilmekalt reaalset olukorda, mis võib tekkida iga 

vaidlustatava trahviotsuse korral. Kohtumenetlus võib kesta pea 

terve aasta, kuid tulemuseks võib sageli olla kohtu poolt 

õigeksmõistva lahendi tegemine väärteo aegumise tõttu. 

Vältimaks olukorda, kus väärteoasjad aeguvad kohtumenetluse 

käigus, oleks vajalik arvestada riigihankealaste väärtegude 

keerukusega ning võimaldada riigihankealaste väärteoasjade 

aegumise tähtaja pikendamist kolmele aastale. 

Näeme alternatiivina võimalust eelpool kirjeldatud olukorra 

leevendamiseks, kui seaduses nähakse ette aegumise peatumine. 

Kehtiva KarS § 81 lõige 7 näeb ette juhtumid, millal süütegude 

aegumine peatub. Teeme ettepaneku täiendada KarS § 81 lõiget 7 

punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

„4) väärteo kaebemenetluse ajaks kohtus.“. 

Väärteomenetluste liiga pikale venimist ei ole vaja karta, sest 

Osaliselt arvestatud – 

teadud RHS 

paragrahvide juures 

aegumistähtaega 

pikendatud. Vt ka KarS 

§ 81 lg 3 muudatused.  
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KarS § 81 lõige 7 sätestab väärtegudele maksimaalse 

aegumistähtaja, milleks on kolm aastat. 

§ 1 p 

90 

Seoses § 392 kehtetuks tunnistamisega lisatakse § 183 esimesse 

lõikesse vastutus ka väikeses koguses narkootilise või 

psühhotroopse aine üle riigipiiri toimetamise eest. Leiame, et 

tänase piirideta ehk liikumisvabadusega Euroopas ei tähenda 

enam iga üle piiri toimetatav kaup koheselt suurt ebaseaduslikku 

äritegevust, vaid inimesed on vabadusega ära harjunud ning 

toimetavad üle piiri aineid, mis on mõeldud isiklikuks tarbeks. 

Selliste õigusrikkumiste puhul piisab õiguskuulekuse tagamiseks 

ka väärteomenetlusest. Samas on riigi siseselt väikeses koguses 

käitlemine ilma edasiandmise eesmärgita vaid väärtegu ehk 

eelnõu looks sama rikkumise korral isikute ebavõrdse kohtlemise. 

Näiteks 2012. aastal alustas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond 

menetlustoiminguid 91 narkootikumidega seotud kriminaalasjas, 

millest 23% ehk 21 juhtumit oli seotud suure kogusega. Eelnõus 

märgitud kuriteokoosseisu kirjeldus tingib Maksu- ja Tolliameti 

kriminaalmenetlusressursi ebaotstarbeka kasutamise väikeses 

koguses narkootiliste ainete üle riigipiiri toimetamise juhtumite 

puhul, kuna senine menetluspraktika on näidanud et 28% 

juhtumite kohta ei alustata kriminaalmenetlust 

kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lõike 2 alusel. Lõpule 

viidud kriminaalmenetluste karistused on olnud järgmised: 

-79% menetlustest on prokuratuuri poolt lõpetatud väikese süü ja 

menetlushuvi puudumisega 

-5 % juhtumitest on määratud vangistus katseajaga 

-16 % juhtumitest on määratud rahaline karistus vahemikus 320–

800 eurot. 

Märgitud karistused on väiksemad kui väärteomenetluse raames 

lubatavad maksimumkaristused vastavalt narkootiliste ja 

psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse §-le 151 – 

200 trahviühikut ehk 800 eurot või 30 päeva aresti. Sellest 

tulenevalt on alust kahelda, kas väikeses koguses narkootilise aine 

oma tarbeks üle riigipiiri toimetamise kriminaaliseerimine on 

otstarbekas. Teeme ettepaneku väikeses koguses narkootiliste 

ainete üle piiri toimetamise käsitlemise kuriteona siis, kui 

tuvastatakse edasiandmise eesmärk nii nagu kuriteokoosseisus 

märgitud teiste käitlemistoimingute puhul. Meie hinnangul tuleks 

kõnealune kuriteokoosseis sõnastada järgmiselt: „(1) Narkootilise 

või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku üle 

riigipiiri toimetamise, ebaseadusliku valmistamise, omandamise 

või valdamise eest edasiandmise eesmärgil –…/„ 

Arvestatud. 

§ 1 p 

95 

Eelnõuga muudetakse KarS § 194 esimeses lõikes toodud tegude 

loetelu. Ravimi ühe käitlemise viisina tuleb vaadelda ka selle 

ebaseaduslikku toimetamist üle riigipiigi. Oleme seisukohal, et 

seoses EL-is kehtiva liikumisvabadusega ei tähenda iga ravimi 

üle tollipiiri toimetamine koheselt suurt ebaseaduslikku 

äritegevust ja ohtu rahva tervisele. Inimesed on 

liikumisvabadusega ära harjunud ning toimetavad üle piiri oma 

Arvestatud. 
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tarbeks mõeldud ravimeid. Selliste õigusrikkumiste puhul piisab 

õiguskuulekuse tagamiseks ka väärteomenetlusest. Esitatud 

kuriteokirjelduse kohaselt on juba ühe tableti üle piiri 

toimetamine kuritegu. Eelnõus märgitud kuriteokoosseisu 

kirjeldus tingib Maksu- ja Tolliameti kriminaalmenetlusressursi 

ebaotstarbeka kasutamise, kuna senine menetluspraktika on 

näidanud, et 31 % juhtumite kohta ei alustata kriminaalmenetlust 

kriminaalmenetluse seadustiku § 199 lõike 2 alusel. Lõpule 

viidud kriminaalmenetluste karistused on olnud järgmised: 

-78% menetlustest on prokuratuuri poolt lõpetatud väikse süü ja 

menetlushuvi puudumisega 

-14% juhtumitest on määratud vangistus katseajaga 

-7% juhtumitest on määratud rahaline karistus - maksimaalne 

summa 416 eurot. 

Märgitud karistused on palju väiksemad kui väärteo raames 

lubatavad maksimumkaristused vastavalt ravimiseaduse §-le 104 

– 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. Eelnevast tulenevalt on meie 

hinnangul alust kahelda, kas ravimite oma tarbeks ja 

määratlemata koguses üle riigipiiri toimetamise 

kriminaaliseerimine on otstarbekas. 

Esitame siinkohal alternatiivsed ettepanekud: 

Variant 1 - täiendada kuriteokoosseisu selliselt, et ravimi 

ebaseaduslik toimetamine üle riigipiiri oleks kuritegu vaid siis, 

kui on tuvastatud edasiandmise eesmärk - ravimi ebaseadusliku, 

valmistamise, turustamise, üleandmise, või vahendamise, samuti 

ravimi ebaseadusliku toimetamise eest üle riigipiiri edasiandmise 

eemärgil, kui puudub käesoleva seadustiku §-des 183–185 

sätestatud süüteokoosseis; 

Variant 2 – täiendada kuriteokoosseisu selliselt, et kuritegu oleks 

vaid suures koguses ravimite üle riigipiiri toimetamine. Muudatus 

eeldab ravimiseaduses ravimite suure koguse määramist. 

Täiendada ravimiseaduse § 25 lõikega, millega määratakse ära 

ravimi suur kogus – lugeda suureks koguseks kogus, mis ületab 

10 kordselt käesoleva seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud 

määruses lubatud koguseid. 

§ 1 p 

115 

Seoses KarS § 222 sõnastusega märgime, et autoriõiguse 

käitlemise legaaldefinitsioon ei ole autoriõiguse seaduses 

sätestatud nii nagu seda on analoogsetes teistes käitlemist 

puudutavates kuriteokoosseisudes (nt KarS §-s 184 on käitlemine 

defineeritud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 

lähteainete seaduse kaudu, § 376 sisaldab kuriteokoosseisu 

kirjelduse käitlemise loetelu). Intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingu artikli 61 järgi näevad liikmed ette 

kriminaalmenetluse ja -karistuste kohaldamise vähemalt juhtudel, 

kui tahtlikult on võltsitud kaubamärki või rikutud autoriõigusi 

kommertseesmärkidel. Autoriõiguse seaduses märgitud autori 

isiklike ja varaliste õiguste loetelus ei ole reguleeritud ka teose 

sisse- ja väljaveo keeldu nii nagu seda on näiteks kaubamärgi 

omanikul kaubamärgi seaduses. Seega ei ole selgelt väljendatud, 

kas piraatkoopia üle riigipiiri toimetamine on kuritegu. Samas on 

Arvestatud, § 222 

sõnastust muudetud ja 

antud kauplemise 

toimingute avatud 

loetelu. 
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aga autoriõiguse seaduse §-s 802 loetletud piraatkoopiaga 

kauplemise tegevused – piraatkoopia müük, rentimine, müügile 

pakkumine või rendile pakkumine, samuti piraatkoopia 

ladustamine, hoidmine või edasitoimetamine ärilisel eesmärgil. 

Teeme õigusselguse huvides ettepaneku antud kuriteokoosseisu 

lisada käitlemise loetelu või asendada sõna „käitlemine“ 

„kauplemisega“, mille loetelus on ka edasitoimetamine ärilisel 

eesmärgil. Edasitoimetamist saab samastada üle riigipiiri 

toimetamisega. 

§ 1 p 

120 

Märgime, et piraatkauba [võltskauba] käitlemise ega muu 

tegevuse (nt kauplemise) legaaldefinitsioon ei ole 

kaubamärgiseaduses sätestatud. Kaubamärgiseaduse §-s 14 on 

loetletud kaubamärgiomaniku ainuõigused, kuid selgelt ei ole 

väljendatud, kas võltskauba üle riigipiiri toimetamine on kuritegu. 

Leiame, et õigusselguse huvides tuleks antud kuriteokoosseisu 

lisada käitlemise loetelu. 

Arvestatud, § 227 

sõnastust muudetud ja 

antud kauplemise 

toimingute avatud 

loetelu 

§ 1 p 

146 

KarS §-de 274 ja 275 omavahelises võrdluses ilmneb, et §-s 274 

sätestatu puudutab võimuesindajat, §-s 275 aga kitsamalt avalikku 

korda kaitsvat võimuesindajat. Seletuskirjast ei selgu, kas 

seadusandja tahe oligi üksnes avalikku korda kaitsva 

võimuesindaja solvamist karistatavaks teha ning millised on selle 

põhjendused. 

Solvamine on üldjuhul 

tsiviilrikkumine ning 

selle 

krimininaliseerimine 

peab olema kitsalt 

piiritletud. 

§ 1 p 

164 

KarS § 300 tekstist on meie hinnangul võimalik välja lugeda 

kolm erinevat kuriteokoosseisu. Nimetatud kolm koosseisu on 

järgmised: 

- ametiisiku poolt hankemenetluse nõuete rikkumine 

hankemenetluses osalejale eelise andmise eesmärgil; 

- ametiisiku poolt seaduse kohaselt nõutava hankemenetluse 

korraldamata jätmine; 

- ametiisiku poolt hanke osadeks jaotamine hankemenetluses 

osalejale või võimalikule osalejale eelise andmise eesmärgil. 

Teeme alljärgnevalt omapoolsed märkused ja ettepanekud kõikide 

nimetatud koosseisude kohta. 

Ametiisiku poolt hankemenetluse nõuete rikkumine 

hankemenetluses osalejale eelise andmise eesmärgil 

KarS § 300 muudatuse kvalifikatsiooni sõnastus märgib koosseisu 

tunnusena subjekti, kelleks on ametiisik. Me ei pea vajalikuks 

koosseisu täiendamist erisubjektiga „ametiisik“, kuna see võib 

tekitada koosseisu rakendamisel probleeme. Toome näite: 

mittetulundusühing (MTÜ), kes on riigihangete seaduse (edaspidi 

RHS) tähenduses hankija, korraldab seaduses sätestatud korda 

rikkudes riigihanke. Hanke läbiviimiseks on MTÜ sõlminud 

lepingu isikuga, kes pakub konsultatsiooni ja õigusabiteenust. 

Lepinguline esindaja kasutab ära MTÜ (hankija) riigihankealast 

oskamatust ning korraldab hankemenetluse selliselt, kus annab 

eelise ühele endaga seotud isikule, kes osaleb hankemenetluses. 

Selline tegevus kvalifitseerub KarS § 300 lõike 1 järgi aga 

kuriteoks üksnes juhul, kui selle on toime pannud ametiisik. 

Eelise andnud lepinguline esindaja ega selle töötaja ei pruugi 

Arvestatud, subjekti 

määratlust ja 

dispositsiooni 

alternatiive täpsustatud. 

Märgime, et eelnõu 

senine versioon baseerus 

2008. aastal 

Rahandusministeeriumig

a kooskõlastatud tekstil. 
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antud juhul ametiisikuks kvalifitseeruda. 

KarS § 288 lõige 1 sätestab ametiisiku mõiste, mille kohasel on 

ametiisik käesoleva seadustiku eriosa tähenduses füüsiline isik, 

kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund, sõltumata 

sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, 

tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või 

lepingu, nimetamise või valimise alusel. 

Koosseisu kohaldamisel tuleb tuvastada, kas isik, kes korraldas 

hankemenetluse seaduses sätestatud nõudeid rikkudes, isikule 

eelist luues ja kavatsetult, on KarS § 288 mõttes ametiisik. Meie 

hinnangul võib olukord viia selleni, et kuriteo toimepannud isik 

pääseb vastutusest üksnes sellepärast, et ta ei vasta ametiisiku 

mõistele. 

Teeme ettepaneku jätta KarS § 300 koosseisu sõnastusest välja 

erisubjekt „ametiisik“, kuna see ei anna koosseisule lisaväärtust ja 

võib praktikas kaasa tuua olukorra, kus kuriteotunnustele vastava 

teo toimepanija pääseb vastutusest. 

KarS § 300 lõige 3 näeb ette vastutuse sama paragrahvi lõigetes 1 

ja 2 sätestatud teo eest juriidilisele isikule. Kuna koosseisu 

tunnuseks on erisubjekt, kelleks saab olla üksnes füüsiline isik, 

näeme probleemi juriidilisele isikule vastutuse kohaldamisel. 

Erisubjekti „ametiisik“ sätestamine kuriteokooseisu objektiivse 

tunnusena loob olukorra, kus grammatilisel tõlgendamisel on 

võimalik koosseisu objektiivset külge täita üksnes füüsilisel 

isikul. Seoses võimatusega omistada ametiisiku poolt 

toimepandud kuritegu juriidilisele isikule, teeme ettepaneku jätta 

eelnõu § 300 koosseisu sõnastusest välja erisubjekt „ametiisik“. 

Ametiisiku poolt seaduse kohaselt nõutava hankemenetluse 

korraldamata jätmine 

Koosseisust „seaduse kohaselt nõutava hankemenetluse 

korraldamata jätmine“ ei ole välja loetav, kas tegu, s.t 

hankemenetluse korraldamata jätmine, peab samuti olema toime 

pandud eelise andmise eesmärgil ja kavatsetult. Sellisel juhul 

oleks eelise saajaks ilmselt isik, kellega sõlmitakse 

hankemenetlust korraldamata hankeleping. Meie hinnangul tuleks 

kaaluda nimetatud koosseisu täiendamist ühe koosseisu 

tunnusega, milleks on hankelepingu sõlmimine. 

Meie hinnangul oleks hankelepingu sõlmimise fakti koosseisu 

lisamisel paremini tuvastatav kuriteo (s.t nõutava hankemenetluse 

korraldamata jätmine) toimepanemise aeg. Kui hankelepingu 

sõlmimise fakti koosseisus ei sisaldu, on oluliselt raskem 

tuvastada kuriteo (nõutava hankemenetluse korraldamata jätmine) 

toimepanemise aega. Tegelikkuses ju tuvastatakse nõutava 

hankemenetluse korraldamata jätmine ikkagi hankelepingu 

sõlmimise fakti kaudu. Nn otselepingute sõlmimist loetakse üheks 

olulisemaks rikkumiseks riigihankeõiguses5. 

Hetkel ei nähtu eelnõu § 300 koosseisust, kas nõutav 

hankemenetlus peab olema korraldamata jäetud kellelegi 

(eelduslikult antakse eelis isikule, kellega hankeleping 

sõlmitakse) eelise andmise eesmärgil, s.t kavatsetult. Seega 
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hõlmab hetkel eelnõu § 300 sõnastus kõiki tahtluse vorme. 

Seletuskirja kohaselt saab aga vastutus järgneda üksnes sellise 

rikkumise eest, mille eesmärgiks on hankemenetluses osalejale 

eelise andmine ehk kuritegu on toime pandav kavatsetult. Kui 

seadusandja eesmärk on kriminaliseerida hankemenetluse 

korraldamata jätmine kellelegi eelise andmise eesmärgil, siis 

peaks kavatsetult eelise andmine nähtuma selgelt kuriteo 

koosseisust, mitte kaudselt seletuskirjast. 

Karistusõiguse määratletuspõhimõtte kohaselt peab nii tegu, mille 

eest seadus karistuse ette näeb, kui ka karistus, olema selgelt 

määratletud, et igaühel oleks võimalik ette näha, milline 

käitumine on keelatud ja karistatav ning milline karistus selle eest 

ähvardab, et ta saaks oma käitumist vastavalt kujundada (vt ka 

Riigikohtu lahend 3-4-1-16-10 punktid 48 jj). Nimetatud 

põhjustel tuleb iseäranis karistusõigusnormi sisu selgitamisel 

esmajoones tugineda selle grammatilisele tõlgendamisele 

(Riigikohtu lahend 3-1-1-23-12). 

Ametiisiku poolt hanke osadeks jaotamine, mille tulemusel 

jäetakse korraldamata hankemenetlus eesmärgiga anda eelis 

hankemenetluses osalejale või võimalikule osalejale 

Meie hinnangul ei ole tegemist rikkumisega, mis vajab rõhutamist 

eraldiseisva koosseisuna. Hankemenetluse korraldamata jätmine 

katab tegelikkuses ka hanke osadeks jaotamise koosseisu, kuna ka 

hanke osadeks jaotamise puhul on sisuliselt tegemist nõutud 

hankemenetluse korraldamata jätmisega. 

Kuna karistatav on just hankemenetluse korraldamata jätmine, 

siis ei oma tegelikkuses enam tähtsust, kas hankemenetlus jäeti 

korraldamata seetõttu, et hankija soovis hoiduda (keerukast) 

hankemenetluse korraldamisest ning jagas riigihanke osadeks 

hankemenetluse korraldamise vältimiseks või ei olnud hankija 

lihtsalt teadlik riigihanke osadeks jaotamisel kohalduvast nn 

summaarse maksumuse arvestamise nõudest (RHS § 23 lõige 3). 

Mõlema käitumise tulemus ja tagajärg on ühesugune – nõutava 

hankemenetluse korraldamata jätmine. Selgitame, et 

hankemenetlus tuleb korraldada juhul, kui riigihanke eeldatav 

maksumus ületab hankemenetluse korraldamise piirmäära6. Kui 

hankija tellib ühe ehitise ehitustööd näiteks osade kaupa, siis võib 

ta seda teha, kuid iga sellise osa kohta hankelepingu sõlmimisel 

peab hankija kohaldama kõigi osade summeeritud eeldatava 

maksumusega hankelepingu sõlmimisele kohaldatavat korda 

(RHS § 23 lõige 3). Näiteks kui lasteaia ehitamise eeldatav 

maksumus on üle 250 000 euro ilma käibemaksuta, kuid hankija 

soovib mingil põhjusel ehitustööd tellida osadena (mitte segi 

ajada olukorraga, kus üks hankemenetlus on hankemenetluse 

siseselt osadeks jaotatud), siis peab ta iga ehitustöö osa 

tellimiseks korraldama hankemenetluse (ehk lähtuma kogu 

lasteaia ehitustöö summeeritud maksumusest), vaatamata sellele, 

kui väike on teatud konkreetse ehitustöö osa maksumus. Kui 

hankija näiteks sellises olukorras ühele osale (maksumusega 

näiteks 6000 eurot) hankemenetlust ei korralda, on hankija jätnud 
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korraldamata RHS-i kohaselt nõutud hankemenetluse. 

Ka näiteks olukorras, kus hankija tellib eelarveaasta jooksul 

hankemenetlust korraldamata nn ühekordsete arvete alusel mingit 

korduvat teenust või asja (näit teatud seadmete hooldustöid või 

elektrit), kusjuures igakordsed tellimused eraldi jäävad alla 

hankemenetluse korraldamise piirmäära), kuid asjade või teenuste 

kogumaksumus eelarveaastas ületab hankemenetluse 

korraldamise piirmäära, on hankija jätnud õigusvastaselt 

hankemenetluse korraldamata. 

§ 1 p 

193 

Soovitame asendada KarS § 340 lõikes 1 tekstiosa „raha, 

pangakaardi või muu maksevahendi“ tekstiosaga „maksevahendi 

ja e-raha“. 

Mittearvestatud, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

§ 1 p 

207 

KarS § 376 lõike 1 sõnastuses on üleliigne sõna „teistele“, kuna 

maksumärk ei kuulu tubakatoote müügipakendi kohustuslike 

nõuete hulka. 

Selgusetuks jääb samuti, miks on vaja muuta senises 

kuriteokoosseisus „suur kogus“ „suureks ulatuseks“. Suure 

koguse mõiste on tänases tubakaseaduses antud - tubakatoodete 

kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam 

alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 

nimetatud aktsiisisumma, mis teeb arvestuslikult 100 000 

sigaretti. Eeltoodu valguses tekib küsimus, mida lugeda „suureks 

ulatuseks“? Kas tasumata jäänud maksud, kauba väärtust, vms? 

Tänase suure koguse ehk 100 000 sigareti soetushind koos 

aktsiisimaksuga ulatub ca 21 580 euroni. Suure ulatuse mõiste on 

eelnõus 40 000 eurot. Seega arvestuslikult saaks kuriteo objektiks 

200 000 sigaretti. Antud valdkonna kuritegelikku käitumist ja 

ebaseadusliku tulu suurust arvestades vähendaks 

kriminaliseeritava sigaretikoguse tõus kuritegevuse vastase 

võitluse efektiivsust (jälitusmenetluse läbiviimine) ning 

organiseeritud kuritegevuse vastutust antud kuriteo eest, kuna 

vähem kui 200 000 sigareti käitlemine tagab kriminaalse tulu 

teenimise, kuid kriminaalkaristust sellele ei järgneks. 

Teeme ettepaneku loobuda kõnesolevas paragrahvis „suure 

ulatuse“ mõistest ning kasutada täna toimivat „suure koguse“ 

mõistet. 

Arvestatud. 

§ 1 

p-d 

219 

ja 

220.  

Eelnõus on §-de 389-1 ja 389-2 sõnastused ühendatud §-s 389-1, 

millest järeldub üheselt, 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. Märgime, et 

maksukuritegude menetluspraktika on näidanud, et paljude 

maksukuritegude toimepanemiseks kasutatakse variäriühinguid, 

kelle juhatusse nimetatakse inimesed, kes tegelikult äriühingu 

tegevust ei juhi (nn tankistid). Nii tuvastati näiteks 2013 juulis 

maksukuritegudes pettusskeem, kus kasutati 8 miljoni euro 

suuruse kuriteo toimepanemiseks 13 variettevõtet; 2012 aprillis 

kasutati 1,5 miljoni euro suuruse kuriteo toimepanemiseks 18 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud. Ei ole 

muudetud. 
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äriühingut. Nimetatud juhtumitel on varifirmad jätnud tihtilugu 

deklaratsioonid esitamata. 

Vastavalt Riigikohtu lahendile 3-1-1-94-06 maksudeklaratsiooni 

esitamata jätmise kui tegevusetusdelikti eest saab täideviijana 

karistada üksnes maksudeklaratsiooni või muu teabe esitamiseks 

kohustatud isikut. Kui maksudeklaratsiooni jätab esitamata 

juriidilise isiku variisikust juhatuse liige, kes ei tea midagi selle 

juriidilise isiku majandustegevusest ja maksukohustusest, s.t tal 

puudub koosseisutahtlus, siis sellisel juhul ei saa juriidilise isiku 

tegelik juht ehk maksupettuse organisaator, kellel puudub nn 

eriline isikutunnus ja kes ei saa olla täideviija, vastutada 

maksuhaldurile andmete esitamata jätmisele kihutamise või 

kaasaaitamise eest. Seetõttu esineb karistatavuse lünk, mille 

tulemusena ei ole võimalik andmete esitamata jätmisega seotud 

kuriteo teoimepanemise eest isikuid vastutusele võtta ning 

seetõttu tuleks maksukuriteo koosseis sõnastada selliselt, et 

hõlmatud oleks ka maksukohustuslase tegeliku juhi vastutus. 

Riigikohtu nõunik Juhan Sarv on teinud ettepaneku kasutada 

koosseisukirjelduses järgmist sõnastust: „maksuhaldurile ebaõige 

ettekujutuse loomise eest maksuõigussuhte tekkimise, muutmise 

või lõppemise aluseks olevatest asjaoludest“. Nimetatud sõnastus 

on tunduvalt laiem kui maksuhaldurile andmete esitamata 

jätmine, ning see tagaks ka äriühingu tegeliku juhi vastutuse 

andmete esitamata jätmise eest. Leiame, et mõneti probleemne on 

eelnõu sätte sõnastus ka osas, mis puudutab „eesmärki“ maksu- 

või kinnipidamiskohustust vähendada või tagastusnõuet 

suurendada. Kuna lõppeesmärgiks on kõigil juhtudel varalise 

kasu saamine, teeme ettepaneku kaaluda „eesmärgi“ asendamist 

„teadliku tegutsemisega“. Eelnevast tulenevalt teeme ettepaneku 

eelnõu § 3891 sõnastada järgmiselt: „Maksuhaldurile teadvalt 

andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest, samuti 

maksuhaldurile teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise eest, kui 

sellega on maksu- või kinnipidamiskohustust varjatud või 

tagasinõuet alusetult suurendatud suurele kahjule vastava summa 

võrra või enam…./“. 

§ 1 p 

221.  

Muuta tuleks tolliseaduse § 73 vastavalt KarS § 391 

(salakaubavedu) uuele sõnastusele. S.t tolliseaduse § 73 lõikes 1 

peaks tegema samad sõnastuslikud parandused, lisades sättesse 

„või sularaha“ ja „selle“ asemel „kauba või sularaha“. 

Eelnõust välja jäetud 

seoses muu eelnõuga. 

§ 1 

p-d 

227 

ja 

228.  

Eelnõus siseteabe väärkasutamise (§ 398) ja turumanipulatsiooni 

(§ 3981) reguleerimisel juhime tähelepanu, et kuriteoga saadud 

vara laiendatud konfiskeerimist saab KarS § 83² lõike 1 alusel 

kohaldada vaid juhul, kui karistus määratakse üle kolme aasta. 

KarS § 398 lõige 2 näeb maksimaalseks karistuseks kuni kolm 

aastat vangistust. Seega ei saa kõnealuse koosseisu puhul määrata 

vangistust üle kolme aasta. Samasuguse tõlgenduse annab ka 

Riigikohus lahendis 3-1-1-73-10 (vt punkt 9.1). Turukuritarvituste 

keerulist iseloomu arvestades on keeruline näiteks kuritegude ja 

väärtegude piiritlemisel aluseks võtta asjaolu, kas teoga on saadud 

Puuduse kõrvaldab juba 

Riigikogu menetluses 

olev KarS muutmise 

seadus. 
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olulises ulatuses varalist kasu või tõi see kaasa olulise kahju. 

Euroopa tulevase reegliraamatu (MAR ja CSMAD8) järgi tuleb 

selgesõnaliselt arvestada ka võimaliku välditud kahjuga. 

Finantsinspektsioon peab näiteks saama karistuste määramisel 

arvestada muude asjaoludega (rikkumise raskusaste, rikkumise 

kestus, rikkumise korduvus, rikkuja rahaline seis, 

koostöövalmidus, varasemad rikkumised, tarvitusele võetud 

meetmed jne). 

§ 11 Kavandatud audiitortegevuse seaduse muudatust on seletuskirjas 

põhjendatud väitega, et kõikide nimetatud paragrahvides näidatud 

rikkumiste korral võib kohaldada sunniraha. Leiame, et näiteks §-

s 165 sätestatud koosseisu (kutsetegevuse dokumentide 

kogumise, säilitamise ja hävitamise nõuete rikkumine) puhul ei 

ole efektiivne sunniraha kasutada, kuna kogumata või säilitamata 

jäetud (hävitatud) dokumente pole võimalik ka sunniraha 

ähvardusel taastada. Seega ei nõustu me audiitortegevuse seaduse 

10. peatüki tervikuna kehtetuks tunnistamisega. Samuti 

audiitortegevuse seaduse § 164 hõlmab tegusid, mille puhul pole 

sunniraha alati võimalik kohaldada, nt tegutsemine 

kliendilepinguta (nt vastav töövõtt võib olla juba lõppenud) või 

vastutuskindlustuseta (nt lõppenud kindlustusjuhtumi puhul). 

Mööname, et haldussundi on võimalik kohaldada 

täiendõppeprogrammis osalemata jätmise korral. Samasisulise 

esmakordse rikkumise eest näeb seadus ette ka 

distsiplinaarvastutuse. Samas ei avalda distsiplinaarkaristused 

tihti soovitud mõju. Väärteovastutuse kaotamise korral jääks 

korduvate rikkujate korralekutsumisel ainsaks võimaluseks 

tegevusloa äravõtmine, mis on tunduvalt äärmuslikum karistus, 

muutes võimatuks vastaval erialal elatise teenimise. 

Võimaldamaks isikul ette näha oma teo tagajärgi ning eristamaks 

väärtegu selgelt distsiplinaarsüüteost, näevad nimetatud 

paragrahvid väärteovastutuse ette juhul, kui samasisulise 

rikkumise eest on eelnevalt kohaldatud distsiplinaarvastutust. 

Seletuskirjas märgitakse, et säärast lahendust ei saa lugeda 

karistusõiguslikult põhjendatuks, viidates põhjendustele 

väärteoprejuditsiooni ärakaotamise kohta. Leiame, et kehtiv 

lahendus on parem alternatiivist, mille korral distsiplinaarsüüteo 

ning väärteo eristamine ja sanktsiooni valik jääksid üksnes 

menetleja kaalutlusõiguseks. Seletuskirjas toodud väited „väärteo 

varasem toimepanemine ei muuda uut väärtegu raskemaks, sest 

selle ebaõigussisu jääb ikka samaks“ ja „korduvalt, eelkõige sama 

liiki kuriteo toime pannud isiku süü on suurem“, on arvestades 

asjaolu, et kuriteo ja väärteo vaheline piir on peaasjalikult üksnes 

kvantitatiivne, vastuolulised. Kui korduvust saab ja tuleb arvesse 

võtta kuriteokaristuse määramisel (kusjuures erinevus võib kaasa 

tuua mitu aastat täiendavat vangistust), peaks selle arvesse 

võtmine olema lubatav ka väärteokaristuse määramisel 

distsiplinaarkaristuse asemel. 

Teeme ettepaneku kogu audiitortegevuse seaduse 10. peatüki 

kehtetuks tunnistamise asemel kehtetuks tunnistada §-d 163, 166, 

Arvestatud  
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167 ja 168 ning § 164 esimesest lõikest jätta välja tekstiosa „§ 42 

lõikes 1“. 

§ 28 

p 1 

Hasartmänguseaduse § 77 kehtetuks tunnistamise kohta 

märgitakse seletuskirjas, et „reservkapitali kui likviidsusnõude 

rikkumine pole seotud avaliku huviga ega nõua 

väärteokoosseisu“. Märgime, et reservkapitali nõue on 

kehtestatud avalikes huvides, kuna see peab tagama 

hasartmängukorraldaja usaldusväärsuse mängijate silmis. 

Nõustume, et seda on võimalik tagada ka haldussunni 

vahenditega, ent palume seletuskirja selles osas täpsustada. 

Seletuskirja on 

täiendatud. 

§ 28 

p 3 

Paragrahvide 81, 85 ja 96 kehtetuks tunnistamise põhjendustes on 

seletuskirjas viidatud võimalusele rakendada sunniraha kuni 320 

eurot. Märgime, et hasartmänguseaduse § 73 lõige 3 võimaldab 

rakendada sunniraha kuni 3200 eurot. 320 eurot on vähendatud 

määr, mis kehtib andmete talletamise teenuse osutajale, Interneti-

ühendust pakkuvale üldkasutatava elektroonilise side teenuse 

osutajale, meediateenuse osutajale, telefoniteenuse osutajale, 

mobiiltelefoniteenuse osutajale või makseteenuse pakkujale. 

Palume seletuskirja vastavalt parandada. 

Menetluses oleva hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu 

raames on AS Eesti Loto meile esitanud ettepaneku lisada KarS-i 

2. jao 1. jaotisesse spordivõistluste tulemuses kokkuleppimise 

kelmuse süüteokoosseis. Ettepaneku põhjenduseks on AS Eesti 

Loto märkinud, et spordivõistluste tulemuste kokkuleppimine on 

dopingu kõrval üks suuremaid tänapäeva sporti ähvardavaid ohte 

ja see kahjustab spordi mainet, ohustades spordivõistluste ausust 

ja tulemuste ettearvamatust. See on vastuolus selliste spordi 

põhiväärtustega nagu eetika, ausa mängu põhimõte ja austus teiste 

vastu. Spordi ülemaailmse populaarsuse tõttu ei ole probleem 

seotud ainult ühe liikmesriigi või spordialaga. Võistluste 

tulemuste kokkuleppimine on spordiga seotud pettuste liik, mis 

võib toimuda ebaseaduslike kihlveokartellide osalusel või olla 

seotud rahapesuga. Tihti on tegemist organiseeritud ja süsteemse 

tegevusega. 

EL on asunud otsustavalt tegutsema vastava tegevuse vastu. EL-i 

liikmesriikide valitsuste esindajad on vastu võtnud EL spordialase 

töökava aastateks 2011–20149, mille üheks prioriteetseks 

teemavaldkonnaks on ka spordieetika ning sealhulgas võitlus 

spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise vastu ja hea 

juhtimistava edendamine. 23.12.2011 avaldatud EL-i Nõukogu 

järeldustes võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu võitlemise 

kohta10 on Nõukogu leidnud, et võistluste tulemuste 

kokkuleppimise vastu võitlemiseks tuleb kasutada asjakohaseid, 

tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone (sealhulgas kriminaal- ja/või 

distsiplinaarkaristusi). AS Eesti Loto on seisukohal, et Eestis 

peaks antud teemat arutama hasartmänguseaduse muudatuste 

raames ning KarS-i tuleb viia sisse kelmuse vastav erikoosseis. 

Sellise erikoosseisu olemasolu on juba iseenesest üldpreventiivse 

iseloomuga, samuti võimaldab see kuriteo toimumisel riigi 

Arvestatud. 

AS Eesti Loto seisukoht 

on tervitatav, kuid 

sellega tuleks tegeleda 

eraldi (vt selgitus AS 

Eesti Loto arvamuse 

juures). 
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sunnijõu abil adekvaatselt olukorrale reageerida. Viimastel 

aastatel on Eestis oluliselt suurenenud selliste kelmuste esinemine 

(vähemalt nende avastamine ja avalikustamine on oluliselt 

suurenenud) ning näiteks jalgpalli puhul on meedias saanud pea 

igapäevaseks erinevad kahtlustused ja ka konkreetsed süüdistused 

mängutulemustega manipuleerimisel. Tegemist on 

hasartmänguturu legaalse toimimisega seotud küsimusega, mis 

tähelepanuta jättes kahjustab otseselt seaduskuulekate ning ausate 

hasartmängukorraldajate mainet ja sporti tervikuna. 

Toetame AS Eesti Loto ettepanekut ja selle põhjendusi ning 

leiame, et hasartmänguseaduse muudatust tuleks menetleda koos 

teiste KarS-i muudatustega. Teeme siinkohal ettepaneku kaaluda 

järgmise paragrahvi sõnastamist: 

„§ 2091. Spordivõistluste tulemuste kokkuleppimise kelmus 

(1) Spordivõistluse tulemuse ebaausa mõjutamise eest sportlase, 

kohtuniku, treeneri või muu spordivõistluse korraldamisega 

seotud isiku poolt, kui mõjutamise eesmärgiks oli saada totovõit 

või muu varaline kasu – karistatakse rahalise karistuse või kuni 

kolmeaastase vangistusega. 

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

karistatakse rahalise karistusega.“. 

§ 30 Seoses eelnõu menetlemisega informeerime, et meil on 

väljatöötamisel uue investeerimisfondide seaduse eelnõu 

terviktekst, millega seoses vajavad täiendamist ka käesolevas 

eelnõus sätestatud väärteokoosseisud. Investeerimisfondide 

seadus on kavas kooskõlastamiseks saata 2013. aasta lõpuks, selle 

jõustumise tähtaeg on samuti 01.01.2015. 

Teadmiseks võetud. IFS 

muudatused eelnõust 

välja jäetud. 

§ 30 

p-d 

2–5, 

6 

jms.  

Investeerimisfondide seaduse §-s 309 on sätestatud fondivalitseja 

juhi vastutus. Eelnõu seletuskirjas on põhjendatud, et töötaja 

tegevus on hõlmatud juhiga, s.t ta vastutab töötaja tegevuse eest. 

Eelnõus on aga sätestatud juhi või töötaja vastutus, näiteks 

kindlustustegevuse seaduse §-s 200 (eelnõu § 42 punkt 3) ja 

krediidiasutuste seaduse §-s 13417 (eelnõu § 48 punkt 7). 

Väärtpaberituru seaduse §-s 23730 (eelnõu § 111 punkt 16) on 

eraldi sätestatud ka juhi lähedase vastutus. Palume kohustatud 

isikute subjektide ringi kasutada seadustes läbivalt ühtemoodi. 

Investeerimisfondide seaduse väärtegude koosseisude §-de 307, 

310, 3122, 3129 jt puhul tekib küsimus väärteo subjekti kohta, 

kuna fondivalitseja on aktsiaselts, s.t juriidiline isik. 

Arusaamatuks jääb sellisel juhul lõikes 2 sätestatu: „sama teo 

eest, kui selle pani toime juriidiline isik“. Õigusselguse 

tagamiseks soovitame vastavate paragrahvide esimesest lõikest 

välja jätta subjekti, piisab teo objektiivsest koosseisust. 

Ettepanekuga, kehtetuks tunnistada fondivalitseja juhi ja 

fondijuhi kohustuste rikkumist sanktsioneerivad sätted, võib 

nõustuda ainult eeldusel, kui kehtestatakse alljärgnevad – 

fondivalitseja ja fondivalitseja juhi vastutust täpsustavad – 

koosseisud: 

„§ X. Riskide juhtimise nõuete rikkumine 

Eelnõust välja jäetud. 
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Fondivalitseja juhi poolt käesoleva seaduse §-s 248 kirjeldatud 

riskide juhtimise korraldamise teostamiseks vajalike meetmete 

kehtestamata või rakendamata jätmise eest, samuti mittetäielikul 

või mitteõigeaegsel rakendamisel – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut. 

§ X. Sisekontrolli süsteemide kehtestamata jätmine 

Fondivalitseja juhi poolt sisekontrolli teostamiseks vajalike 

meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise eest, samuti 

mittetäielikul või mitteõigeaegsel rakendamisel – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

Teeme ettepaneku täiendada eelnõu § 30 punkti 6, sõnastades 

vastutuse osakuomanike üldkoosoleku nõude rikkumise eest 

alljärgnevalt: 

„§ X Osakuomanike üldkoosoleku nõude rikkumine 

Fondivalitseja poolt üldkoosoleku pädevuse eiramise või 

üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitamise reeglite rikkumise 

eest – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.“. 

Leiame, et üldkoosolek on piisavalt oluline teema, et selle 

rikkumised oleksid karistatavad väärteosanktsiooniga. Leiame, et 

pelgalt tsiviilõiguslikust lahendist tsiviilseadustiku üldosa seaduse 

§ 38 alusel ei piisa ja tsiviilõigusliku vastutuse kõrval peab olema 

ka väärteovastutus, kuna arvestades osakute tsiviilkäivet võib 

tsiviilõiguslik vastutus olla liiga pikk ja keeruline osakuomanike 

huvide efektiivseks kaitseks. 

Fondivalitseja üldise vastutuse § 312 uute konkreetsemate 

teokoosseisudega asendamisel tuleb tagada, et uued 

teokoosseisud ei kattuks omavahel, näiteks eelnõus esitatud § 

3124 teokoosseis kordab hetkel §-s 303 sätestatud teokoosseisu, 

kuna investeerimisfondide seaduse mõttes on „välisriik“ 

üldmõiste, mis hõlmab ka lepinguriiki. 

Tulenevalt asjaolust, et eelnõus soovitakse loobuda fondivalitseja 

töötaja vastutusest, mis soovitakse asendada juriidilise isiku 

vastutuse skeemiga, vajab muutmist ka investeerimisfondide 

seaduse § 3121, mis sätestab vastutuse fondivalitseja juhi, töötaja 

või nende huvides tegutseva isiku tegevuse eest. Eelnõu eesmärki 

silmas pidades palume kaaluda nimetatud paragrahvi esimese 

lõike alguse ümbersõnastamist järgnevalt: 

„(1) Fondivalitseja või fondivalitseja huvides tegutseva muu isiku 

poolt …/“. 

§ 30 

p 12 

Teeme ettepaneku investeerimisfondide seaduse §-s 317² 

sõnastada lõige 1 täpsemalt: 

"(1) Depositooriumi poolt enne ülesannete edasiandmist 

kontrollimata jätmine kas isiku, kellele varade hoidmiseks või 

arvelduste tegemiseks või muude depositooriumi ülesannete 

edasiandmiseks depositooriumi ülesandeid edasi antakse, 

organisatsiooniline ja tehnilise korralduse tase ja finantsseisund 

vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele tema lepingujärgsete 

kohustuste täitmiseks ning nimetatud nõuetele vastavuse 

kontrollimine vajaliku hoolsusega ka sel ajal kui isik 

depositooriumi kohustusi täidab - karistatakse rahatrahviga kuni 

-“- 
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400 000 eurot.". 

§ 42 

p 4 

Seletuskirjas märgite, et lepingu kehtivuse ajal teabe esitamata 

jätmise kohustuse täitmiseks piisab haldussunnist ja seda ei ole 

vaja väärteona käsitada. Peame oluliseks, et lepingu kehtivuse 

ajal teabe esitamata jätmise kohustuse rikkumist käsitataks 

väärteona. Tegelikult sisaldub vastutus ka eelnimetatud rikkumise 

eest eelnõu sättes ning seletuskiri vajab selles osas täpsustamist. 

Ühtlasi palume teha tehniline muudatus kindlustustegevuse 

seaduse § 200¹ lõikes 1, sõnastades see järgmiselt: 

„(1) Enne kindlustuslepingu sõlmimist lepingu sõlmimise 

eelduseks oleva või kindlustusvõtjale kindlustuslepingu kehtivuse 

ajal kohustusliku teabe esitamata jätmise või vale või eksitava 

teabe esitamise või avalikustamise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

-”- 

§ 42 

p 7 

Palume kindlustustegevuse seaduse § 2023 kohta seletuskirjas 

esitatud sõnad „poolpotentsiaalne klient“ asendada sõnaga 

„klient“. Vastavalt kindlustustegevuse seaduse § 14² lõikele 1 on 

kliendiks muuhulgas isik, kes on kindlustusandja poole 

pöördunud teenuse saamise eesmärgil, mistõttu puudub vajadus 

sellist mõistet kasutada. Kuna kliendi kindlustushuvi peab välja 

selgitama ka kindlustusandja, siis palume muuta 

kindlustustegevuse seaduse § 2023 lõiget 1 ja sõnastada see 

järgmiselt: 

„(1) Enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustushuvi välja 

selgitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut.“. 

Investeerimispiirangud on sätestatud kindlustustegevuse seaduse 

§-des 78 ja 78¹. Kindlustustegevuse seaduse § 2024 viide vaid 

investeerimispiirangute rikkumisele võib viia eksliku 

tõlgenduseni, et karistuse saab määrata vaid kindlustustegevuse 

seaduse §-des 78 ja 78¹ nimetatud seotud vara 

investeerimisnõuete rikkumise eest. Nõuded seotud varale on 

sätestatud aga ka kindlustustegevuse seaduse §-s 77. Palume 

muuta kindlustustegevuse seaduse § 2024 lõiget 1 ja sõnastada 

see järgmiselt: 

„§ 2024. Seotud varale esitatavate nõuete ja 

investeerimispiirangute rikkumine 

(1) Käesolevast seadusest tulenevate seotud varale esitatavate 

nõuete ja piirangute rikkumise eest vara investeerimisel – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

Kindlustustegevuse seaduse täiendamisel §-dega 2021–2024 on 

silmas peetud, et nende puhul ei ole võimalik rikkumist 

kõrvaldada. Leiame, et sätestatud rikkumised ei ole täielikud, sest 

kindlustustegevuse seadus näeb ette rea kohustusi ja nõudeid, 

mille väärteo korras karistamine on põhjendatud, kuivõrd 

rikkumist ei ole võimalik ära hoida ettekirjutusega ja 

haldussunniga (kahju on juba saabunud). Sellest tulenevalt teeme 

ettepaneku sätestada väärtegude koosseisud ka järgmiste 

kindlustustegevuse seaduses sätestatud kohustuste rikkumiste 

-”- 
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eest: 

„§ 2025. Kindlustustehnilistele eraldistele ja finantskohustustele 

esitatavate nõuete rikkumine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud kindlustustehnilistele 

eraldistele ja finantskohustustele esitatavate nõuete rikkumise eest 

– karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot. 

§ 2026. Sise-eeskirjade kohaldamise rikkumine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud sise-eeskirjade või sisemiste 

protseduurireeglite kehtestamata, ajakohastamata või 

rakendamata jätmise või seadusest tulenevatele nõuetele 

mittevastavate sise-eeskirjade või sisemiste protseduurireeglite 

kehtestamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.“. 

§ 42 

p 8 

Palume muuta kindlustustegevuse seaduse § 203 lõiget 1 ja 

sõnastada see järgmiselt: 

„(1) Finantsinspektsiooni teavitamata jätmise eest lepinguriigi 

kindlustusandja Eestis kindlustustegevusega tegelemise korral või 

käesolevas seaduses välisriigi kindlustusandja tegevuse suhtes 

kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut.“. 

-”- 

§ 42 

p 11 

Kindlustustegevuse seaduse § 205 lõikes 1 nimetatud 

otsekohalduvat õigusakti ei ole, palume vastav viide 

otsekohalduvale määrusele sättest välja jätta. 

-”- 

§ 48 

p 2 

Krediidiasutuste seaduse § 1347 sõnastus ei ole aktsepteeritav 

seoses kapitalinõuete direktiivi ja pangandusmääruse 

rakendamisega. Palume § 1347 sõnastada järgmiselt: 

„Krediidiasutuse poolt pangandusmääruses, käesolevas seaduses 

ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud 

usaldatavusnormatiivide rikkumise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”. 

-”- 

§-d 

54 ja 

55 

Liikluskindlustuse seaduse muudatuste kohta märgime, et 

liikluskindlustuse lepinguta ja poliisita sõiduki juhtimise eest 

karistuse sätestamine liiklusseaduses ei ole kooskõlas riikliku 

järelevalve loogika ja põhimõtetega ning tehtava muudatusega ei 

ole tagatud riikliku järelevalve efektiivne toimimine. Vastav 

etteheidetav norm, järelevalve regulatsioon ja vastutus kohustuse 

rikkumise eest peab olema reguleeritud ühes ja samas eriseaduses 

(liikluskindlustuse seaduses). Tehtavad muudatused ei ole 

kooskõlas riikliku järelevalve regulatsiooniga 

(korrakaitseseadusega). 

Arvestatud 

§ 63 

p 1 

Maksukorralduse seaduse § 1531 uue sõnastuse osas viitame 

ülalolevale kommentaarile eelnõu § 1 punktide 219 ja 220 kohta. 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

§ 77 

p-d 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 59 

(Kohustatud isiku töötaja poolt kontaktisikule või juhile 

Arvestatud RTRTS § 59 

osas ning vastav 
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1-5 käesolevas seaduses sätestatud kohustusliku informatsiooni 

esitamata jätmine või esitamisega tahtlik viivitamine) 

tunnistatakse kehtetuks põhjendusega, et teabe esitamata jätmise 

korral on tegemist töökorralduse küsimusega, mida saab 

lahendada distsiplinaarvastutusega. 

Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 22 kohaselt nõuavad liikmesriigid, 

et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva 

direktiivi sätteid, ning nende juhid ja töötajad näitaksid üles 

täielikku koostöövalmidust: 

a) teavitades rahapesu andmebürood viivitamatult omal algatusel 

juhtumitest, mille puhul asutus või isik, kelle suhtes käesoleva 

direktiivi sätteid kohaldatakse, teab, kahtlustab või mille puhul tal 

on põhjust kahtlustada, et rahapesu või terrorismi rahastamist 

pannakse toime või on toime pandud või seda on üritatud toime 

panna; 

b) esitades rahapesu andmebüroole selle taotluse korral 

viivitamatult vajaliku teabe kohaldatavates õigusaktides 

sätestatud korras. 

Sama direktiivi artikli 39 punkti 1 kohaselt tagavad liikmesriigid, 

et käesoleva direktiiviga hõlmatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid 

võib võtta vastutusele käesoleva direktiivi sätete alusel vastu 

võetud siseriiklike õigusaktide rikkumise korral, kusjuures 

karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Kõnealune säte on vajalik tagamaks, et viidatud tõhusa ja 

hoiatava karistuseta ei jää isik, kes jätab rahapesualase teabe edasi 

andmata juba kohustatud isiku sees (millisel juhul ei kohaldu 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60) ja 

muudab sellega juba eos võimatuks selle jõudmise rahapesu 

andmebürooni, mistõttu Rahandusministeerium ei nõustu selle 

kehtetuks tunnistamisega. 

Paragrahvide 57, 571 ja 57-2 kohustatud subjektide ringi lisatakse 

juhtivtöötaja põhjendusega, et „seadus nõuab hoolsusmeetmeid 

kohustatud isikult olenemata sellest, kas tegemist on asutuse 

töötaja, juhatuse liikme või muu isikuga“. Samas § 60 lõige 1 

sõnastusest jäetakse kõik kohustatud subjektid välja 

põhjendusega, et „puudub ka vajadus loetleda subjekte, sest 

subjekt saab olla ainult see isik, kellel lasub vastav kohustus“. 

Teeme ettepaneku kasutada eelnõu raames järjepidevat sõnastust, 

st jätta kohustatud subjektid alles ka § 60 lõikesse 1. 

muudatus välja jäetud. 

Mitte arvestatud § 60 

osas - § 60 subjektide 

ring on lahtine – “muu 

töötaja” 

§ 83 Paragrahviga 83 muudetakse RHS §-des 111–113 sätestatud 

riigihangetealaseid väärteokoosseise. Analüüsides RHS §-des 

111– 113 sisalduvaid väärteokoosseise ning toetudes 

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna 

väärtegude menetlemise praktikale, leiame, et RHS-is esineb 

üleliigseid koosseise (nt konfidentsiaalsusnõuete rikkumine, 

pakkumuse esitamine ilma kindla kavatsuseta sõlmida 

hankeleping) ja täpsemat sõnastamist vajavaid koosseise (nt 

hankelepingu muutmine RHS-i nõudeid rikkudes). RHS-is 

sätestatud koosseisudest peaks olema üheselt arusaadav, millise 

RHS-i nõude rikkumise eest järgneb väärteovastutus. Lisaks on 

Arvestatud osaliselt: 

RaM pakutud sõnastust 

on korrigeeritud; 

määratlemata mõiste 

“oluline” on asendatud 

sisulise tingimusega. 

Muude karistussätetega 

ei ole sanktsioneeritud 

hankijale valeandmete 

esitamine, mistõttu § 113 

on jäetud kehtetuks 
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ilmnenud mitme (otsuste tegemine ja nendest teavitamata 

jätmine) vajaliku koosseisu puudumine. Kehtiv RHS ei võimalda 

näiteks väärteo korras karistada isikuid, kelle poolt toime pandud 

RHS-i rikkumistega kaasneb oluline riigihanke korraldamise 

üldpõhimõtete kahjustamine. Eelnõu §-ga 83 tunnistatakse 

kehtetuks RHS § 111 lõike 3 punktid 1, 3, 4 ja 7 ning § 113. 

Nõustume RHS § 111 lõike 3 punkti 1 ja § 113 kehtetuks 

tunnistamisega. Me ei nõustu RHS § 111 lõike 3 punkti 3 

tervikuna kehtetuks tunnistamisega ja § 111 lõike 3 punktide 4 ja 

7 kehtetuks tunnistamisega alljärgnevatel põhjustel: 

1. RHS § 111 lõike 3 punkti 3 koosseis „hankelepingu sõlmimine 

või muutmine käesolevas seaduses sätestatud nõudeid rikkudes“ 

Soovime RHS § 111 lõike 3 punkti 3 koosseisu sõnastusest välja 

jätta „sõlmimine või“, mis tähendaks sätte osalist kehtetuks 

tunnistamist. Samas peame oluliseks, et RHS § 111 lõike 3 punkti 

3 koosseisus säiliks „hankelepingu muutmine RHS-is sätestatud 

nõudeid rikkudes“. 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. 

2. RHS § 111 lõike 3 punkti 4 koosseis „hankemenetluse liigi 

valimine käesolevas seaduses sätestatud nõudeid rikkudes“ 

Riigihankeõigus on äärmiselt formaliseeritud ning RHS sätestab 

täpselt, millistes olukordades on hankijal õigus valida erandlikke 

hankemenetluse liike. Nõuetevastased hankemenetluse liigi 

valikud on käsitletavad oluliste rikkumistena riigihankeõiguses. 

Olukorras, kus isik on sõlminud näiteks konkurentsi kahjustava 

hankemenetluse liigi tulemusel hankelepingu, puudub 

järelevalveorganil võimalus sekkumiseks, et taastada 

rikkumiseelne olukord. Sellisel juhul peab meie hinnangul olema 

võimalus isiku vastutusele võtmiseks väärteokorras, kuna selline 

tegevus (s.t ebaõige hankemenetluse liigi valik) toob kaasa 

mitmete riigihangete üldpõhimõtete rikkumise. Teeme ettepaneku 

RHS § 111 lõike 3 punkti 4 koosseisu sõnastust muuta, sõnastades 

punkt 4 järgmiselt: 

„4) hankemenetluse liigi valimine käesolevas seaduses sätestatud 

nõudeid rikkudes ja selle menetluse tulemusena hankelepingu 

sõlmimise eest;“. 

Sõnastuse muutmine on vajalik, kuna 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. 

3. RHS § 111 lõike 3 punkti 7 koosseis „käesoleva seaduse §-s 56 

sätestatud selgituste andmise korra oluline rikkumine“ 

Meie hinnangul on selgituste andmise korra eiramisel tegemist 

tunnistamata 

Muus osas arvestatud. 

Muudatused on 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud.  
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väga olulise rikkumisega, millega kahjustatakse riigihanke 

korraldamise üldpõhimõtteid, eelkõige isikute võrdse kohtlemise 

ja riigihanke läbipaistvuse ning kontrollitavuse põhimõtet. 

Leiame, et koosseis tuleb säilitada, sest näiteks olukorras, kus 

hankemenetlus on lõppenud hankelepingu sõlmimisega, kuid 

hankemenetluse jooksul on jätnud hankija mõnedele pakkujatele 

selgitused saatmata, võis hankija selline käitumine mõju avaldada 

hankemenetluse tulemusele (nt loobusid huvitatud isikud seetõttu 

pakkumuse esitamisest; selgitused võisid mõjutada pakkumuste 

maksumust). 

Alljärgnevalt esitame ettepanekud kehtivas RHS-is olevate 

väärteokoosseisude muutmiseks, lisamiseks ja kehtetuks 

tunnistamiseks 

1. RHS § 111 lõike 3 punkti 2 koosseis „taotleja või pakkuja 

hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, kui käesolevas seaduses 

on selline kohustus sätestatud ja hankijale on teada kohustusliku 

kõrvaldamise aluse esinemine taotleja või pakkuja suhtes“ 

Teeme ettepaneku muuta RHS § 111 lõike 3 punkt 2 koosseisu 

sõnastust ja sõnastada koosseis järgmiselt: 

„2) taotleja või pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise 

eest, kui käesolevas seaduses on kõrvaldamise kohustus 

sätestatud ja kõrvaldamata jätmine toob kaasa sellise taotleja või 

pakkujaga hankelepingu sõlmimise;“. 

Meie ettepanek on jätta koosseisust välja hankija teadmise 

tuvastamise kohustus, kuna see toob kaasa tõendamisraskused. 

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 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. 

2. RHS § 111 lõike 3 punkti 6 koosseis „hankedokumentide 

muutmisest teatamata jätmine kõikidele hankijalt 

hankedokumendid saanud huvitatud isikutele, pakkujatele või 

taotlejatele“ 

Teeme ettepaneku muuta RHS § 111 lõike 3 punkti 6 sõnastust ja 

sõnastada koosseis järgmiselt: 

„6) hanketeate ja hankedokumentide muutmise eest käesolevas 

seaduses sätestatud nõudeid rikkudes;“. 

RHS § 36 reguleerib hanketeate ja –dokumentide muutmist 

hankemenetluses, tagamaks hankemenetluses osalejate võrdset 

kohtlemist hankija poolt. Kehtivas seaduses sätestatud koosseis 

hõlmab üksnes hankedokumentide muutmisest teatamata jätmist 

ja on seega sõnastatud liiga kitsalt. Kehtiva RHS § 111 lõike 3 

punkti 6 koosseisu alusel ei ole näiteks karistatav RHS §-st 36 

tulenev tegevus, mil hankija muudab selgituste andmise teel 
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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 RHS § 

111 lõike 3 punkti 6 koosseisu alusel on võimalik kohaldada 

väärteovastutust üksnes RHS § 36 lõike 3 rikkumise eest, mis on 

selgelt ebapiisav, arvestades praktikas esinenud muude RHS § 36 

lõigete rikkumisi, millega on kaasnenud olulised riigihanke 

korraldamise üldpõhimõtete riived. Seega teeme ettepaneku 

muuta RHS § 111 lõike 3 punkti 6 väärteokoosseisu selliselt, et 

see hõlmaks hanketeate ja hankedokumentide muutmise korra 

rikkumist tervikuna. 

3. RHS § 111 lõike 3 punkti 8 koosseis „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 Ühenduste Väljaannete Talitusele“ 

Teeme ettepaneku muuta RHS § 111 lõike 3 punkti 8 sõnastust ja 

sõnastada koosseis järgmiselt: „8) Hanketeates rahvusvahelise 

piirmääraga võrdse või seda ületava riigihanke eeldatava 

maksumuse kohta märke, mis tagab hanketeate edastamise 

Euroopa Liidu11 Väljaannete Talitusele, tegemata jätmise eest;“. 

Kehtivas koosseisus on koosseisu teine pool „ei ole märkinud, et 

soovib nimetatud teate avaldamise edastamist Euroopa Ühenduste 

Väljaannete Talitusele“, 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. 

Teeme ettepaneku järgmiste koosseisude lisamiseks RHS-i: 

1. „Hankelepingu sõlmimise eest ilma käesolevas seaduses 

nõutud lihthanget või hankemenetlust korraldamata“ 

Riigihanke menetluse korraldamata jätmine on üks olulisemaid 

riigihankealaseid rikkumisi riigihankeõiguses. 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 
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rikkumiseks otselepingute sõlmimist. Riigihanke menetluse 

korraldamata jätmine kahjustab kõiki riigihanke korraldamise 

üldpõhimõtteid nagu konkurentsi tagamine, riigihanke 

läbipaistvus ja kontrollitavus ning isikute võrdne kohtlemine. 

Täiendavalt selgitame, et 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. 

2. „Käesolevas seaduses sätestatud kohustuslike otsuste tegemata 

jätmise või sellistest otsustest pakkujate või taotlejate teavitamata 

jätmise eest“ 

RHS-is sätestatud kohustuslikest otsustest taotlejate või pakkujate 

teavitamata jätmisel on tegemist olulise rikkumisega, kuna 

otsustest teavitamine tagab riigihanke menetluses taotlejate ja/või 

pakkujate võrdse kohtlemise. Otsustest teavitamise kaudu 

tagatakse taotlejatele ja/või pakkujatele nende subjektiivsete 

õiguste kaitse võimalus. RHS § 111 lõike 3 punkti 11 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. Kuna 

kohustuslike otsuste tegemata jätmisega ja sellistest otsustest 

teavitamata jätmisega kaasneb riigihanke korraldamise 

üldpõhimõtete riive ning ka pakkujad võivad minetada võimaluse 

kaitsta oma subjektiivseid õigusi, peaks selline rikkumine kaasa 

tooma väärteovastutuse. Olukorras, kus Rahandusministeerium 

riikliku järelevalve teostajana haldusmenetluslikus korras hankijat 

mõjutada ei saa, mõjuks väärteovastutus hankija suhtes 

distsiplineerivalt. 

3. „Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks vajalike 

dokumentide või andmete esitamisest keeldumise, tähtajaks 

esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest või dokumentide 

või andmete esitamise eest kujul, mis ei võimaldanud järelevalvet 

teostada“ 

Kuna KarS-i eelnõu ei näe enam ette väärteovastutust riikliku 

järelevalve teostamise takistamise eest põhjusel, et vastavad 

väärteokoosseisud peaksid sisalduma erinevates eriseadustes, on 

tekkinud vajadus sätestada vastav väärteokoosseis RHS-is. 

Praktikas on esinenud juhtumeid, kus oleme alustanud 
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väärteomenetlust KarS § 279 alusel, põhjusel, et hankija ei 

esitanud järelevalve teostamiseks nõutud dokumente ja takistas 

järelevalvemenetluse läbiviimist. 

Teeme ettepaneku tunnistada kehtetuks RHS § 111 lõike 3 punkt 

9 ja §-s 112 sätestatud väärteokoosseisud alljärgnevatel põhjustel. 

RHS § 111 lõike 3 punkti 9 koosseis „riigihanke aruande 

korduvalt esitamata jätmine pärast hankemenetluse lõppemist 

registri veebilehe kaudu“ 

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, mis sätestab riigihanke aruande esitamise kohustuse. 

Kuna rikkumise kõrvaldamiseks on võimalik kasutada 

järelevalvemeedet ja aruande hilisem esitamine ei too kaasa 

kellegi õiguste riivet, puudub vajadus väärteovastutuse 

kohaldamiseks riigihanke aruande korduvalt esitamata jätmise 

eest. 

RHS § 112 koosseis „pakkumuse esitamine ilma kindla 

kavatsuseta sõlmida hankeleping“ 

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 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. 

Juhime tähelepanu asjaolule, et RHS § 111 näeb juriidilise isiku 

vastutuse ette üksnes ühes ja eraldi lõikes, mitte aga iga 

väärteokoosseisu kirjelduse järel nagu see normitehniliselt 

korrektne oleks. RHS § 111 lõikes 3 on sätestatud mitmed 

erinevad väärteokoosseisud. RHS § 111 lõige 4 sätestab, et 

käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud rikkumise eest on ette 

nähtud juriidilise isiku vastutus. Selline lahendus tekitab väärteo 

kvalifitseerimisel segadust. 

Toome näite. Juriidilise isiku poolt hankelepingu muutmine RHS-

i nõudeid rikkudes. Kui vastutusele võtta juriidiline isik, tuleb 

väärtegu kvalifitseerida RHS § 111 lõike 4 järgi, mis näeb ette 

vastutuse juriidilisele isikule. Samas sisalduvad 

väärteokoosseisude kirjeldused RHS § 111 lõikes 3. Väärteo 

kvalifitseerimisel RHS § 111 lõike 4 järgi ei ole selgelt võimalik 

aru saada, millise teo on juriidiline isik toime pannud. 

Tavapäraselt sisaldub eriseadustes juriidilise isiku vastutus 

vahetult pärast füüsilise isiku vastutust iga teokirjelduse järel. 

Lisaks on RHS § 111 lõikes 3 ebaselge füüsilisele isikule 

määratava trahvi suurus. RHS § 111 lõike 3 punkt 3 sisaldab 
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mitmeid väärteokoosseise, kuid iga koosseisu kirjelduse järel ei 

järgne karistuse määra trahviühikutes, milline oleks 

normitehniliselt korrektne lahendus. Trahvimäär on märgitud 

üksnes viimase koosseisu kirjelduse järgi ning sellest tuletades 

saab oletada, et ka kõikidele eelnevatele koosseisudele kehtib 

sama trahvimäär. Juhime tähelepanu, et selline tegevus on 

vastuolus karistusõiguse määratletuse põhimõttega, mille kohaselt 

peab karistus, olema selgelt määratletud, et igaühel oleks 

võimalik ette näha, milline käitumine on keelatud ja karistatav 

ning milline karistus selle eest ähvardab, et ta saaks oma 

käitumist vastavalt kujundada (Riigikohtu lahend 3-4-1-16-10). 

Lähtudes eeltoodud põhjendustest, teeme ettepaneku tunnistada 

hetkel kehtiv RHS § 111 tervikuna kehtetuks ning sätestada selle 

asemel järgmised väärteokoosseisud (RHS §-d 1111 - 11110), mis 

vastavad oma ülesehituselt ka väärteokoosseisude 

normitehnilistele nõuetele. Esitame taotletavate 

väärteokoosseisude loetelu: 

„§ 1111 Taotleja või pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata 

jätmine 

(1) Taotleja või pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise 

eest, kui käesolevas seaduses on kõrvaldamise kohustus 

sätestatud ja kõrvaldamata jätmine toob kaasa sellise taotleja või 

pakkujaga hankelepingu sõlmimise, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1112 Hankelepingu muutmine nõudeid rikkudes 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud nõudeid rikkudes 

hankelepingu muutmise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1113 Vale hankemenetluse liigi valimine 

(1) Hankemenetluse liigi valimine käesolevas seaduses sätestatud 

nõudeid rikkudes ja selle menetluse tulemusena hankelepingu 

sõlmimise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1114 Avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse 

käigus läbirääkimiste pidamine 

(1) Avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse käigus 

läbirääkimiste pidamise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1115 Hanketeate ja hankedokumentide muutmise nõuete 

rikkumine 

(1) Hanketeate ja hankedokumentide muutmise eest käesolevas 

seaduses sätestatud nõudeid rikkudes, – 
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karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1116 Selgituste andmise korra rikkumine 

(1) Käesoleva seaduse §-s 56 sätestatud selgituste andmise korra 

olulise rikkumise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1117 Hanketeates rahvusvahelise piirmääraga võrdse või seda 

ületava riigihanke eeldatava maksumuse kohta märke tegemata 

jätmine 

(1) Hanketeates rahvusvahelise piirmääraga võrdse või seda 

ületava riigihanke eeldatava maksumuse kohta märke, mis tagab 

hanketeate edastamise Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele, 

tegemata jätmise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1118 Lihthanke ja hankemenetluse korraldamata jätmine 

(1) Hankelepingu sõlmimise eest ilma käesolevas seaduses 

nõutud lihthanget või hankemenetlust korraldamata, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 1119 Otsuste tegemata jätmine või otsustest teavitamata jätmine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud kohustuslike otsuste tegemata 

jätmise või sellistest otsustest pakkujate või taotlejate teavitamata 

jätmise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 

§ 11110 Riikliku järelevalve teostamise takistamine 

(1) Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks vajalike 

dokumentide või andmete esitamisest keeldumise, tähtajaks 

esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest või dokumentide 

või andmete esitamise eest kujul, mis ei võimaldanud järelevalvet 

teostada, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

(2) 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“. 

 

Haridus- ja Teadusministeerium 
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 Teeme ettepaneku muuta keeleseaduse §-s 37 sisalduvat 

väärteokoosseisu ja jätta sellest välja ametniku või töötaja poolt 

keeleoskusnõude eiramise eest kehtestatav karistus. Muudetud 

kujul peaks § 37 tekst olema järgmine: 

Arvestatud. 
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„Tööandja poolt töötaja suhtes keeleoskusnõuete rakendamata 

jätmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.“ 

Selgituseks Keeleinspektsioonilt: „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.“ 

Samuti tuleb lähtuvalt eelnõu ülejäänud loogikast ja selgitustest 

tunnistada kehtetuks keeleseaduse § 38 lõige 1, milles 

reguleeritakse menetluse sätteid. 

 

Kaitseministeerium 
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1 Eelnõu punkt 54 karistusseadustiku § 99 sõnastus ja selgitus. 

1) Täiendada § 99 lõiget 2 sõnadega „vaenupoole kinnipeetud 

isiku“. 

Selgitus: Kaitseministeerium on seisukohal, et kehtiv 

karistusseadustiku § 98 on liiga kitsas ning tunnustab revisjoni 

käigus tehtavat muudatust. Paragrahvi eesmärk peaks olema 

kaitsta kõiki isikud, kellelt vaenupool on vabaduse võtnud – 

olenemata vabaduse võtmise materiaalõiguslikust alusest, 

õiguspärasusest ja nende isiku staatusest humanitaarõiguse alusel. 

Karistusseadustiku § 99 muudatuste loogikat arvestades peaks § 

99 lõige 2 viitama sarnaselt sama paragrahvi lõikele 1 

„vaenupoole kinnipeetud isikule“. Kaitstavate isikute ring peaks 

olema sama mõlemas lõikes. 

2) Täiendada seletuskirja osas, mis käsitleb § 99 muudatusi 

vastavalt Kaitseministeeriumi kommentaaridele eelnevas punktis. 

Samas soovib Kaitseministeerium juhtida tähelepanu seletuskirjas 

toodud ebatäpsustele. 

Seletuskirjas väidetakse, et „[n]imelt ei eksisteeri rahvusvahelise 

mõõtmeta relvakonfliktis õiguslikus mõttes sõjavange ja 

interneeritud tsiviilisikuid – nendena ei ole käsitatavad 

Arvestatud 
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vaenupoole vangistatud võitlejad või vaenupoolega seotuse tõttu 

kinni peetud tsiviilisikud“1. Esiteks ei ole täpne viidata 

„rahvusvahelise mõõtmeta“ relvakonfliktile. Mitte-

rahvusvaheline relvakonflikt võib olla rahvusvahelise mõõtmega 

(nt toetatakse mässulisi teise riigi poolt2, mässuliste vastu 

võitlevad lisaks asukohariigile ka selle liitlasriigid). Need 

tingimused aga ei pruugi teha relvakonflikti rahvusvaheliseks, 

mistõttu on täpsem kasutada mõistet „mitte-rahvusvaheline 

relvakonflikt“. 

Teiseks 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, siis tuleb eeldada, et humanitaarõigus lubab ka 

julgeolekukaalutlustel vabaduse võtmist ehk interneerimist s.h ka 

mitte-rahvusvahelises relvakonfliktis. 

2 Eelnõu punkt 58 karistusseadustiku § 102¹ Armuandmatu 

käitumise kuulutamine- sõnastus ja kuriteo karistusmäär. 

1) Jätta välja karistusseadustiku § 102¹ sõnastusest peale sõna 

„või“ sõna „muu“. 

Muudetud sõnastus: 

„Kuulutamise või üleskutse eest mitte säästa sõjalise operatsiooni 

käigus vaenlase võitleja või kaitstud isiku elu -...“ 

Selgitus: Vaenlase võitleja ei ole humanitaarõiguse kohaselt 

kaitstud isik enne, kui ta on haavatud, vigastatud, merehädaline, 

sõjavang või alla andnud või muul viisil hors de combat. 

2) Teeme ettepaneku muuta kuriteo karistusmäär kõrgemaks. 

Kõnealune paragrahv ja sellele vastav humanitaarõiguse reegel on 

sõjaõiguse tuum. See kohustab riike ja võitlejaid järgima 

humanitaarõiguse põhireegleid. 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. Seetõttu ei 

peegelda Kaitseministeeriumi hinnangul praegune karistuse liik ja 

karistusmäär teo raskust. 

Arvestatud. 
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3 Eelnõu punkt 58 karistusseadustiku § 102³ Lapse kaasamine 

relvakonflikti muutmine ja seletuskirja täiendamine 

1) Muuta karistusseadustiku § 102³ lõike 1 sõnastust nii, et 

karistatavaks muudetaks alla 18 aastase lapse sunduslik 

värbamine relvajõududesse või tema kaasamine aktiivsesse 

sõjategevusse. 

Selgitus: Nii 1949. aasta Genfi konventsioonid kui ka 

Rahvusahelise kriminaalkohtu Rooma statuut keelustavad alla 15 

aastase isiku kaasamise aktiivsesse sõjategevusse. Samas on 152 

riiki laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste 

konventsiooni lisaprotokolliga (edaspidi lisaprotokoll) liitumisega 

võtnud kohustuse tagada, et alla 18 aastaseid isikuid ei kaasataks 

vahetusse sõjategevusse ega värvataks sunduslikult 

relvajõududesse. Eesti Vabariik on allkirjastanud lisaprotokolli 

ning selle ratifitseerimine on Riigikogu menetluses. 

Lisaprotokolli artikkel 1 kohaselt peab osalusriik võtma 

mõistlikud meetmed tagamaks, et alla 18 aastaseid isikuid ei 

kaasata vahetusse sõjategevusse. Artikkel 2 kohaselt peab 

osalusriik tagama, et alla 18 aastaseid isikuid ei võetaks 

sunduslikus korras relvajõududesse. Kuigi lisaprotokoll ei 

kohusta riiki kriminaliseerima antud tegusid, siis oleks see 

kooskõlas enamike Euroopa riikide lähenemisega, mis keelustab 

üheselt alla 18 aastaste isikute kasutamise otseses sõjategevuses 

ja sundusliku värbamise. 

2) Muuta karistusseadustiku § 102³ lõike 2 sõnastust nii, et 

kriminaliseeritakse igasugune kaasamine sõjategevusse mitte 

ainult „aktiivsesse“ sõjategevusse. 

Selgitus: Lisaprotokolli artikkel 4 lg 1 keelustab laste igasuguse 

kaasamise sõjategevusse ning ei piiritle seda ainult „aktiivse“ 

osavõtuga. Selline lähenemine lisaprotokollis on põhjendatud 

asjaoluga, et ühelgi juhul ei tohi selline rühmitus värvata alla 18 

aastaseid isikuid. Seetõttu peaks olema keelustatud ka alla 18 

aastaste kaasamine relvakonflikti olenemata konkreetsest teost. 

Kaitseministeerium on seisukohal, et sõna „aktiivne“ võib 

tõlgendada kitsendavalt ja samatähenduslikult mõistega „otsene 

osavõtt relvakonfliktist“, mille alla humanitaarõiguse kohaselt 

kuuluvad teod, mis kahjustavad vastaspoolt. Kaitseministeerium 

on seisukohal, et karistusseadustiku § 102³ lõige 2 oleks selgem, 

kui selles ei sisalduks viidet „aktiivsele“ osavõtule sõjategevusest. 

3) Samuti teeme ettepanku täiendada seletuskirja nõnda, et oleks 

üheselt mõistetav, et Kaitseliit ei ole § 102³ lõike 2 koosseisus 

toodud „riigi relvajõududest eraldi seisev relvastatud rühmitus“. 

Arvestatud; 

Kaitseliidu noorliikmete 

staatuse osas seletuskirja 

täpsustatud. 

4 Eelnõu punkt 128 KarS § 244 ja eelnõu punkt 129 KarS § 246 

1) Jätta välja KarS § 244 tekstist lõige 4 ja § 246 tekstist lõige 4; 

või 

2) jätta välja KArS § 244 lõikest 4 ja § 246 lõikest 4 järgmine 

osa: „[…] kui on aset leidnud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

Julgeolekunõukogu poolt ÜRO põhikirja VII peatüki alusel 

sanktsioneeritud relvajõudude kasutamist hõlmav operatsioon 

[…] ning sõnastada tekst vastavalt ümber. 

Arvestatud. 
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Selgitus: 

a) Kaitseministeerium on seiskohal, et viidatud sätted kirjeldavad 

sisuliselt õigusvastasust välistavat asjaolu. KarS § 27 kohaselt on 

tegu õigusvastane, kui see vastab seaduses sätestatud 

süüteokoosseisule ja mille õigusvastasus ei ole välistatud 

käesoleva seadustiku, muu seaduse, rahvusvahelise konventsiooni 

või rahvusvahelise tavaga. 

KarS eriosas ei ole süüteokoosseisude juures eraldi õigusvastasust 

välistavaid asjaolusid välja toodud. Näiteks sõjakuritegude puhul 

tuleb õigusvastasuse hindamisel arvestada kogu 

humanitaarõigusega ning on selge, et kõiki erandeid ei ole 

karistusseadustikku kirjutatud. 

Näiteks § 102 kohaselt ei või rünnata ÜRO põhikirja alusel 

tegutseva rahuvalvemissiooni esindajat. Samas kehtib see reegel 

nii kaua, kuni ÜRO põhikirja alusel tegutsev rahuvalvemissiooni 

esindajal on tsiviilisiku staatus ja sellega kaasnev kaitse. Juhul, 

kui rahuvalvemissioon muutub aga faktiliselt üheks relvakonflikti 

osapooleks, siis kaotavad ka selle liikmed tsiviilisiku staatuse 

ning muutuvad võitlejateks. Sellega kaasneb ka võitleja privileeg 

ehk õigus kasutada jõudu, kuid samas kaob tsiviilisikule omane 

kaitse. KarS-i loogika kohaselt saab humanitaarõiguse reeglite ja 

eranditega arvestada läbi § 27 sätestatu. Seetõttu ei ole ka vajalik 

§ 244 ja § 246 juures välja tuua eraldi õigusvastasust välistavaid 

asjaolusid. 

b) Kaitseministeerium on ka seisukohal, § 244 ja § 246 lõiked 4 

ei vasta rahvusvahelises õiguses kehtivale ius ad bellum ja ius in 

bello eristamise põhimõttele. Nimelt kehtib humanitaarõigus täies 

mahus – koos võitleja privileegiga – olenemata sellest mis 

põhjusel või missugusel õiguslikul alusel relvakonflikt alguse sai. 

Viidatud koosseisude mõttes on nt Kaitseväe juhataja võitleja 

staatuses igasuguses ning mitte ainult ÜRO Julgeolekunõukogu 

poolt ÜRO põhikirja VII peatüki alusel sanktsioneeritud 

relvakonfliktis. See põhimõte kehtib ka õigusvastase sõjalise 

operatsiooni puhul. Nii on ka õigusvastaselt relvakonflikti 

alustanud riigi relvajõudude liikmetel humanitaarõiguse mõistes 

võitleja privileeg ehk õigus kasutada surmavat jõudu. 

Kaitseministeerium on seisukohal, et praegune tekst ei ole 

kooskõlas rahvusvahelise õigusega. 

5 Kaitsevägi tegi Kaitseministeeriumile ettepaneku lisada 

karistusseadustikku täiendavalt § 234² järgmises sõnastuses: 

„§ 234² Vastase poolel tegutsemine relvastatud konflikti 

piirkonnas 

Väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi asuvas relvastatud 

konflikti piirkonnas Kaitseväe üksusesse kuuluva või liitlasriigi 

üksusesse kuuluva isiku vastu tegutsemise eest Eesti Vabariigi 

kodaniku poolt, kes on saanud Kaitseväes või Kaitseliidus 

sõjaväelise väljaõppe, karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase 

või eluaegse vangistusega.” 

Selgitus: Kaitseväe ettepaneku kohaselt on eesmärgiks muuta 

„karistatavaks olukord, kus väljaspool Eesti Vabariigi 

Mitte arvestatud. Ilmselt 

oleks tegu 

ülekriminaliseerimisega, 

kui puuduvad 

riigireetmise, 

terrorismiakti, Eesti 

Vabariigi vastase sõja 

või okupatsiooni 

toetamise vms kuriteo 

tunnused, kus karistus 

on põhjendatud ja 

võimalik. 
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territooriumi toimuva relvastatud konflikti käigus asub Eesti 

Vabariigi kodanik, kes on saanud ajateenistuses, reservteenistuses 

või tegevteenistuses olles või Kaitseliidu liikmena sõjaväelise 

väljaõppe, tegutsema (võitlema) Kaitseväe või liitlaste vastu“. 

Edastame antud ettepaneku Justiitsministeeriumile, et arutada 

välja pakutud paragrahvi lisamise võimaluste üle 

karistusseadustikku. Tehtud ettepanekuga seonduvad järgmised 

küsimused: 

1) Kas § 234² kaitseala on kaetud §-ga 234¹? 

2) Kas § 234² kaitseala, mis kriminaliseerib ka teod Eesti 

Vabariigi liitlaste vastu on kooskõlas kuritoekoosseisu 

paiknemisega karistusseadustiku 15. peatüki 2. jaos ehk Eesti 

Vabariigi vastaste süütegude juures? 

6 Teeme ettepaneku täiendada karistusseadustiku § 439 lõike 1 

sõnastust, karistuse koosseisu, peale tekstiosa „lahkumise eest,“ 

tekstiosaga „samuti väeosast väljalubatu poolt tähtajaks 

teenistusse ilmumata jätmise eest,“. 

Hetkel kehtiva KarS § 439 lõike 1 sätte sõnastusega ei ole 

võimalik vastutusele võtta neid kaitseväeteenistuses olevaid 

isikuid, kes ei ilmu määratud tähtajaks väljaloalt ega tegevväelasi, 

kes ei ilmu uue tööpäeva alguseks tagasi teenistusse ning 

hoiduvad tahtlikult kõrvale kaitseväeteenistusest (nt on asunud 

tööle välisriigis vms). Sõjaväepolitsei uurimisosakond on 

menetlenud selliseid juhtumeid, kus kaitseväeteenistuses olev 

tegevväelane ei ole ilmunud oma töö- või teenistuskohta (nt 

Scoutspataljoni), ei ole oma teenistussuhte lõpetamise soovist 

ülemaid teavitanud, ning on asunud tööle näiteks välisriigis. 

Hetkel kehtiva KarS-i järgi saab sellise teo toimepannud isiku 

sõltuvalt eemaloleku ajalisest kestvusest võtta vastutusele KarS § 

436 järgi. Samas leiame, et antud kuritegu on oma olemuselt 

tõsisem, kuna isiku eesmärk on kaitseväeteenistusest püsivalt 

kõrvale hoiduda. 

Mitte arvestatud. KarS § 

436 on piisavalt 

preventiivse iseloomuga. 

7 Eelnõu § 74. Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse 

muutmine 

Teeme ettepaneku täiendada punase risti nimetuse ja embleemi 

seaduse § 14 sõnastust, lisades teksti peale sõnade ”teisaldamise 

eest” sõnad ”relvakonflikti või”. 

Selgitus: eelkõige on vajalik kaitsta punase risti nimetust ja 

embleemi relvakonflikti ehk faktilise sõjategevuse ajal, mil kehtib 

humanitaarõigus. Faktilise sõjategevuse alguses ei pruugi Eestis 

veel kehtestatud olla sõjaseisukord, mistõttu peaks § 14 viitama 

nii relvakonfliktile kui ka sõjaseisukorrale sarnaselt punase risti 

nimetuse ja embleemi seaduse §-le 12. 

Lisaks: seletuskirjas on välja toodud, et "[k]oosseisust jäetakse 

välja sõna määrimise, kuivõrd sõjaseisukorra ajal embleemi 

määrimise eest karistamine oleks liialdus" samas ei ole nimetatud 

muudatust §-s 14 tehtud. Kaitseministeerium on seisukohal, et 

määrimine võib olla käsitletav rikkumisena sama paragrahvi 

tähenduses. 

Osaliselt arvestatud. 

Seletuskirja täiendatud. 
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8 Eelnõu § 78 Rahuaja riigikaitse seaduse muutmine 

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks rahuaja riigikaitse 

seaduse 7-1. peatükk ja selgituseks on seletuskirjas kirjutatud, et 

suuremas osas katavad koosseisus kirjeldatud teo erinevate 

varavastaste süütegude koosseisud, mille suhtes see 

väärteokoosseis on käsitatav erinormina. 

Kaitseministeerium ei ole veendunud, et varavastaste süütegude 

koosseisud katavad ära kehtetuks tunnistatud mobilisatsioonivaru 

ebaseadusliku kasutamise koosseisu varu hoidja töötaja või 

teenistuja poolt, mistõttu me ei saa nõustuda eelnõus oleva 

muudatusega. 

Palume Kaitseministeeriumiga antud muudatus läbi rääkida ja 

selgitada, milliste varavastaste süütegude koosseisudega on 

mobilisatsioonivaru ebaseaduslik kasutamine kaetud. 

Mitte arvestatud. KarS 

näeb ette varavastaste 

tegude eest kuriteo- või 

väärteovastutuse, 

sõltuvalt teo raskusest 

(nt mobilisatsioonivaru, 

st riigi vara 

omastamine). 
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1 § 1 p 63 muudetakse KarS § 371 selliselt, et maakasutuse ja 

geodeetilise võrgu märkide kahjustamise eest (väärtegu) nähakse 

lisaks füüsilise isiku vastutusele ette ka juriidilise isiku vastutus. 

Märgime, et 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. 

Seepärast teeme ettepaneku KarS § 371 kehtetuks tunnistada. 

Seoses sellega palume täpsustada ka §-i 6, millega muudetakse 

väärteomenetluse seaduse § 52 ning jätta välja lõige, mis 

puudutab KarS § 371 menetluspädevust. 

Arvestatud 

2 § 1 p 197 muudetakse KarS § 363 pealkirja ja lõiget 1. 

Palume KarS § 363 muuta ja sõnastada järgmiselt: 

“§ 363. Keskkonnakaitseloata tegutsemine 

(1) Keskkonnakaitseloata tegutsemise eest, kui see luba oli nõutav 

või loanõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht 

inimese elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või 

välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või muu 

olulise kahju oht keskkonnale – 

karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase 

vangistusega. 

(1-1) Keskkonnakaitseloata tegutsemise eest, kui see luba oli 

nõutav või loanõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud 

oluline kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või 

taimeliikide isenditele või muu oluline kahju keskkonnale – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega. 

Osaliselt arvestatud, 

kooskõlastajaga 

täiendavalt läbi räägitud. 

Esimeses lõikes nähakse 

ette vastutus inimese elu 

või tervise ohustamise 

või olulise kahju ohu 

tekitamise eest 

keskkonnale. Teises 

lõikes nähakse ette 

vastutus olulise kahju 

põhjustamise eest 

keskkonnale.  
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(1-2) Keskkonnakaitseloata tegutsemise eest, kui see luba oli 

nõutav või loanõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud 

suur kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või 

taimeliikide isenditele või muu suur kahju keskkonnale – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1, 11 või 12 sätestatud teo eest, 

kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega.”. 

Peame oluliseks täiendada eelnõu lõigetega 11 ja 12 seepärast, et 

ka olulise ja suure kahju põhjustamisel, kui tegutsetakse ilma 

loata või loa nõudeid rikkudes, peab vastutuse ette nägema. 

Samuti peame vajalikuks täiendada vastutussätteid selliselt et 

lisaks vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või 

taimeliikide isenditele kahju põhjustamisele nähakse ette vastutus 

ka muu olulise keskkonnakahju ohu või olulise või suure 

keskkonnakahju põhjustamisel, kuna keskkonnakahju üldises 

mõistes on laiem, kui eelnõukohase KarS § 363 lõike 1 loetelu. 

Näiteks maavara loata kaevandamise puhul ei tekitata alati 

otseselt kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või 

taimeliikide isenditele. Küll aga tekib ilma loata kaevandamisel 

seadusest tulenevalt keskkonnakahju (MaaPS § 74 lõige 1 punkt 

1). 

3 § 1 p 232 muudetakse KarS § 411. Palume täiendada muudetava 

KarS § 411 lõiget 1 peale sõnu „oht inimese elule või tervisele“ 

sõnadega „või olulise kahju oht“. 

Põhjendus: Sarnaselt KarS § 363 tehtava muudatusega ja ka 

kehtiva KarS § 412 koosseisule. 

Arvestatud. 

4 § 37 tunnistatakse kehtetuks geneetiliselt muundatud organismide 

keskkonda viimise seaduse (GMOS) §-d 34–342 ning 

muudetakse § 35 teksti. 

KarS eelnõu seletuskirja kohaselt tunnistatakse GMOS § 34 

kehtetuks, kuna tegemist on nõuete rikkumisega, mida saab 

kõrvaldada haldussunniga. Palume GMOS § 34 jätta kehtima. 

GMOS § 34 näeb ette vastutuse geneetiliselt muundatud 

organismi või toote pakendamise või märgistamise nõuete 

rikkumise eest. GMOS § 24 lõige 1 näeb ette, et toodet tohib 

turustada pakendatult ja märgistatult. Märgistus peab olema 

visuaalselt hästi nähtav ja selgelt arusaadav. On äärmiselt oluline, 

et toote pakendil olev märgistus kajastab teavet, selle kohta, et 

toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme. Samuti on 

oluline tootes oleva geneetiliselt muundatud organismi nimetuse 

märkimine pakendile. Ettekirjutusega saab kohustada rikkujat 

edaspidi nõuet täitma ja alles ettekirjutuse täitmata jätmisel on 

võimalik kohaldada sunniraha. See aga ei ole piisav meede 

tagamaks, et ettevõtja kindlasti täidaks nõutud kohustust. 

KarS eelnõu seletuskirja kohaselt tunnistatakse kehtetuks GMOS 

§ 341, kuna koosseis käsitleb teavitamiskohustuse rikkumist, mis 

on karistatav andmete esitamata jätmisena KarS § 280 uue 

ettepandava redaktsiooni alusel. Palume GMOS § 341 jätta 

Arvestatud. 
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kehtima. Märgime, et GMOS § 341 näeb ette vastutuse mitte 

ametiasutuse teavitama jätmise eest, vaid põllu valdaja, maa 

omandaja või valduse saaja või mesila omaniku teavitamata 

jätmise eest. GMOS § 284 näeb ette kohustuse teavitada 

ligikaudsete kinnistute omanikke geneetiliselt muundatud 

põllukultuuri kasvatamise soovist kolm kuud enne kasvatamise 

alustamist. Selline teave on äärmiselt oluline naabermaade 

kinnistuste omanike jaoks, iseäranis nende jaoks, kes ise 

kasvatavad geneetiliselt muundamata põllukultuure. Samuti näeb 

GMOS § 284 ette geneetiliselt muundatud põllukultuuri kasvataja 

kohustuse teavitada maa rendile andmisel rentnikku sellest, et 

põllumaal on kasvatatud geneetiliselt muundatud põllukultuure. 

Seegi on oluline info rentnikule, kes tahab põllumaad rentida. 

Seega eelöeldust tulenevalt on kohustus teavitada eraisikuid, 

mitte ametiasutust ning teavitamiskohustuse täitmata jätmisel ei 

saa sel põhjusel karistada teavitamata jätnud isikut KarS § 280 

alusel. 

5 § 114 muudetakse ÜVVKS § 151 selliselt, et lõikes 1 ettenähtud 

koosseis sätestatakse kahe iseseisva kooseisuna ning kehtivuse 

kaotavad lõiked 3, 4 ja 5. 

Selliste muudatustega ei saa nõustuda. 

Teeme ettepaneku ÜVVKS-s teha järgmised muudatused: 

5.1. Palume täiendada ÜVVKS § 8 lõikega 42 järgmises 

sõnastuses: 

„(42) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavoliliseks 

liitumiseks või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavoliliseks 

kasutamiseks loetakse juhtumeid, kui: 

1) puudub vee-ettevõtjaga vastav leping, välja arvatud juhul, kui 

vee-ettevõte esitab regulaarselt tarbitud vee või ärajuhitud reovee 

eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud; 

2) torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või 

reoveemõõdusõlmele vee-ettevõtja pandud plommid on 

eemaldatud või rikutud, välja arvatud ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni eeskirjaga lubatud eemaldamised; 

3) vee- või reoveearvesti taatlusmärgis on eemaldatud või 

rikutud; 

4) kinnistu veevärgile enne veearvestit on monteeritud veevõttu 

võimaldav ühendus; 

5) vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu 

reovee purgimine ühiskanalisatsiooni; 

6) näitusid on moonutatud; 

7) toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle 

eest määratud hinda maksmata.“. 

Põhjendus: ÜVVKS § 151 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks sel 

põhjusel, et mõisted ei sobi vastutussättesse. Kuna ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni omavolilise liitumise või omavolilise kasutamise 

mõiste on olulise tähtsusega, siis peab selle mõiste ette nägema 

seaduse ühisveevärgist vee võtmist ja reovee juhtimist käsitlevas 

paragrahvis. 

5.2. Seoses eelmise muudatusega palume täiendada ÜVVK § 8 

Arvestatud osaliselt. 

Järelevalvet puudutavas 

osas tuleb arvestada 

korrakaitseseaduse 

rakendamise seaduse 

eelnõuga. 
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lõike 4 punkti 5 järgmiselt: 

„5) omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, 

sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee määratlust 

ning nende mahu ja maksumuse määramise korda, arvestades 

käesoleva paragrahvi lõikes 42 sätestatut;“. 

5.3. Palume muuta ÜVVKS § 151 ja sõnastada järgmiselt: 

„§ 151. Ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni 

(1) Ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või seda ületaval 

viisil ühiskanalisatsiooni juhtimise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.“. 

Põhjendus. Muudatus on tingitud asjaolust, et palume 

eelnõukohase muudatusega ettenähtud ÜVVKS § 151 

väärteokoosseis sätestada KarS § 216 kuriteokoosseisuna. 

Põhjendus esitatud kirja punktis 7. 

5.4. Palume muuta ÜVVKS § 153 tekst ja sõnastada järgmiselt: 

„Käesoleva seaduse §-s 151 sätestatud väärteo kohtuväline 

menetleja on Keskkonnainspektsioon.". 

Põhjendus: Muudatus on tingitud väärteokoosseisude 

vähenemisest. 

5.5. ÜVVKS § 151 lõigete 4 ja 5 kehtetuks tunnistamise tõttu 

palume täiendada alljärgnevaid järelevalvesätteid. 

5.5.1. Palume muuta ÜVVKS § 154 lõige 2 ja sõnastatakse 

järgmiselt: 

„(2) Järelevalvet veeteenuse hinna ja liitumistasu ning nende 

kehtestamisega seotud nõuete täitmise üle, samuti käesoleva 

seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud liitumistasu arvutamise metoodika 

üle teostab Konkurentsiamet, kui vee-ettevõtjate tegevuspiirkond 

asub reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 inimekvivalenti 

või enam, ning valla- või linnavalitsus ja Konkurentsiamet, kui 

vee-ettevõtjate tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal 

reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi või väljaspool 

reoveekogumisala.“. 

5.5.2. Palume täiendada ÜVVKS § 154 lõikega 21 ja sõnastada 

see järgmiselt: „(21) Järelevalvet vee-ettevõtja poolt käesolevas 

seaduses sätestatud raamatupidamise ja veeteenuse 

hinnaregulatsiooni nõuete täitmise üle teostab Konkurentsiamet, 

kui vee-ettevõtjate tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal 

reostuskoormusega 2000 inimekvivalenti või enam, ning valla- 

või linnavalitsus ja Konkurentsiamet, kui vee-ettevõtjate 

tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 

2000 inimekvivalendi või väljaspool reoveekogumisala.“. 

5.5.3. Palume muuta ÜVVKS § 154 lõige 5 ja sõnastada see 

järgmiselt: 

„(5) Järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse vastavuse üle käesolevale 

seadusele ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidele, sealhulgas 

käesoleva seaduse § 5 lõikes 21 ja § 8 lõikes 4 nimetatud 

eeskirjade, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning 

vee-ettevõtja poolt käesoleva seaduse nõuetele mittevastavate 
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tingimuste seadmise üle liitumislepingule või käesoleva seaduse § 

8 lõikes 3 nimetatud lepingule teostab valla- või linnavalitsus.“. 

5.6. Palume muuta ÜVVKS § 155 pealkiri ja lõige 1 ja sõnastada 

järgmiselt: 

„§ 155. Ettekirjutus ja sunniraha määramine" "(1) Käesolevast 

seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate 

nõuete täitmata jätmise vältimiseks või lõpetamiseks on 

Konkurentsiametil, valla- või linnavalitsusel või 

Keskkonnainspektsioonil vastavalt oma pädevusele õigus teha 

ettekirjutusi.". 

Põhjendus: Seletuskirja kohaselt tunnistatakse kehtetuks ÜVVKS 

§ 151 lõiked 4 ja 5 põhjusel, et nende rikkumiste osas on kehtiva 

ÜVVKS seaduse § 155 kohaselt juba täna õigus teha ettekirjutus 

ja kohaldada sunniraha. Tegelikult see nii ei ole. Nimelt 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. 

6 Palume seletuskirja KarS § 283 kehtetuks tunnistamise 

põhjendustest (lk 48) välja jätta lause „Piisab väärteovastutusest 

maakatastriseaduse § 192 (maakasutuse nõuete rikkumine) 

alusel“, kuna § 60 kohaselt tunnistatakse viidatud 

maakatastriseaduse säte kehtetuks. 

Arvestatud. 

7 Peale selle palume eelnõu täiendada sättega, mis näeks ette KarS 

§ 216 muutmise järgmises sõnastuses: § 216. Elektrienergia, 

maagaasi, soojusenergia ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

ebaseaduslik kasutamine 

(1) Elektrienergia, maagaasi või soojusenergia ebaseadusliku 

kasutamise eest võrku ebaseadusliku lülitumise teel, samuti 

ühisveevärgist omavolilise veevõtu, ühiskanalisatsiooni abil reo-, 

sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilise 

ärajuhtimise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

ebaseadusliku liitumise eest – karistatakse rahalise karistuse või 

kuni kaheaastase vangistusega.“. 

Põhjendus: Ettepanek on tingitud asjaolust, et kehtiva KarS § 216 

lõige 1 laieneb ainult elektrienergia, maagaasi ja soojusenergia 

valdkondadele ning ei puuduta veega varustamist ja reovee 

ärajuhtimist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu. Samas on 

tegemist samasuguse olulise teenusega ja ka vee ebaseadusliku 

kasutamise eest ning reovee ebaseadusliku ärajuhtimise eest 

võrku ebaseadusliku lülitumise teel tuleb karistada rahalise 

karistusega või kuni kaheaastase vangistusega. 

Ebaseaduslik liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

(edaspidi ÜVVK) ja selle ebaseaduslik kasutamine võib oluliselt 

kahjustada ÜVVK toimimist. Torustik ja seadmed on 

dimensioneeritud teatud vee koguste läbilaskmiseks. Vee 

tarbimine on asulate lõikes kindel ja prognoositav, sellest 

lähtuvalt on ehitatud ja seadistatud ka seadmed. Ebaseaduslik 

veevõtt ÜVVK-st võib põhjustada situatsiooni, kus vee tarbimine 

Mittearvestatud, 

küsimus vajab 

täiendavat analüüsi 

(kooskõlastajaga 

täiendavalt läbi räägitud) 
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oluliselt suureneb ja seadusekuulekad tarbijad jäävad joogiveeta 

või ei saa seda sellises koguses mida tegelikult vajavad. Nimelt 

vett saadakse veehaaretest (joogivee allikaks võib olla pinnavesi 

või põhjavesi). Pinnavee ja põhjavee kasutamiseks on vee-

ettevõtetel väljastatud vee erikasutusluba, kus on märgitud ära 

maksimaalne lubatud võetava vee kogus kvartalis, aastas. 

Veevõtuks ehitatud ehitised ja seadmed on projekteeritud teatud 

tootlikkusele. Kuna vesi peab vastama teatud kvaliteedinõuetele, 

siis lisaks veevõttuseadmetele ja ehitistele on reeglina paigaldatud 

erinevaid veepuhastusseadmeid. Veepuhastusseadmete võimsus 

on ka arvestatud tavatarbimisega. Ebaseaduslik liitumine aga võib 

põhjustada olukorra, kus tarbimine on oluliselt suurem, kui üldse 

on võimalik vett võtta või puhastada. Lohakas ja ebakompetentne 

liitumine ühisveevärgiga võib põhjustada ka joogivee reostamise 

saateainetega ning ohustada inimese tervist. Rahvaterviseseaduse 

ja veeseaduse alusel on vee-ettevõtjale ettenähtud vastutus nõuete 

mittetäitmise korral. Ebaseaduslik reovee ärajuhtimine võib 

põhjustada keskkonnareostuse. Nii nagu joogivee puhul, nii ka 

reovee ärajuhtimise puhul on kõik seadmed ja ehitised 

projekteeritud, ehitatud ja dimensioneeritud teatud vooluhulkade 

ja reoainete koguste vastuvõtmiseks. Ebaseaduslik reovee 

ärajuhtimine võib kahjustada nii torustikku, mille abil reovett 

juhitakse ära, kui ka reoveepuhasti tööd, kus reovett puhastatakse. 

Ebaseadusliku sademevee ärajuhtimise puhul ühiskanalisatsiooni 

abil on oht keskkonnale sellest tingitult, et sademevesi mõjutab 

reoveepuhasti tööd ja võib põhjustada selle, et reoveepuhasti 

lakkab töötamast ning loodusesse juhitakse puhastamata reovett. 

Teiseks oluliseks probleemiks on ka asjaolu, et seadmed ja 

ehitised ei ole mõeldud täiendava sademevee vastuvõtmiseks ja 

ebaseadusliku sademevee juhtimisega põhjustatakse üleujutusi. 

Üleujutuste tulemusena reovesi pääseb kanalisatsioonikaevude 

kaudu tänavatele. Puhastatud heitvee juhtimiseks loodusesse peab 

vee-ettevõtjal olema vee erikasutusluba. Vee erikasutusloa alusel 

maksavad vee-ettevõtjad regulaarselt saastetasu loodusesse 

juhitavate reoainete eest. Kui puhasti ei tööta ja puudub võimalus 

reovee kogumiseks varureservuaaridesse, siis puhastamata 

reovesi satub loodusesse ja tekib reostus. Tulenevalt 

keskkonnatasude seadusest vastutab vee erikasutaja reostamise 

eest ja loast suuremates kogustes saasteainete juhtimisel 

loodusesse tuleb tasuda kümnekordset saastetasu. Näiteks 

Tallinna Vee puhul võib saasteainete juhtimine merre loast 

suuremates kogustes tähendada saastetasu ligikaudu 9 mln eurot. 

Arvestades suuri keskkonnariske ja riski inimtervisele, siis 

vastutus ebaseadusliku ÜVVK liitumise ja kasutamise eest peab 

olema ka vastav ning proportsionaalne riskidega, mida kannavad 

vee-ettevõtjad, seaduskuulekad tarbijad ja looduskeskkond. 

8 Palume täiendada maapõuseaduse 8. peatükki paragrahviga 68-2 

järgmises sõnastuses: 

"§ 68-2 . Kaevandamisloata kaevandamine 

(1) Maavara või maavarana arvelevõtmata loodusliku kivimi, 

Arvestatud. 
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setendi, vedeliku või gaasi loata kaevandamise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

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

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.". 

Põhjendus: Ettepanek on tingitud KarS § 363 muutmisest, lisades 

kriminaliseeriva tunnusena ohu, olulise ja suure kahju 

põhjustamise keskkonnale. Maapõueseadus ei näe ette vastutust 

loata kaevandamise eest. Kuid on oluline, et loata kaevandamine 

ka ilma ohu või kahju põhjustamiseta, oleks karistatav. Peame 

vajalikuks sellisel juhul sätestada tegu väärteona. 

9 Juhime tähelepanu, et kuna eelnõu kohaselt tunnistatakse KarS §-

des 276 ja 279 ettenähtud väärteokoosseisud kehtetuks, siis tuleks 

muuta eelnõu § 6, millega muudetakse VTMS § 52 ning KarS §-

de 276 ja 279 koosseisude menetlejate pädevust reguleerivad 

normid välja jätta. 

Arvestatud. 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
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1 Eelnõuga muudetakse kuriteo eest mõistetava rahalise 

karistusmäära suurust (KarS § 44 lg-tes 2 ja 8 nii füüsilise isiku 

(edaspidi ka FI) kui juriidilise isiku (edaspidi ka JI) puhul) kui ka 

väärteo eest mõistetava rahalise karistuse suurust (KarS § 47 lg 2 

ainult JI osas). MKM-le ei ole arusaadav, miks FI puhul jääb 

väärteo eest mõistetava rahalise karistuse alammäär muutmata. 

Vastavalt KarS § 47 lg-le 1 võib kohus või kohtuväline menetleja 

väärteo eest füüsilisele isikule kohaldada rahatrahvi kolm kuni 

kolmsada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, 

mille suurus on neli eurot. Sisuliselt jääb FI maksimaalseks 

trahvisummaks endiselt 1200€. Seletuskirjas on selgitatud 

ülejäänud trahvimäärade tõstmist järgmiselt: „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.“ Samas ei leia seletuskirjast 

selgitust selle kohta, miks FI-de puhul rahatrahvi baassumma 4 € 

jääb endiseks – arvestades elukalliduse tõusu, peaks olema üsna 

selge, et 2002.a kehtestatud 4€ baassumma ei pruugi samuti enam 

täita karistusõiguslikku eesmärki. Kuna edaspidi väiksemate 

rikkumiste puhul enam väärteovastutust ette ei nähta ning 

väärtegudena jäävad alles vaid kõige olulisemad rikkumised, 

tuleks veenduda, et oluliste rikkumiste puhul on ka FI-le 

mõistetav rahaline karistus mõjus. Samuti peaksid väärteo eest 

mõistetavad rahalised karistused nii FI-le kui JI-le olema 

proportsionaalsed, mis antud eelnõu puhul aga seda ei ole. 

Mittearvestatud. 

Ettepanekut arutati 

kodifitseerimiskomisjoni

s, kes leidis, et füüsilise 

isiku karistuse kehtiv 

alampiir on põhjendatud. 



41 

 

nr märkus kommentaar 

MKM teeb ettepaneku tõsta ka FI-le väärteo eest mõistetava 

rahalise karistuse alammäära. 

2 Eelnõu p 16 muudetakse KarS §-i 58 (karistust raskendavad 

asjaolud). § 58 lg 1 (muudetakse) "Kohus võib arvestada süüd 

raskendava asjaoluna süüteo toimepanemist: /…/". 

Muudetava sätte kohaselt võib süüd raskendavaid asjaolusid 

arvestada kohus. Kas see tähendab, et süüd raskendavaid 

asjaolusid võib arvestada üksnes kohus ja kohtuvälised 

menetlejad väärtegude puhul enam KarS § 58 lg-d 1 kohaldada ei 

saa? Kas sama võimalus kohtuvälisele menetlejale on taotluslikult 

välja jäetud (seletuskirjas ei ole seda põhjendatud) või on 

kohtuvälised menetlejad juhuslikult välja jäänud? 

Kuivõrd süüd raskendavad asjaolud on ainsad, mis annavad aluse 

kohaldada suuremat karistust kui üle poole karistuse 

ülemmäärast, siis kohtuväline menetleja ei saaks enam määrata 

suuremat karistust kui pool karistuse ülemmäärast. 

Tulenevalt eeltoodust teeb MKM ettepaneku lisada KarS § 58 lg-

sse 1 "või kohtuväline menetleja". Samuti tuleks mõlemal juhul 

täiendada seletuskirja antud aspektist tulenevalt. 

Eelnõust välja jäetud. 

3 § 58 lg 2 (lisandub): "Käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud 

asjaolud ei välista muude raskendavate asjaolude arvestamist.". 

Seletuskirja kohaselt on karistust raskendavate asjaolude puhul 

tegemist kinnise loeteluga. Kõnealuse sätte kohaselt ei ole 

välistatud ka muude raskendavate asjaolude arvestamine. Seega 

jääb mõnevõrra arusaamatuks, kas ja milliseid asjaolusid lisaks 

KarS § 58 lg-s 1 nimetatule veel võib süüd raskendavate 

asjaoludena arvestada. Kui KarS § 58 lg 1 sätestab süüteo 

toimepanemist iseloomustavad asjaolud, siis kas KarS § 58 lg 2 

alusel võiks arvestada näiteks preventsiooni kohta käivaid 

asjaolusid ehk muid kui süüteo toimepanemist iseloomustavaid 

asjaolusid? Lisaks märgime, et § 58 lõikes 2 on viide valele 

lõikele (peab olema viide lõikele 1). 

Tulenevalt eeltoodust teeb MKM ettepaneku täiendada 

seletuskirja ja tuua välja, milliseid asjaolusid saab arvestada KarS 

§ 58 lg 2 alusel või alternatiivina jätta lg 1 lahtiseks loeteluks. 

Eelnõust välja jäetud. 

4 Eelnõuga tunnistatakse KarS § 279 kehtetuks ja selle senine sisu 

tõstetakse osaliselt KarS § 280 lõikesse 1. 

a) Nii on edaspidi väärteo korras karistatav ametiasutusele 

teadvalt valeandmete esitamine või andmete esitamata jätmine, 

kui andmete esitamine oli seadusest tulenevalt ette nähtud. Samas 

ei ole riikliku järelevalve läbiviimisel harvad sellised juhud, kus 

menetlusosaline takistab menetluse läbiviimist ka muul viisil kui 

seda on dokumentide esitamine/mitteesitamine. Kehtivas §-s 279 

sätestatud muu riikliku järelevalve takistamine (näiteks: vaatluse 

teostamise mittevõimaldamine vmt) ei ole eelnõu kohaselt 

edaspidi enam süütegu. Seletuskiri ei anna siin selgitust eelnõu 

koostajate sellise lähenemise valiku põhjustele ning ei selgita, 

kuidas mõjutada muul viisil menetlust takistavat isikut. 

Eeltoodust tulenevalt leiab MKM, et KarS § 279 sätestuse osaline 

Arvestatud sisuliselt. 

KarS § 279 jääb 

kehtetuks tunnistamata. 
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üleviimine KarS § 280 lõike 1 koosseisu ei ole põhjendatud ning 

ei aita kaasa haldusmenetluse efektiivsele läbiviimisele. 

b) KarS § 280 tekst muudetakse, nähes ette ametiasutusele 

valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise karistatava 

teona üksnes juhul, kui seda tehti teadvalt. Leiame, et sõna 

„teadvalt“ lisamine on mittevajalik. See suurendab drastiliselt 

kohtuvälise menetleja töökoormust, kui ta peab igakordsel 

rikkumisel tõendama, et rikkumine pandi toime teadvalt. Sõna 

"teadvalt" hindamine (kas isik teadis või ei teadnud) - võib 

osutuda kohtuvälises menetluses võimatuks. Kui sõna "teadvalt" 

hindamine igal üksikul juhul jääks vaid kohtu pädevusse, ei oleks 

seda paragrahvi sisuliselt võimalik menetleda kohtuvälises 

menetluses. Seaduse mittetundmine ei tohi vabastada vastutusest. 

MKM teeb ettepaneku jätta KarS § 279 kehtetuks tunnistamata 

(põhjendused punktides a ja b) ja KarS § 280 lõige 1 sõnastada 

järgmiselt: „Ametiasutusele valeandmete esitamise või andmete 

tähtaegselt esitamata jätmise eest, kui andmete esitamine oli 

seadusest tulenevalt ette nähtud, – karistatakse rahatrahviga kuni 

kolmsada trahviühikut või arestiga.“. 

c) Eelnõus toodud sõnastusest ei selgu täpselt, kas normi koosseis 

on realiseeritud ka juhul, kui nt isik jätab järelevalveasutusele 

vajaliku dokumendi tähtaegselt esitamata, kuid esitab selle nt 1 

kuu hiljem. See võib kaasa tuua olukorra, kus järelevalveasutus ei 

suuda rikkumist õigeaegselt avastada, mis omakorda võib kaasa 

tuua kahju tekkimise. Haldussunni kohaldamine ei ole 

otstarbekas, kuna kahju võib olla juba tekkinud. 

d) KarS § 280 lg 3, milles on ette nähtud rahalise karistuse 

ülemmääraks 2000€. Juhime tähelepanu, et kehtivates seadustes 

on valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise eest ette 

nähtud oluliselt suuremad karistusmäärad, mis nüüd muudetakse 

oluliselt väiksemaks. Sellisel kujul ei saa aga karistus rikkumise 

eest olla kuidagi hoiatav, tõhus ega preventiivne. 

Justiitsministeeriumi soov analoogsete rikkumiste eest 

sanktsioonid eriseadustest KarS-i koondada on mõistetav, kuid 

karistuse määra valikul tuleks arvestada ka asjaoluga, et 

valeandmete esitamisega/andmete esitamata jätmisega kaasnevad 

tagajärjed on eri valdkondades oma mõjult väga erinevad. 

Teeme ettepaneku karistusmäära tõsta või alternatiivselt lg 3 välja 

jätta, nähes rikkumise eest ette sama § lõikes 4 ettenähtud 

karistuse. 

5 KarS § 292 kehtetuks tunnistamine 

Oleme arvamusel, et karistusseadustiku § 292 tuleb jätta 

kehtetuks tunnistamata. Andmekogu pidamise nõuete rikkumine 

on võimalik nii andmekogu ametnike kui ka töötajate poolt. 

Avaliku teabe seaduse § 434 lõike 2 alusel võib andmekogu 

vastutav töötleja volitada andmete töötlemise ja andmekogu 

majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, 

avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või 

halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja 

poolt ettenähtud ulatuses. Praktikas on tihtipeale andmekogu 

Mittearvestatud.  

Andmekogu töötlejatele, 

kes töötavad töösuhtes, 

on kohaldatavad 

tsiviilvastutuse vormid 

(sh lepingust tulenev 

vastutus), mille 

kohaldamine kaotab 

vajaduse süüteovastutuse 

järele. Samuti on teatud 
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pidajateks eraõiguslikud juriidilised isikud ning nende töötajad 

ning volitamine ei toimu alati hanke- või halduslepingu alusel. 

Sellest tulenevalt ei saa nõustuda seletuskirjas toodud väitega, et 

andmekogu pidamise nõuete rikkumise näol on tegemist 

ametniku poolt toimepandud rikkumisega, millele reageerimiseks 

piisab distsiplinaarvastutusest. Avaliku teenistuse seaduses 

reguleeritud distsiplinaarvastutus kohaldub ainult ametnikele ning 

eraõigusliku juriidilise isiku töötajad jäävad kohaldamisalast 

välja. Seletuskirjas on ka öeldud, et kui selle rikkumisega tekitati 

isikule kahju, saab seda hüvitada riigivastutuse seaduses 

ettenähtud korras. Samas tuleb avaliku võimu vastutus tema poolt 

tekitatud kahju eest selgelt eristada eraõiguslikust deliktilisest 

vastutusest. Oleme arvamusel, et andmekogu pidamise nõuete 

rikkumise puhul ei piisa distsiplinaarvastutusest ning nõuete 

rikkumisega tekitatud kahju hüvitamisest riigivastutuse seaduse 

alusel. 

MKM palub jätta vastav süüteokoosseis karistusseadustikku alles 

ning kehtetuks tunnistamata. Andmekogude tõhusa ja läbipaistva 

pidamise tagamiseks on siiski vajalik antud süüteokoosseisu 

säilitamine. 

seaduslikke nõudeid 

rikkuvad teod eraldi 

süütegudena 

karistatavad. 

6 KarS § 372 kriminaliseerib süüteona tegevusloata ja keelatud 

majandustegevuse. 

Antud sätte kohaselt on väärteo korras karistatav tegevusloata, 

litsentsita, registreeringuta või tunnustamata ettevõtte kaudu 

tegutsemine kui vastav dokument on tegutsemise eelduseks. 

Osades Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi ka TJA) pädevusse 

kuuluvates valdkondades on isikutele tegutsemise eeldusena 

kehtestatud pädevustunnistuse nõue (näiteks: LMS, KGOS, SOS 

jt). Samas ei selgu seletuskirjast kas KarS § 372 lõike 1 koosseis 

laieneb ka pädevustunnistusega tegutsevale isikule või mitte. 

MKM teeb ettepaneku kas seletuskirjas täpsemalt selgitada KarS 

§ 372 lõike 1 mõjuala, või täiendada KarS § 372 lõiget 1 ja 

sõnastada see järgmiselt: „Majandustegevuse eest valdkonnas, 

mille kohta kehtis erikeeld, samuti tegevusloata, litsentsita, 

registreeringuta 

või muu tegutsemisõigust andva tunnistuseta, või tunnustamata 

ettevõtte kaudu tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba, 

litsents, registreering või ettevõtte tunnustamine on nõutav, – 

karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või 

arestiga.“. 

Samuti täpsustame, et KarS § 372 lg 1 (eelnõus muutmata) 

koosseisus on ettenähtud karistus registreeringuta tegutsemise 

eest, samas kui MsüS 2014 jõustuvas versioonis ei ole 

registreeringut enam ette nähtud. Kui mõni muu seadus 

registreeringut nõuab, siis on sellega korras, aga kui 

registreeringud tehakse üksnes MTR-i, siis vajab karistatava teo 

kirjeldus muutmist. 

Mittearvestatud. Oleme 

teadlikud, et kehtivas 

õiguses leidub tehnilise 

ohutuse valdkonnas 

lahendusi, mille kohaselt 

on teatud järelevalve 

teostamine antud 

ülesandena ettevõtjate 

endi pädevusse. Selliste 

ettevõtjate 

majandustegevuse sisuks 

on järelevalve teiste 

ettevõtjate üle, s.h teiste 

ettevõtjate isikulistele 

või esemelistele 

majandustegevuse 

nõuetele vastavuse 

hindamine ja 

tõendamine. 

Järelvalvesse kaasatud 

isikutele õiguste 

andmine toimub 

akrediteerimismenetluse

s. Nimetatud isikud 

viivad läbi nn 

vastavushindamise 

menetlust, mille käigus 

nad kontrollivad 

kolmandate isikute 

vastavust õigusaktides 
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sätestatud nõuetele. 

Dokumendid, millega 

tõendatakse teiste 

ettevõtjate või teiste 

eraõiguslike juriidiliste 

isikute poolt ettevõtjate 

või nende heaks 

tegutsevate füüsiliste 

isikute oskuseid, on 

näiteks pädevustunnistus 

(lõhkematerjaliseadus § 

70), sertifikaadid (toote 

nõuetele vastavuse 

seadus § 21) ja 

kutsetunnistused 

(kutseseadus § 10). Täna 

puudub selgus ja 

arusaam selles, kas nn 

pädevustunnistuste 

puhul on tegemist 

haldusaktiga või mitte. 

7 Konkurentsialased süüteod KarS § 399, 401 ja 402 

Eelnõu § 1 punkti 229 kohaselt tunnistatakse kehtetuks 

väärteoprejuditsiooniga koosseisud KarS §-des 399 (turgu 

valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine), 401 (koondumise 

jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi 

kahjustav koondumine) ja 402 (olulist vahendit omava ettevõtja 

kohustuste täitmata jätmine). Eelnimetatud rikkumised oleksid 

eelnõu jõustumisel karistatavad üksnes väärtegudena vastavalt 

konkurentsiseaduse paragrahvidele § 735, 736 ja 737. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab üldjoontes 

väärteoprejuditsiooniga konkurentsialaste kuriteokoosseisude 

kehtetuks tunnistamist, kuid seda tingimusel, et riigi 

karistuspoliitika tagab muul viisil vastavate tegude 

toimepanemisest hoidumise. 

Juhime tähelepanu, et antud sätete kehtetuks tunnistamine 

avaldab negatiivset mõju konkurentsialastest süütegudest 

hoidumisele, kuna täna KonkS §-des § 735, 736 ja 737 

kehtestatud väärteokaristused ei oma iseseisvalt piisavalt 

heidutavat mõju, et mõjutada süüteo kasuks veel mitte otsustanud 

isiku motiive. Vaatamata asjaolule, et eelmärgitud KarSi 

paragrahve ei ole praktikas kohaldatud, oli viidatud 

konkurentsialastel kuriteokooseisudel vastavalt ettevõtjatelt ja 

õigusnõustajatelt saadud tagasisidele siiski märkimisväärne 

üldpreventiivne mõju. 

Eelnõu § 1 punkti 13 järgi tõstetakse KarS § 47 lõikes 

juriidilistele isikutele väärtegude eest kohaldatava trahvi suurust 

400000 euroni, kuid seda üksnes Eesti väärtpaberite keskregistri 

seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse 

seaduse, krediidiasutuste seaduse, makseasutuste ja e-raha 

Arvestatud väärtegude 

sanktsioonipiiri osas. 
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asutuste seaduse ning väärtpaberituru seaduses sätestatud 

väärtegude puhul. Vastavalt seletuskirjale on uus ja oluliselt 

kõrgem rahatrahvi maksimummäär mõeldud erandina eelkõige 

teatud spetsiifiliste rikkumiste jaoks, kus rikkumise laadist 

tulenevalt on oluline mõista tõhus karistus ning kus senine 

maksimaalselt 32000-eurone karistus seda ei ole (nt majandus- 

või finantsalased väärteod). 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seisukohal, et 

ka konkurentsialaste väärtegude eest tuleks konkurentsiseaduses 

samuti tõsta trahvi ülemmäära seniselt 32000 eurolt 400000 

euroni, sest arvestades karistatavate juriidiliste isikute 

majanduslikku võimu, võib nende ettevõtjate õiguserikkumisel 

samuti olla tõsine mõju vastavale majandusvaldkonnale ning 

kahjustada paljude klientide (sh tarbijate) huve ja heaolu ning 

seeläbi ka oluliselt avalikku huvi. 

Trahvimäär turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja olulist 

vahendit omava ettevõtja kohustuse täitmata jätmise eest 

Esmalt on oluline märkida, et turgu valitsevale ettevõtjale kuulub 

sageli üle 40 protsendi vastava kaubaturu käibest (teatud juhtudel 

võib see ulatuda koguni 100%-ni), mis tähendab, et vastavas 

tegevusvaldkonnas omab ta suurt turujõudu ja on tavaliselt väga 

tugeva finantsjõuga. 

Olulist vahendit omavad tavaliselt loomulikuks monopoliks 

olevad infrastruktuuri- ja võrgus-tikuettevõtjad ning vastavalt 

konkurentsiseaduse § 13 lõikele 2 on tegemist samuti turgu 

valitse-vat seisundit omavate ettevõtjatega. Konkurentsiameti 

pädevusse kuulub kõikides majandus-valdkondades (sh nt 

energeetika, transport, finantsteenused) tegutsevate ettevõtjate 

konku-rentsialaste väärtegude menetlemine ning sõltuvalt 

valdkonnast, kus turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja 

tegutseb, võib seega tema käive olla väga suur, ulatudes mõnikord 

kümnete (või ka sadade) miljonite eurodeni. Maksimaalselt 

32000-eurone rahatrahv ei ole konkurentsialaste väärtegude puhul 

sellistele ettevõtjatele kuigi tõhusaks karistuseks ning ei täida üld- 

ega eri-preventiivset eesmärki. Kokkuvõtvalt, turgu valitseva 

seisundi kuritarvitamine võib olla ja tihti-lugu ongi majandusele 

ja ühiskonnale sama kahjulik (kui mitte kahjulikum) kui paljud 

keelatud koostöö keelu rikkumised (mis on karistatavad 

kuriteona), ometi on Eestis maksimaalne võima-lik karistus sadu 

kordi väiksem. 

Erialases kirjanduses prevaleeriva käsitluse kohaselt peaks 

avaliku võimu rakendatav karistus-poliitika konkurentsialaste 

süütegude kontekstis lähtuma eeldusest, et rahaline karistus peab 

preventiivse mõju omamiseks olema sedavõrd kõrge, et määratav 

karistus ületab rikkumist kavandava ettevõtja jaoks rikkumisest 

eeldatavalt saadava kasu. 

Veelgi enam, rahalise karistuse preventiivse mõju määratlemisel 

tuleks arvesse võtta ka tõe-näosust, et süütegu avastatakse. Seega 

evib rahaline karistus preventiivset mõju üksnes siis, kui see 

ületab ettevõtja poolt rikkumisega eeldatavalt saadava kasu (nn ex 



46 

 

nr märkus kommentaar 

ante extra profit) korrutatuna süüteo avastamise ja eduka 

menetlemise tõenäosusega.1 Ehk matemaatiliselt väljen-datuna, 

kui ettevõtja eeldab, et konkurentsialase süüteo toimepanekuga on 

võimalik teenida 10% rohkem tulu ning süüteo avastamise 

tõenäosus on samuti 10%, peaks rahaline karistus preven-tiivse 

mõju omamiseks ületama kümnekordselt rikkumisega eeldatavalt 

teenitava tulu.2 

Loomulikult sõltub rahatrahvi preventiivne mõju praktikas ka 

mitmetest teistest teguritest, näiteks nagu võimalusest kohaldada 

sanktsioone ka süüteo toime pannud füüsilise isiku suhtes või 

kannatanutele kahju hüvitamisest, kuid isegi sellisel juhul ei evi 

täna konkurentsiseaduses sätestatud väärteokaristuse 

maksimaalne määr 32000 eurot märgatavat preventiivset mõju. 

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. 

Vastavalt määrusele 1/20033 on liikmesriikide 

konkurentsiasutustel kohustus kohaldada liikmesriikide vahelist 

kaubandust mõjutavate konkurentsiõiguse rikkumiste suhtes otse 

ka ELTL artikleid 101 ja 102. 

Seejuures on liikmesriikide konkurentsiasutuse volitused artiklite 

101 (ettevõtjate konkurentsi kahjustav kokkulepe, kooskõlastatud 

tegevus, ühenduse otsus) ja 102 (turgu valitseva seisundi 

kuritarvitamine) kohaldamisel otseselt loetletud eelnimetatud 

määruse artiklis 5, mille kohaselt võivad liikmesriikide 

konkurentsiasutused muu hulgas ka kehtestada trahve, 

karistusmakseid või muid siseriiklikus õiguses sätestatud 

sanktsioone. Seega peavad Eesti siseriiklikud sanktsioonid olema 

efektiivsed ka selliste ettevõtjate suhtes, kelle tegevus võib 

mõjutada liikmesriikide vahe-list kaubandust ning tänane 

maksimaalne 32000-eurone trahv turgu valitseva seisundi 

kuritarvi-tamise eest, kui rikutakse nii Euroopa Liidu kui ka 

siseriiklikku konkurentsiõiguse norme, on ilmselgelt ebapiisav 

ning on kõrvutatuna teiste liikmesriikide vastavate 

trahvimääradega eba-mõistlikult madal. 

Seetõttu võib ka eeldada, et sedavõrd madalad trahvimäärad 

võivad negatiivselt mõjutada ka Eesti rahvusvahelist kuvandit. 

Sellele on tähelepanu juhtinud ka OECD, märkides et väär-

teomenetlus ei ole sobilik meede konkurentsiõiguse efektiivseks 

rakendamiseks, kuivõrd tõenda-miskoormus väärteo 

tuvastamiseks on väga kõrge, kuid trahvid ebamõistlikult 

madalad.4 

Euroopa Liidu konkurentsiõiguses loetakse nii turgu valitseva 

seisundi kuritarvitamise kui keela-tud koostöö ebaõiglust ja 

võimalikku konkurentsile tekitatud kahju sama suureks. Ühel 

juhul on lihtsalt tegemist ühepoolse käitumisega ja teisel juhul 

mitmepoolsega, mis omab tähendust küll teo õigusliku 

kvalifitseerimise seisukohalt (st kas tegemist on ELTL artikli 101 
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või 102 rikku-misega), mitte aga karistuse mõistmisel. 

Soovime täiendavalt märkida, et lisaks Euroopa Liidu 

konkurentsiõigusele (määruse 1/2003 art 23 lg 2 punkt a) ei tehta 

ka enamikes Euroopa Liidu riikides (Austria, Belgia, Bulgaaria, 

Küpros, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Taani, Kreeka, Soome, 

Ungari, Iiri, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, 

Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Rootsi, 

Ühendkuningriik) karistuse ülemmääras vahet erinevate 

konkurentsialaste õiguserikkumiste vahel ning kohaldatavate 

sanktsioonide maksimaalne määr on sama nii ettevõtjatevahelise 

konkurentsi kahjustava koostöö kui ka turgu valitseva seisundi 

kuritarvitamise puhul, samuti ei sõltu ülemmäär kohaldatava 

menetluse liigist. Eranditeks on lisaks Eestile üksnes Hispaania, 

Prantsusmaa ja Läti, kuid ka nendes riikides ei ole erinevus 

rakendatavates karistustes sedavõrd suur. 

Eesti 32000-eurone trahvi ülemmäär turgu valitseva seisundi 

kuritarvitamise eest oleks selgelt Euroopa Liidu madalaim (sest 

ka väiksema mahuga kaubaturgude puhul annab teistes liikmes-

riikides kasutusel olev 10-protsendiline trahv arvestatuna turgu 

valitsevat seisundit omava ette-võtja käibest suurema summa) 

ning selle kaudu ei oleks Eestil võimalik efektiivselt ellu viia liidu 

konkurentsipoliitikat ega täita selle eesmärke. 

Seega vastavalt Euroopas välja kujunenud konkurentsiõiguslikule 

regulatsioonile loetakse nii konkurentsi kahjustavat koostööd kui 

ka turgu valitseva seisundi kuritarvitamist tõsisteks 

majandusalasteks õiguserikkumisteks, millega võivad kaasneda 

mõjutatud majandusvaldkonna efektiivse toimimise kahjustamine 

ja mis avaldab negatiivset mõju ka tarbijate heaolule. Eestis on 

seadusandja alates 2004. aastast eristanud konkurentsi kahjustavat 

kokkulepet, otsust ja kooskõlastatud tegevust (alati karistatav 

kuriteona) muudest konkurentsialastest rikkumistest, mis on 

peamiselt väärteod (ja kuriteona karistatavad üksnes eelneva 

väärteokaristuse olemasolul). 

Seega teeb MKM ettepaneku tõsta käesoleva eelnõuga turgu 

valitseva seisundi kuritarvi-tamise (KonkS § 735) ja olulist 

vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmise (KonkS § 

737) väärteotrahvi maksimaalset määra 400000 euroni. 

Trahvimäär ebaseadusliku koondumise eest 

Konkurentsiameti üheks oluliseks funktsiooniks on jälgida 

kaubaturgudel toimuvat ennetavalt (ex ante), ehk koondumiste 

kontroll on tingitud vajadusest anda eelnevalt hinnang nendele 

kaubaturu struktuuri muutvatele tehingutele, mis reaalselt 

mõjutavad või võivad mõjutada konkurentsi. 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. 
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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 äärmiseks 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. Vaatamata asjaolule, et 

Konkurentsiametil on õigus ettekirjutusega sundida koondumise 

osalisi koondumisest (tagant-järele) teatama või ka täitma 

koondumise loa tingimusi, ei ole üksnes haldussunnil põhinev 

meede piisav selleks, et tagada hästi toimiv koondumiste kontrolli 

süsteem. 

Arvestades paljude koondumiste rahvusvahelist iseloomu 

(Konkurentsiamet kontrollib ka riigi-piire ületavaid koondumisi), 

on eriti oluline, et Eesti vastavad normid oleksid võimalikult 

suures ulatuses sarnased Euroopa Liidus kehtivate reeglitega. See 

kindlustaks ettevõtjatele sarnased tingimused, kus ühetaoline 

asjade käsitlus võimaldab ühetaolisi järeldusi, koondumisest 

teatamata jätmisel nii Eestis kui ka teistes liikmesriikide, sest ka 

teistes Euroopa Liidu liikmesriikides karistatakse koondumise 

osalisi koondumisest teatamata jätmise eest. Kuigi enamikes 

riikides on kasutuses haldustrahvid ning kõige levinum põhimõte 

trahvi maksimum-summa määramiseks on 10% äriühingu eelmise 

majandusaasta käibest, on tähtis see, et sõltu-mata kohaldatavast 

menetlusest oleksid rakendatavad trahvid tõhusad. 

Seega teeb MKM ettepaneku tõsta käesoleva eelnõuga KonkS § 

736 lg-s 2 sätestatud maksimaalset trahvimäära 400000 euroni. 

VTM

S 

Eelnõuga tunnistatakse mitmed eriseadustes olevad 

süütekoosseisud kehtetuks (näiteks: LMS § 91) viitega koosseisu 

olemasolule KarS § 372 lõikes 1. Samas ei laiene senisele 

kohtuvälisele menetlejale peale eriseaduses sätestatud 

süüteokoosseisu kehtetuks tunnistamist menetluspädevust KarS § 

372 kaudu. 

Samuti tunnistatakse kehtetuks kaevandusseaduse (KaevS) § 32 

põhjendades seda seletuskirjas samasisulise sätte olemasoluga 

KarS-s (§ 363). Kuid ka selle muudatusega ei ole laiendatud TJA 

kui senise samasisulise süüteokoosseisu kohtuvälise menetleja 

pädevust KarS § 363 osas. 

Lisaks tunnistatakse Eelnõuga kehtetuks KarS § 279, millest 

Arvestatud. 
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tulenevalt on vastav viide menetlusõiguse andmise kohta antud 

sätte osas väär ja VTMS § 52 vajab ka sellest lähtuvalt üle 

vaatamist. 

MKM teeb ettepaneku muuta ja täiendada VTMS § 52 lõiget 10 

ja sõnastada see järgmiselt: „(10) Karistusseadustiku §-s 372 

ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja 

Piirivalveamet ja riikliku järelevalve pädevusega asutused.“. 

Auto

VS 

MKM ei saa nõustuda autoveoseaduse § 311 (Tasulise veoseveo 

korraldamine tegevusloata) kehtetuks tunnistamisega. 

Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse seletuskirja kohaselt on tegevusloata tegutsemine 

karistatav KarS § 372 alusel. Nõustume, et KarS alusel on vastav 

vastutus ette nähtud, kuid KarS toodud üldine vastutussäte ei ole 

rakendatav autoveonduses. EL-s on autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsemise kohta kehtestatud ühiseeskirjad määrusega 

1071/2009. Nimetatud määruse kohaselt peab liikmesriik enne 

autoveo-ettevõtja tegevusloa andmist ning autoveo-ettevõtja 

tegutsemise käigus hindama autoveo-ettevõtja mainet ning läbi 

viima vastava haldusmenetluse otsustamaks, kas autoveo-

ettevõtja maine tuleks tunnistada hea maine nõuetele mitte 

vastavaks. Üheks maine hindamise kriteeriumiks on asjaolu, et 

autoveo-ettevõtjat ei ole karistatud nimetatud määruse IV lisas 

toodud autoveoalaste kõige raskemate rikkumiste eest. Üheks 

selliseks on ka ühenduse tegevusloata autoveo korraldamine. 

Olukorras, kus ettevõtja tegutseb mitmes erinevas valdkonnas, 

milles on nõutud tegevusloa olemasolu ning võetakse vastutusele 

KarS § 372 alusel, puudub MKM-il efektiivne võimalus teha 

kindlaks, millise tegevusloa puudumise eest ettevõtja vastutusele 

võeti. Seetõttu puudub ka võimalus täita määrusega 1071/2009 

sätestatud kohustust alustada autoveo-ettevõtjat suhtes 

haldusmenetlust. Ühtlasi näeb nimetatud määrus ette, et 

liikmesriigid peavad vastastikku vahetama infot määruses toodud 

nõuete rikkumise kohta, sh ühenduse tegevusloata autoveo 

korraldamine. Selleks on Euroopa Komisjon loonud vastava 

infosüsteemi - European Register of Road Transport 

Undertakings (ERRU). Kui teises liikmesriigis tegutsev ettevõtja 

saab karistada KarS § 372 alusel, puudub MKM-il samuti 

võimalus teha vahet, millise tegevusloa puudumise eest ettevõtjat 

karistati ning seega võimalus täita määruses toodud nõudeid. 

Seega on MKM seisukohal, et autoveoseaduse § 311 kehtetuks 

tunnistamisega puuduksid MKM-l võimalused täita Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud 

kohustusi ning seega ei ole autoveoseaduse § 311 kehtestuks 

tunnistamine õigustatud. 

Arvestatud. 

LS MKM ei toeta muudatust number 4, millega tunnistatakse 

kehtetuks liiklusseaduse § 229. Seletuskirja kohaselt ei ole 

automaatse kiirusmõõtesüsteemi mõõtmistegevuse korrapärase 

toimimise takistamine või häirimine piisavalt selgelt sõnastatud ja 

ei ole kooskõlas määratletusnõudega. Leiame, et sellisel juhul 

Arvestatud § 229, § 239 

osas. 
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tuleks vastavat sätet pigem täpsustada, mitte terviklikult kehtetuks 

tunnistada. Leiame, et KarS § 279 toodud vastutus riikliku 

järelevalve takistamise eest ei kata täies ulatuses liiklusseaduse § 

229 toodud vastutust. Liiklusseaduse § 229 kirjeldatud 

takistamine on vaadeldav kui järelevalve täielikult võimatuks 

tegemist (Kars § 279), samas häirimise puhul võib järelevalve 

toimuda, kuid tulemused ei ole enam usaldusväärsed. Sellest 

lähtuvalt on ka liiklusseaduse § 229 vastutus kehtestatud läbi 

kahe erineva võimaluse. Seetõttu peaks meie hinnangul alles 

jääma ka vastutus kiirusjärelevalve häirimise eest. Vastasel korral 

puuduks liiklusseaduse § 229 kehtetuks tunnistamise korral 

vastava tegevuse eest ka vastutus. Ühtlasi viidatakse 

karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse seletuskirjas asjaolule, et asja kahjustamine on niigi 

karistatav KarS §-de 203 ja 218 alusel. Juhime siinkohal 

tähelepanu asjaolule, et automaatse kiirusmõõtesüsteemi 

mõõtmistegevuse korrapärast toimimist on võimalik häirida ka 

ilma seda kahjustamata. Näiteks kiirusmõõtesüsteemi katmine 

kergesti eemaldatava kattega, mis moonutab kaamerapilti. Küll 

aga nõustume asjaoluga, et liiklusseaduse § 229 toodud vastutust 

automaatse kiirusmõõtesüsteemi mõõtmistegevuse korrapärase 

toimimise takistamisele või häirimisele kaasaaitamise eest ei saa 

olla karistatav. Seega teeb MKM ettepaneku, mitte tunnistada 

kehtetuks liiklusseaduse §-i 229, vaid täpsustada sätet selliselt, et 

see oleks piisavalt selgelt sõnastatud ning kooskõlas 

määratletusnõudega. 

LS § 239 lõike 1 sõnastuse osas soovime selguse huvides 

täpsustada, et karistatav on ilma nõuetekohase motokiivrita 

sõitmine. Võib esineda olukordi, kus sõitmisel kasutatakse küll 

motokiivrit, kuid mis ei täida majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruses nr 42 

„Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded 

varustusele“ sätestatud nõudeid. Näiteks on motokiiver ette 

nähtud kasutamiseks ainult motovõistlustel. Ühtlasi näeb 

liiklusseaduse § 33 lõige 4 ette, et motokiiver peab olema 

kinnirihmatud. Seega peaks olema ette nähtud ka vastutus selles 

eest, kui juhil või sõitjal on küll motokiiver peas, kuid see ei ole 

kinnirihmatud, mistõttu on sellise kiivri kasutegur õnnetuse korral 

olematu. Ühtlasi tuleb § 239 lõike 1 muutmisel, millega 

kaotatakse ära alampunktid 1 ja 2, muuta ka sama paragrahvi 

lõiget 2, kuivõrd lõikes 2 viidatakse vastavatele alapunktidele. 

Teeme ettepaneku sõnastada muudatus number 6 järgnevalt: 

„§ 239. Turvavahendite kasutamise nõuete rikkumine 

(1) Sõidukijuhi või sõitja poolt turvavöö nõuetekohaselt 

kinnitamata jätmise eest, samuti mootorratta või mopeediga ilma 

nõuetekohase motokiivrita või kinnirihmamata motokiivriga 

sõitmise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui isikut on 

varem karistatud sellise teo eest, – 
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karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.“. 

RdtS Eelnõuga muudetakse raudteeseaduse §-i 79 pealkirja ja 

koosseisu. Lisaks RdtS-le on loomveokitega ülesõit ja 

kariloomade üleajamine samaaegselt reguleeritud ka 

liiklusseadusega (§ 2 punktid 19 ja 28, § 71, § 86, § 232 ja § 259). 

Eeltoodust tulenevalt puudub vajadus RdtS-is vastava sätte 

hoidmiseks. Samas võib ohtlik olla tegevus, millega on 

kahjustatud raudteed või raudteerajatist. Kehtiv RdtS sellist 

tegevust hetkel kriminaliseerinud ei ole. MKM teeb ettepaneku 

muuta süütekorras karistatavaks selline raudtee ja raudteerajatise 

kahjustamine millega tekitati oht inimese elule, tervisele või 

varale. MKM teeb ettepaneku muuta RdtS § 79 sõnastada see 

järgmiselt: „§ 79. Raudteetranspordi liiklusohutuse rikkumine. (1) 

Raudtee ja raudteerajatise kahjustamise eest, kui sellega tekitati 

oht inimese elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga 

kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime 

pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 

eurot.“. 

RdtS § 80 koosseis on niivõrd üldine ja on täidetud igal juhul kui 

on mis tahes viisil rikutud gabariidinõudeid. MKM teeb 

ettepaneku kitsendada väärteokorras sekkumine tagajärjega mil 

gabariidinõuete rikkumine seab ohtu inimeste elu, tervise või 

vara. MKM teeb ettepaneku muuta RdtS § 80 lõiget 1 ja 

sõnastada see järgmiselt: „Veoste raudteeveeremile 

pealelaadimisel ja raudteeveeremilt mahalaadimisel, ehitustööde 

tegemisel ja esemete paigutamisel kehtestatud gabariidinõuete 

järgimata jätmise eest, mis seavad ohtu raudteeveeremil asuvate 

või raudteegabariidist väljas paiknevate inimeste elu, tervise või 

vara, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 trahviühikut.“. 

RdtS § 82 on koosseis, mille eesmärk on pigem tagada 

raudteeveeremi registreerimine, mis on saavutatav halduskorras. 

Seega on põhjendatud RdtS § 82 kehtetuks tunnistamine. Samas 

teeb MKM ettepaneku kehtestada uus koosseis seoses 

raudteeliikluse ohutuse tagamisega. Kuna iga nähtavuse piiramine 

või tulekahju tekitamine ei pruugi otseselt raudteeliiklust 

takistada, on esitatav ettepanek seotud konkreetse tagajärjega. 

MKM teeb ettepaneku tunnustada RdtS § 82 kehtetuks ning 

kehtestada uus RdtS’i § 821 ja sõnastada see järgmiselt: „§ 821. 

Kaitsevööndis nähtavuse piiramine või tulekahju tekitamine. (1) 

Kaitsevööndis nähtavuse piiramise või tulekahju tekitamise eest, 

mis takistab raudteeliiklust, – karistatakse rahatrahviga kuni 200 

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

juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“. 

RdtS § 83 kehtiv redaktsioon registreerimata raudteeveeremi 

raudteeliikluses kasutamise kohta käsitleb mitme erineva nurga 

alt ühte ja sama koosseisu, millest tulenevalt teeb MKM 

ettepaneku piiritleda kogu koosseis lühidalt registreerimata 

raudteeveeremi raudteeliikluses kasutamisega. MKM teeb 

ettepaneku muuta RdtS’i § 83 ja sõnastada see järgmiselt: „§ 83. 

Registreerimata raudteeveeremi raudteeliikluses kasutamine. 

Arvestatud, sätte 

sõnastust muudetud, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud § 79, 84, 88 

osas. 

Arvestatud täielikult § 

80, 82, 83, 110, 110-1, 

111 osas. 

Arvestatud osaliselt § 

101, 103, 104, 109 osas. 
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Kehtestatud korras registreerimata raudteeveeremi 

raudteeliikluses kasutamise eest, – karistatakse rahatrahviga kuni 

2000 eurot.“. 

Ohtlike ainete või esemete veonõuete rikkumine ei pruugi endast 

kujutada tegelikku ohtu, kuid väärteomenetluse raames ei ole 

kohtuvälisel menetlejal õigust antud asjaolu menetluse 

algatamisel aluseks võtta. Kehtiv sätestus on liiga üldine. 

Eeltoodust tulenevalt teeb MKM ettepaneku siduda rikkumine 

tagajärjega. MKM teeb ettepaneku muuta RdtS’i § 84 lõiget 1 ja 

sõnastada see järgmiselt: „Ohtlike ainete või esemete veonõuete 

rikkumise eest raudteel, millega tekitati oluline oht inimese elule, 

tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut.“. 

Kehtiva RdtS § 88 kohaselt on süütekorras 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 süütekorras karistatavad. MKM ei näe 

põhjust sellise lähenemise jätkamiseks, kuna ka nende isikute 

poolt toime pandav RdtS § 88 kohane rikkumine on oma sisult 

sama mis raudteeveeremi juhi poolt tehtav rikkumine. Kuivõrd 

antud säte kuulub TJA pädevusse, kuid TJA-l ei ole võimalik 

rakendada aresti, siis on sellele viitamine lõikes 2 põhjendamatu. 

Eeltoodust tulenevalt teeb MKM ettepaneku täiendada § 88 

pealkirja ja lõiget 1 ning sõnatada need järgmiselt: „§ 88. 

Raudteeveeremi juhi, vedurijuhiabi ning raudteeohutuse ja 

raudteeliikluse juhtimise eest vastutavate töötajate poolt 

raudteeliikluse nõuete rikkumine. (1) Raudteeveeremi juhi, 

vedurijuhiabi ning raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise 

eest vastutavate töötajate poolt raudteeliikluse nõuete rikkumise 

eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. (2) Sama 

teo eest, kui sellega on tekitatud varaline kahju või 

ettevaatamatuse tõttu tervisekahjustus inimesele, – karistatakse 

rahatrahviga kuni 500 trahviühikut.“ 

Eelnõu §§-dega 101 ja 104 on määratud karistusmäär suurusega 

300 trahviühikut. Kuivõrd antud rikkumiste toime panija on 

enamasti juriidiline isik, siis teeb MKM ettepaneku suurendada 

maksimaalset trahvimäära kuni 3200 euroni. MKM teeb 

ettepaneku muuta Eelnõu RdtS § 101 ja 104 trahvimäära 

maksimaalmääras kuni 3200 euroni. 

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks RdtS §§-id 103 ja 109. MKM ei 

toeta antud lähenemist. Seletuskirja kohaselt on kehtetuks 

tunnistamise aluseks sätete mitte vastamine määratlusnõudele. 

Kuivõrd antud koosseisude säilimine on vajalik, teeb MKM 

ettepaneku täiendada RdtS §§-e 103 ja 109 tagajärje fikseerimise 

piiritlemisega. MKM teeb ettepaneku muuta RdtS § 103 lõiget 1 

ja sõnastada see järgmiselt: „Raudtee tehnokasutuseeskirjas 

sätestatud infrastruktuuri ja raudteeveeremi korrashoiunõuete 

rikkumisel, millega tekitati oht inimese elule, tervisele või varale 
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või loodi eeldused raudteeliikluse ohtlikule toimimisele - 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. MKM teeb 

ettepaneku muuta RdtS § 109 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt: 

„Raudteeveoste paigaldamise nõuete rikkumise eest, millega 

tekitati oht raudteeliikluse ohutusele, inimese elule, tervisele või 

varale, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

RdtS § 110 kohane tegevus on võimalik ainult raudtee omaniku 

või valdaja poolt, kolmandatel isikutel selline võimalus puudub. 

Sellest lähtuvalt teeb MKM ettepaneku muuta RdtS § 110 lõige 1 

sõnastust. MKM teeb ettepaneku muuta RdtS’i § 110 lõiget 1 ja 

sõnastada see järgmiselt: „Riiklikus registris registreerimata 

raudteel omaniku või valdaja poolt raudteeveo korraldamise eest, 

– karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

RdtS § 1101 on sidunud kontrollplommi või –kleebise 

eemaldamise või rikkumise ettekirjutuse täitmise eesmärgil 

paigaldatud tõkisega. MKM ei pea piisavaks siduda vastav 

süütegu ainult ettekirjutusmenetluse raames paigaldatud 

kontrollplommi või -kleebisega. 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. 

MKM teeb ettepaneku muuta RdtS’i § 1101 lõiget 1 ja sõnastada 

see järgmisealt: „Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku 

paigaldatud kontrollplommi või –kleebise eemaldamise või 

rikkumise eest, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut.“. 

Seoses eeltooduga tuleb üle vaadata RdtS § 111 kohtueelse 

menetluse pädevuste osa. RdtS §-ga 90 on süüteona sätestatud 

juhtimisõiguseta isikule raudteeveeremi juhtimise üleandmine ja 

menetlusõigus on antud TJA-le. Kuivõrd selline tegevus vajab 

isiku tuvastamist, kinnipidamist ja joobe tuvastamist ehk 

tegevusi, mis ei kuulu TJA pädevusse vaid on teostatavad politsei 

asutuse poolt, siis ei ole põhjendatud TJA menetlusõiguse 

laiendamine antud sättele. Ka muude sarnast pädevust eeldavad 

koosseisude osas puudub TJA-l vajalik pädevus ja võimekus (§ 

89, §§-d 91-94). MKM teeb ettepaneku muuta eelnõu RdtS § 111 

lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Käesoleva seaduse §-des 79-

81, 84, 86, 89 ja 91-95 sätestatud väärtegude kohtuväline 

menetleja on politseiasutus.“. MKM teeb ettepaneku muuta 

Eelnõu RdtS § 111 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: 

„Käesoleva seaduse §-des 80, 82-84, 88, 101, 103, 104, 110 ja 

1101 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise 

Järelevalve Amet“. 

Seoses RdtS § 82 muutmise ettepanekuga tuleb täiendada 

kohtuväliste menetlejate ringi Päästeameti osas. MKM teeb 

ettepaneku täiendada Eelnõu RdtS §-i 111 lõikega 5 ja sõnastada 

see järgmiselt: „Käesoleva seaduse §-s 82 sätestatud väärteo 

kohtuväline menetleja on Päästeamet.“. 
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ÜTS Ühistranspordiseaduse muudatuse number 2 loetelus on 

numeratsioonist vahele jäänud number „3“. 

Arvestatud. 

ElOS Elektriohutusseaduse muutmisel on täiendatud §§-de 45 ja 47 

lõikeid 1 tulenevalt sellest, et kehtival kujul ei vasta koosseisud 

määratlusnõudele nähes vastutuse ette mistahes rikkumise eest 

toomata ära konkreetset koosseisutegu. MKM on seisukohal, et 

ka eelnõuga antud sätetele lisatud täiend „kui sellega põhjustati 

avarii, avariiohtlik olukord või ohustati või kahjustati 

elektripaigaldist“ ei anna vajalikku koosseisuteo piiritlust. Kuna 

avarii kui mõiste on eelnõus ja seletuskirjas lahti selgitamata, siis 

on tegemist laialivalguva ja igal üksikjuhtumil uuesti sisustatava 

õigusmõistega, mis ei taga selget arusaama sätte mõttest ei selle 

rakendajale ega menetlejale. MKM teeb ettepaneku läheneda 

ohutusseadustele ühetaoliselt ning siduda tagajärg ohuga inimese 

elule või tervisele. 

Lisaks eeltoodule on MKM seisukohal, et on põhjendatud 

tunnistada kehtetuks EIOS § 46, kuivõrd sättes viidatud tagajärje 

saabumisel on tegemist kas KarS’is sätestatud süüteoga 

(inimesele tervisekahjustuse tekitamine või inimese surm) või 

tsiviilõigusliku kahjuga, mille lahendamine ei kuulu TJA 

pädevusse. MKM teeb ettepaneku tunnistada EIOS § 46 

kehtetuks. 

Eelnõust välja jäetud 

seoses ehitusseaduse 

eelnõuga. 

ESS a) MKM nõustub Elektroonilise side seaduse §-de 154, 165, 167–

170, 171, 171-2, 175, 179, 182 ja 183 kehtetuks tunnistamisega. 

b) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS § 163 kehtetuks 

tunnistamisest loobuda, kuna numeratsiooni kasutamise 

tingimuste rikkumine on sagenenud rahvusvahelistes 

petuskeemides. Sellest tulenevalt on vajalik säilitada ESS § 163 

kehtivus. 

c) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS § 164 kehtetuks 

tunnistamisest loobuda, kuna numbri liikuvuse nõuete rikkumine 

on koosseis, mida ei ole võimalik lahendada haldusmenetluse 

raames kuivõrd signaalid selliste sündmuste kohta ilmnevad 

enamasti siis kui olukord on lahenduse leidnud ja kui 

numbriliikuvuse takistamine on juba lõppenud. Seega on tegemist 

sättega, mis on suunatud üksikjuhtumite lahendamisele, mis on 

juba toimunud ning ei ole haldusmenetluse raames lahendatavad, 

kuid millega on ometi rikutud numbri liikumise vabadust. 

d) MKM palub eelnõu koostajatel alljärgnevatel põhjustel kaaluda 

ESS §-de 166, 166-1 ja 166-2 kehtetuks tunnistamisest loobuda. 

Elektroonilise side seaduse 5. ja 6. peatükis sätestatud 

märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustuste- ning ühe 

sideettevõtja poolt teisele sideettevõtjale infrastruktuurile 

juurdepääsu võimaldamist puudutava regulatsiooni puhul on 

tegemist peamiste sideteenuste turgudel konkurentsi toimimist 

võimaldavate ja selle tagamisele suunatud alustega. Need alused 

on ülevõetud Euroopa elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 

ühisest reguleerivast raamistikust (täiendatud aastal 2009), mille 

eesmärgiks on ühtsustada elektroonilise side valdkonna 

Arvestatud p-de b, c, d, 

e, f, h, I, j osas. 

Punkti g osas arvestatud 

osaliselt, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

Arvestatud MKM 

ettepanekute osas. 

Täiendavalt läbi räägitud 

§-de 153, 154 ja 182 

osas – esialgse kehtetuks 

tunnistamise asemel 

muudetakse nimetatud 

sätteid.  
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regulatsiooni EL liikmesriikides. 

Raamdirektiivi kohaselt on liikmesriigi regulaatori (Eestis alates 

01.01.2008 Konkurentsiamet) kohustus piiritleda kooskõlas 

Euroopa Liidu konkurentsiõiguse põhimõtetega sideteenuste 

turud ning kohustuse teostada regulaarselt nendel turgudel 

valitseva konkurentsiolukorra analüüsi. Sõltuvalt läbiviidud 

analüüsi tulemustest, määratakse sideturul kindlaks 

märkimisväärse turujõuga ettevõtja ning talle määratakse 

asjakohased märkimisväärse turujõuga ettevõtja juurdepääsu- 

mittediskrimineerimise- läbipaistvus- ja hinnakohustused. Need 

kohustuste keskmes on ka nõue vältida juurdepääsu 

ebaseaduslikku piiramist. Kohustuste rakendamisel on 

Konkurentsiametil kohustus teha koostööd Euroopa Komisjoniga. 

Nende kohustuste rikkumiste puhul ei tõstatu haldusorgani jaoks 

mitte ainult vajadus hinnata tehnilisi aspekte, vaid kuna tegemist 

on Eesti elektroonilise side turgudel spetsiifilist konkurentsi 

tagavate ex ante kohustustega, on tegemist väärtegudega, mille 

osas peab menetluste läbiviimisel lisaks tehnilisele küljele 

hindama ka majanduslikku- ning kas ja mil määral on sellega 

ohtu seatud või kahjustatud elektroonilise side teenust tarbivate 

isikute huvid, aspekti. Samuti seda, kuidas mõjutab selline 

rikkumine elektroonilise side turgudel valitsevat 

konkurentsiolukorda üldiselt. 

Konkurentsiameti hinnangul on praktikas nimetatud kohustuste 

rikkumist puudutavate väärteomenetluste läbiviimine olnud 

vajalik ning täitnud ka preventiivse eesmärgi, mõjutades isikuid 

hoiduma edaspidi väärtegude toimepanemisest. 

Võttes arvesse eeltoodut ning ka asjaolu, et erinevalt paljudest 

teistest eriseadustest puudub haldusorganil nimetatud kohustuste 

rikkumise puhul võimalus rakendada haldussundi ettevõtja 

tegevusloa peatamiseks või selle tühistamiseks – (selliseid aluseid 

ESS või mõni muu seadus ei sisalda), leiame, et ESS §-des 166, 

1661 ja 1662 toodud rikkumiste kõrvaldamiseks ei ole vaid 

haldussunni rakendamine piisav. 

Samuti, kuna märkimisväärse turujõuga ettevõtja- ning 

juurdepääsu kohustuste puhul on tegemist Euroopa Ühenduse 

seadusandlusest ESS ülevõetud alustega, juhime tähelepanu ka 

raamdirektiivi artiklile 21a, mille kohaselt sätestavad 

liikmesriigid eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse 

käesoleva direktiivi ja eridirektiivide alusel vastuvõetud 

siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik 

vajalikud meetmed ,et tagada nende rakendamine. Ette nähtud 

karistused peavad olema asjakohased, tõhusad, proportsionaalsed 

ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 

hiljemalt 25. maiks 2011 ja teatavad viivitamata kõigist nende 

sätete edaspidistest muudatustest. 

Lisaks toome välja ka viited uuele tulevikus jõustuvale Euroopa 

Ühenduse elektroonilise side valdkonda puudutavale 

seadusandlusele, mis samuti näeb nende kohustuste rikkumise 

puhuks ette asjakohaste karistuste rakendamise võimaluse. 
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Lähtudes eeltoodust, on MKM hinnangul ESS §-des 166, 1661 ja 

1662 sätestatud väärteokoosseisude säilimine jätkuvalt vajalik. 

e) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS § 1701 kehtetuks 

tunnistamisest loobuda, kuna sidevõrkude ja –teenuste 

turvalisusele ja terviklikkusele kehtestatud nõuete rikkumine seab 

tänases infoühiskonnas ohtu riigi julgeoleku. Olgu lisatud, et 

hädaolukorra seaduse mõistes on telefonivõrgu, 

mobiiltelefonivõrgu, andmesidevõrgu, kaabellevivõrgu ja 

ringhäälinguvõrgu toimimise näol tegemist elutähtsate teenustega. 

Lisaks on MKM algatanud avaliku teabe seaduse, elektroonilise 

side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse, mille 

kohaselt läheb sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ning 

terviklikkuse tagamise ülesanded Tehnilise Järelevalve Ametilt 

üle Riigi Infosüsteemi Ametile. Kuna Riigi Infosüsteemi Ameti 

põhiülesanded on põhimääruse alusel muu hulgas Eesti 

arvutivõrkudes toimuvate turvaintsidentide käsitlemine, 

riigiasutuste vahelise andmeside korraldamine ja Eesti kriitilise 

informatsiooni infrastruktuuri infoturbega seotud tegevuste 

korraldamine, siis muudatuste kohaselt laekub Riigi Infosüsteemi 

Ametisse kogu informatsioon sideteenuse turvalisuse ja 

terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest. See muudab 

efektiivsemaks kogu vastava valdkonna järelevalve, kuna kõik 

sellega seonduvad riiklikud tegevused on koondatud ühte 

kompetentsikeskusesse. 

f) MKM juhib tähelepanu, et ekslikult on eelnõu koostajad 

soovinud kehtetuks tunnistada ESS-ist § 1711, samas KarS eelnõu 

§ 21 lõikes 4 on sätestatud ESS § 188 lõike 3 punktis 31, et ESS § 

1711 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

Konkurentsiamet. Seega palume mitte tunnistada kehtetuks ESS § 

1711, sest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 531/2012 

artikkel 18 sätestab liikmesriikidele kohustuse kehtestada 

eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse nimetatud määruse 

rikkumise korral. Palume lisada ESS § 1711 ka Tehnilise 

Järelevalve Ameti pädevusse (ESS § 188 lõige 3). 

g) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS §-de 172–174 ja 

178 kehtetuks tunnistamisest loobuda, kuna tegemist on oma 

sisult tarbijakaitse alaste sätetega ja Tarbijakaitseametil ei ole 

ettekirjutuse tegemise õigust ESS alusel. Seega teeb MKM eelnõu 

koostajatele ettepaneku jätta ESS §-d 172–174 ja 178 ainult 

Tarbijakaitseameti vastustusalasse, kuna Tarbijakaitseameti on 

nimetatud teemal kõige pädevam väärteo kohtuväline menetleja. 

h) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS § 176 kehtetuks 

tunnistamisest loobuda, kuna sideteenuse ebaseaseadusliku 

piiramise kohta tuleb tarbijatelt palju kaebusi. ESS sätestab 

kinnise loetelu juhtumitest, mis annavad sideettevõtjale aluse 

sideteenuse piiramiseks, samuti sätestab korra, kuidas see peab 

toimuma. Sideettevõtja ei tohiks seda õigust kuritarvitada ning 

eirata seaduses sätestatud nõudeid. Kui selgub, et teenust piirati 

ebaseaduslikult või tehti seda seaduses ettenähtud korda eirates, ei 

ole haldussunniga võimalik olukorda taastada. Kui näiteks tarbija 
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jäeti ilma väljahelistamise võimalusest, ei ole haldussunni 

kohaldamine sellises olukorras piisavalt mõjus. 

i) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS §-de 1841 ja 185 

kehtetuks tunnistamisest loobuda, kuna tegemist on riigi 

julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt väga oluliste rikkumistega, 

mille korral tuleb tegutseda täie rangusega. Andmete 

säilitamiskohustus käib spetsiifiliste andmete kohta, mida ei ole 

võimalik tagant järgi luua ega esitada. 

j) MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda KarS eelnõu § 21 lõike 

1 täiendamist järgmiste ESS §-de 156, 157, 160, 161, 1663, 180 

ja 184 kehtetuks tunnistamisega. MKM teeb ettepaneku 

tunnistada eelpool nimetatud ESS paragrahvid kehtetuks 

järgmistel põhjustel: 

§ 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; 

§ 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; 

§ 160 – Antud paragrahvi koosseis, juurdepääsu takistamine on 

hõlmatud MKM ettepanekuga mitte tunnistada kehtetuks KarS § 

279, mille arvestamisel muutub ESS § 160 topeltsätestatuna 

üleliigseks ja tuleb tunnistada kehtetuks; 

§ 161 – Tegemist on ressursi omaniku kaitsega, kelle vastav hüve 

on kaitstud juba §-ga 155; 

§ 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; 

§ 180 – Raske on tõestada ohustamise fakti. Lisaks on olukorrast 

võimalik tekkiv kahju tsiviilõigusliku iseloomuga, millesse 

sekkumine Tehnilise Järelevalve Ameti poolt ei ole põhjendatud; 

§ 184 – Antud sättes esitatud kvalifikatsioon, kolmanda 

põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa tingimuste 

rikkumine, ei ole enam ajakohane. 

Kui eelnõu koostajad otsustavad kustutada ESS-ist ülaltoodud 

paragrahvid, siis tuleb vastavad muudatused viia ka ESS § 188. 

ESS § 187 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või sellest teavitamata 

jätmise“; MKM palub eelnõu koostajatel kaaluda ESS § 187 

lõikest 1 sõnade „või sellest teavitamata jätmise“ kustutamisest 
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loobuda või pakkuda välja lahendus, kuidas vastasel juhul täita 

direktiivi eesmärki, kuna nimetatud nõue tuleneb eraelu 

puutumatuse ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi artikli 4 

lõikest 4: „Kui lõike 5 alusel vastu võetud tehnilistest 

rakendusmeetmetest ei tulene teisiti, võivad pädevad riigiasutused 

võtta vastu suuniseid ja vajaduse korral anda juhiseid selle kohta, 

millistel asjaoludel peab teenuseosutaja teatama isikuandmetega 

seotud rikkumisest ning millises vormis ja mil viisil seda tuleb 

teha. Samuti on neil võimalik kontrollida, kas teenuseosutajad on 

täitnud oma käesoleva lõike kohaseid teavitamiskohustusi, 

rakendades vastasel korral asjakohaseid karistusi.“ 

Andmete saladuses hoidmise kohustuse temaatika on Euroopa 

Komisjoni jaoks väga oluline teema. Selle kohta anti käesoleval 

aastal Euroopa Komisjoni määrus nr 611/2013, mis sätestab 

sideettevõtjale isikuandmetega seotud rikkumiste teavitamise 

korra ja vormi. Lähtudes eeltoodust, on MKM hinnangul ESS § 

187 lg 1 sätestatud väärteokoosseisu säilimine jätkuvalt vajalik. 

MKM nõustub ESS-ist § 188 lõike 1 kehtetuks tunnistamisega. 

ESS § 188 lg 3 – kui eelnõu koostajad otsustavad arvestada 

alapunktides b), c), f), h) ja j) toodud ettepanekuid, siis tuleb 

muuta ka ESS § 188 lg 3. Samas juhime tähelepanu, et selles 

lõikes on eelnõu koostajad kustutanud ESS § 153, kuid KarS 

eelnõu § 21 punktis 1 ei ole ESS § 153 kehtetuks tunnistatud. 

ESS § 188 lg 31 – kui eelnõu koostajad otsustavad arvestada 

alapunktis d) toodud ettepanekuid, siis tuleb muuta ka ESS § 188 

lg 3. 

ESS § 188 lg 4 – MKM teeb eelnõu koostajatele ettepaneku viia 

ESS § 177 Tarbijakaitseameti vastutusalast üle Tehnilise 

Järelevalve Ameti vastustusalasse, kuna nimetatud teemal on 

kõige pädevam väärteo kohtuväline menetleja Tehnilise 

Järelevalve Amet. 

Kui eelnõu koostajad otsustavad arvestada alapunktides g) ja h) 

toodud ettepanekuid, siis tuleb muuta ka ESS § 188 lg 4. 

ESS § 188 lg 5 – MKM juhib tähelepanu, et kui eelnõu koostajad 

otsustavad arvestada alapunktis i) toodud ettepanekut, siis tuleb 

muuta ka ESS § 188 lg 5. 

Kui eelnõu koostajad vaatamata MKM ettepanekutele ja 

põhjendustele siiski otsustavad tunnistada KarS eelnõu § 21 

punktiga 1 kehtetuks ESS §-d 172-174, 176, 178 ja 185, siis 

kuidas tagatakse selgus, et nendes paragrahvides toodud juhtudel 

teeb ettekirjutuse Tarbijakaitseamet või politseiasutus? 

Olgu lisatud, et ESS § 133 lõige 1 sätestab: 

Elektroonilise side valdkonna riiklikku korraldust ja järelevalvet 

käesoleva seaduse täitmise üle teostavad Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium ja Tehnilise Järelevalve Amet 

käesolevas seaduses sätestatud pädevuse piires ning 

Konkurentsiamet käesolevas seaduses ja konkurentsiseaduses 

sätestatud pädevuse piires (edaspidi käesolevas peatükis Tehnilise 

Järelevalve Ameti ja Konkurentsiameti kohta järelevalve- ja 

korraldusasutus). 
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ESS § 133 lõige 2 sätestab: 

Järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab ka 

Tarbijakaitseamet tarbijakaitseseadusega sätestatud pädevuse 

piires. 

Kuna Tarbijakaitseametit ja politseiasutust ei ole ESS-is mainitud, 

kui riiklikku korraldust ja järelevalvet tegevat asutust ning kui 

ESS §-d 172-176, 178 ja 185 kustutatakse, siis kas vastavatel 

asutustel on üldse ESS-i alusel õigus ettekirjutuse tegemiseks ja 

sunniraha rakendamiseks? 

EhS Omaniku kohustuste rikkumist (ehitusseaduse § 29) on valdavalt 

võimalik kõrvaldada haldussunniga. Samas leiame, et peaks 

jääma võimalus karistada omanikku väärteo korras, kui ta ei taga 

ehitusprojekti kohase ehitamist, kui ehitusprojekt on nõutav (Ehs 

§ 29 lg 1 p 3), ehitise ohutust ehitamisel ja kasutamisel (Ehs § 29 

lg 1 p 4), Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamist esimesel 

võimalusel ehitise kasutamisel toimunud avariist või 

õnnetusjuhtumist, mis võis tuleneda ehitise käesoleva seaduse §-s 

3 sätestatud nõuetele mittevastavusest (Ehs § 29 lg 1 p 15), 

Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikule ja teistele volitatud 

ametiisikutele igakülgse abi andmist avarii ja sellega kaasnenud 

õnnetusjuhtumi põhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste 

väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud 

olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi Ehs § 29 lg 1 p 16; 

samuti juhul, kui ta ei korralda ehitamise ajal pidevat järelevalvet 

ehitamise üle (omanikujärelevalve) (EhS § 29 lg 2 p 1). Leiame, 

et nimetatud rikkumisi ei ole pärast ehitise valmimist enam 

võimalik kõrvaldada ning võimalus isikut väärteo korras karistada 

oleks täiendavaks motivaatoriks õiguskuulekale käitumisele. 

Teeme ettepaneku sõnastada ehitusseaduse § 68 lõige 1 

järgmiselt: 

„(1) Füüsilise isiku poolt käesoleva seaduse §-s 29 lõikes 1 p 3, 4 

15 ja 16 ja § 29 lõikes 2 p 1nimetatud ehitise omaniku kohustuste 

eiramise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

MKM ei ole nõus § 681 kehtetuks tunnistamisega. Juhul, kui isik 

ei dokumenteeri ehitamise käiku, siis ettekirjutusega seda 

olukorda likvideerida ei saa, kuna tagantjärele dokumentide 

koostamisel puudub mõte. Tööde dokumenteerimise nõuete 

rikkumisel võiks väärteokaristus alles jääda juhul, kui 

dokumentide puudumine ei võimalda kontrollida ehitise nõuetele 

vastavust. 

MKM ei ole nõus EhS § 69 (ehitise omavoliline ehitamine) 

kehtetuks tunnistamisega. Omavoliline ehitamine on kohalikele 

omavalitsustele suureks probleemiks. Kahtlemata on omavolilise 

ehitise seadustamine (ehitus- ja kasutuslubade väljastamine) 

võimalik haldussunni kaudu, kuid pärast ehitise seadustamist 

jääks tegu – omavoliline ehitamine – iseenesest karistuseta. 

Lisaks teeme ettepaneku kaaluda KarS § 408 (elule ja tervisele 

ohtliku ehitise ehitamine) toodud koosseisu diferentseerimist 

selliselt, et süütegu oleks üksnes ehitusnõuetele mittevastava 

Eelnõust välja jäetud 

seoses ehitusseaduse 

eelnõuga. 
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ehitise ehitamise eest, kui sellega on põhjustatud kõrgendatud oht 

(st oht isiku elule) ning luuakse täiendav väärteoskoosseis, 

millega karistatakse väärteo korras ehitusnõuetele mittevastava 

ehitise ehitamise eest, kui sellega on põhjustatud oluline oht (st 

oht isiku tervisele). 

Kaev

S 

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Kaevandamisseaduse 8 

peatükk, §§-id 32-34. MKM ei nõustu § 32 (ja sellega kaasnevalt 

§ 34) kehtetuks tunnistamisega. Seletuskirja kohaselt on KaevS § 

32 koosseis kaetud KarS § 363 koosseisuga, millega on 

kriminaliseeritud tegutsemine looduskasutus- või saasteloata. 

Seletuskirjas on selgitatud, et vastavalt Riigikohtu lahendile 3-1-

1-66-12 on tegutsemine kaevandamisloata kaetud KarS §-ga 363 

ning vajaliku projektdokumentatsiooni koostamise nõuete 

rikkumine on kõrvaldatav haldussunniga. Kaevandamisseadus 

sätestab eelkõige ohutusega seotud nõuded, need nõuded ei ole 

loanõuete hulgas ehk § 32 kustutamisega kaob võimalus isikuid 

karistada kaevandamisseaduse nõuete rikkumise eest. Haldussund 

ei ole alati piisav vahend mõjutamaks isikut õiguskuulekale 

käitumisele. Haldussund ja väärtegu on siiski erineva 

kaaluastmega, ka on neil erinev rahaline väärtus. Sunniraha 

ülemmäär on 640 eurot, karistusel aga 300 trahviühikut ehk 1200 

eurot ja juriidilisel isikul 3200 eurot. Kui ohutusnõudeid on juba 

eiratud (tegemist võib olla reaalse ohuga inimesele, keskkonnale), 

siis haldussund ei muuda seda olematuks. Ka seletuskirjas on 

öeldud, et 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. Siin ongi tegemist 

olukorraga, kus tegu on juba toime pandud ja ettekirjutus seda 

olukorda üldjuhul ei muuda. Eelnõu seletuskirja lisa kohaselt on 

2012 registreeritud 10 väärtegu, mis arvestades valdkonnas 

tegutsevate isikute arvu, ei ole üldse väike number ning ei saa 

väita, et selle sätte kaotamise mõju on olematu. Arusaamatu on 

seletuskirjas esitatud väide, et § 33 tekstist ei ole võimalik aru 

saada, milles seisneb karistatav tegu. Seaduses ja selle alusel 

antud määruses on selged nõuded, mida tuleb järgida isiku 

nõuetele vastavuse hindamisel. Kui isiku nõuetele vastavuse 

hindaja neid nõudeid rikub, on tagajärjeks valedel alustel välja 

antud pädevustunnistus ehk tunnistuse võib saada nõuetele 

mittevastav isik, mis omakorda võib enamohtlikul 

kaevandamistegevusel, kus pädevustunnistust nõutakse, tuua 

kaasa ohtlikke tagajärgi. Sellise rikkumise ärahoidmiseks ei ole 

haldussund ilmselt piisav vahend. MKM selgitab, et seletuskirjas 

esitatud põhjendused ei käsitle endas kõiki antud koosseisuga 

hõlmatud tegevusi. Kui on välja antud kaevandamisluba, kuid ei 

järgita muid kaevandamisele ja kaeveõõne teisesele kasutamisele 

kehtestatud nõudeid, siis ei ole vastavad rikkumised kõik 

kõrvaldatavad halduskorras ega KarS § 363 alusel (mis hõlmab 

ainult kaevandamisloata kaevandamist). MKM leiab, et kuigi 

kehtiv koosseis on hetkel liiga üldine, hõlmates ka 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud, osaliselt 

arvestatud. 



61 

 

nr märkus kommentaar 

haldusmenetluse raames kõrvaldatavaid puudusi, mida ei ole 

mõistlik käsitleda väärtegudena, siis kõiki rikkumisi ei ole 

võimalik või otstarbekas kõrvaldada haldusmenetluse raames. Nii 

näiteks on kaevandusettevõtjal edaspidi odavam mitte tellida 

õigusaktide kohaselt nõutud projektdokumentatsiooni nagu peab, 

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 iga-aastast kontrolli igas kaevanduses). 

Eeltoodust tulenevalt teeb MKM ettepaneku konkretiseerida § 32 

koosseisu järgmistel alustel: 1) kaevandamine ilma 

kaevandamisprojektita; 2) kui kaevandamisel puudub nii 

veoskeem, tehnoloogiline kaart kui ka EE pass; 3) ohutusnõuete 

rikkumine, millega kaasneb otsene oht inimese elule, tervisele või 

varale; 4) õnnetusest teavitama jätmine kui see tõi kaasa varingu 

või sellega põhjustati kahju ettevõtja enda või kolmanda isiku 

varale. Samuti teeme ettepaneku jätta § 34 kehtima. 

Kem

S 

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks TJA menetluspädevuses olevad 

kemikaaliseaduse paragrahvid põhjendusel, et kõik antud sätete 

koosseisud on kõrvaldatavad haldusmenetluse raames. Samas 

puudutavad viidatud sätted ohtlike kemikaalide käitlemist ning 

ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusnõuete 

rikkumist, mis oma tagajärjelt võivad olla väga suure 

ohupotentsiaaliga inimese elule, tervisele ja varale ning 

keskkonnale. Seega on tegemist valdkonnaga, millele tuleb 

osutada kõrgendatud nõudmisi ning sanktsioneerida ümbritseva 

suhtes hoolimatu tegevus. Samuti hõlmavad kehtivad koosseisud 

tegevusi, mida ei ole võimalik tagant järgi enam luua ja esitada. 

MKM on seisukohal, et põhjendatud ei ole KemS §§-de 241 ja 

246 kehtetuks tunnistamine, vaid väärteokorras karistatavaid 

koosseise tuleb täpsemalt piiritleda. MKM teeb ettepaneku 

konkretiseerida §§-de 241 ja 246 koosseisud järgmistel alustel: 1) 

arvepidamise täielik puudumine; 2) teabelehel esitamata 

kemikaalide käitlemine; 3) teabelehel esitatust suuremas koguses 

ohtliku kemikaali käitlemine kui sellega kaasneb oht inimese 

elule, tervisele, varale või keskkonnale; 4) käitlemise nõuete 

rikkumine kui sellega kaasneb oht inimese elule, tervisele, varale 

või keskkonnale. 

Arvestatud. 

KGO

S 

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks küttegaasi ohutuse 

seaduse §-d 36, 37, 372 ja 38. KGOSi eesmärk on kehtestada 

nõuded tagamaks inimese, vara ja keskkonna ohutus. Selle 

tagamiseks on kehtestatud nõuded ja sanktsioonid. Kuna gaas on 

väga plahvatusohtlik, siis ohutusnõuete mittejärgimise tagajärjed 

võivad olla üsna tõsised. Seetõttu on nõuete täitmise tagamise 

huvides kehtestatud erinevad karistused. Väikeste puuduste 

korral, näiteks puudulik dokumentatsioon või tehnilise kontrolli 

teostamata jätmine, mis ei põhjusta otsest ohtu ning on kiiresti 

kõrvaldatavad, ei ole süüteost tulenev karistamine tõesti 

Jääb eelnõust välja 

seoses ehitusseaduse 

eelnõuga. 
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põhjendatud, eriti kui sellised puudused on kõrvaldatavad 

haldusmenetluse käigus. Kehtiva väärteomenetluse seadustiku 

kohaselt on kohustus alustada ka eelpool viidatud puuduste korral 

ressursi- ja ajamahukat väärteomenetlust. Seetõttu teeme 

ettepaneku kitsendada KGOSis väärteo kvalifikatsiooni selliselt, 

et väärteomenetluse algatamise kohustus on ainult siis, kui on 

põhjustatud kahju inimese elule, tervisele või varale. MKM ei 

nõustu KGOS §-de 36, 37, 372 ja 38 kehtetuks tunnistamisega ja 

teeb ettepaneku muuta KGOS §-d 36, 37, 372 ja 38 järgmiselt: 

1) Paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Gaasipaigaldise või gaasiseadme kasutusele võtmise või 

kasutamise nõuete või gaasipaigaldise või gaasiseadme omaniku 

või gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumise 

eest, kui sellega on põhjustatud kahju inimese tervisele või varale 

- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“ 

2) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Gaasitööde tegemise või gaasipaigaldise ehitamise nõuete 

rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud kahju inimese tervisele 

või varale – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“ 

3) Paragrahvi 372 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Gaasipaigaldise kaitsevööndis kehtestatud piirangute 

rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud kahju inimese tervisele 

või varale – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“ 

4) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Tehnilise kontrolli või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja 

tõendamise nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud 

kahju inimese tervisele või varale – karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut.“ 

MKM teeb ettepaneku tunnistada kehtetuks KGOS § 42 ja 43, 

kuna antud sätteid ei oma enam sisulist tähendust ja käsitlevad 

juriidilise isiku haldusvastutuse ja menetluse nõudeid 

haldusõigusrikkumistes. 

LKO

S 

Lifti ja köistee ohutuse seaduse § 36 lõiget 1 on täiendatud 

mõistega avariioht, kuigi seletuskirjas räägitakse tunnusest oht, 

mis on hoopis teise sisuga mõiste. Avariioht ei pruugi kaasa tuua 

tegelikult karistusväärset tagajärge. Avarii on ka seadme või 

protsessi töö planeerimatu katkestamine või katkemine, näiteks 

lifti mootor ei lähe enam käima ja lifti ei saa kasutada. MKM teeb 

ettepaneku sõnastada LKOS § 36 lg 1 järgmiselt 

„§ 36. Tõsteseadme kasutamise ja tõsteseadmetööde nõuete 

rikkumine 

(1) Tõsteseadme kasutusele võtmise, kasutamise või 

tõsteseadmetööde nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati 

oht inimese elule, tervisele või varale, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“; 

LKOS § 38 kohane tehnilise kontrolli ning isiku nõuetele 

vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete dekriminaliseerimine 

ei ole kooskõlas sätte vajadusega. 

Lifti ja köistee kasutusele võtmise eeldus on tehnilise kontrolli 

läbimine. Kuivõrd selles valdkonnas tehniliselt mitte korras 

Jääb eelnõust välja 

seoses ehitusseaduse 

eelnõuga. 
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seadme (näiteks: suusalift) kasutamine võib kaasa tuua väga 

raskeid tagajärgi, siis ei ole mõistlik antud sätte kehtetuks 

tunnistamine. Kui lifti või köisteega on juba midagi juhtunud, siis 

toimub menetlus olenevalt tagajärjest, kas KarS-i alusel või 

tsiviilnõuete lahendamise teel. Samuti on nõuete täitmata jätmisel 

väärteokorras karistamine seadme omaniku õigusi vähem piirav 

kui võimalik hilisem kriminaalmenetlus saabunud negatiivse 

tagajärje suhtes. Samuti ei jagu haldusorganil võimekust jõuda 

õnnetusi ennetava haldusmenetluse raames kõigi vastavate 

seadmeteni. Eeltoodust tulenevalt on MKM seisukohal, et LKOS 

§ 38 kehtetuks tunnistamine ei ole mõistlik ega põhjendatud. 

LMS Lõhkematerjaliseaduse §-s 89 sätestatud arvestusnõuete 

rikkumise dekriminaliseerimine on seletuskirja kohaselt 

põhjendatud kuivõrd selline rikkumine on halduskorras 

kõrvaldatav. MKM ei nõustu antud seisukohaga. LMS § 13 lg 5 

kohaselt peab olema tagatud arvestuse pidamine viisil, mis 

võimaldab igal ajal tuvastada lõhkematerjali valdaja kogu selle 

ainese elutsükli vältel. Samuti on vastavates määrustes (MKMm 

57 (07.08.2012), MKMm 165 (16.07.2004)) sätestatud isiku 

kohustus pidada arvestust nii, et on võimalik kauba kohta 

andmete saamine igal ajahetkel. Lõhkematerjali arvestuse 

pidamise nõue tuleneb lõhkematerjale puudutavast direktiivist 

93/15/EMÜ (sh sätestab see direktiiv sanktsioonide sätestamise 

kohustuse direktiivi sätete rikkumise puhuks8). Haldusmenetluse 

raames saab haldusorgan nõuda arvestuse nõuete täitmist 

tulevikku suunatult, mitte olnu suhtes, sest viimasel juhul ei esita 

isik mitte tehtud arvestust vaid loob uue arvestuse olles eelnevalt 

arvestuse nõudeid rikkunud. Samuti puudub haldusorganil 

võimalus kontrollida ja veenduda hiljem tehtud arvestuse paika 

pidavuses. Seega ei ole võimalik tegelikult tuvastada arvestuse 

pidamise nõuete täitmist. Eeltoodust tulenevalt on MKM 

seisukohal, et LMS § 89 kehtetuks tunnistamine ei ole mõistlik 

ega põhjendatud. 

LMS § 91 kehtetuks tunnistamisel ei pruugi KarS §-s 372 

nimetatud koosseis katta pädevustunnistuseta töötamist. 

Seletuskirjas viidatakse, et koosseis on kaetud KarS § 372 

koosseisuga, täpsemalt tegevusloata tegutsemine valdkonnas, kus 

tegevusluba on nõutav. 2014. aasta alguses jõustuv MsüS § 16 lg 

2 sätestab, et tegevusluba on mis tahes nimetusega ettevõtjale 

adresseeritud haldusakt või ettevõtjaga sõlmitud haldusleping, 

milleta on keelatud ettevõtjal majandustegevust alustada ning mis 

tõendab teatud majandustegevuse nõuete täitmist teatud 

tegevusalal või määrab kindlaks majandustegevuse teostamise 

kõrvaltingimused. Sealjuures ei ole tegevusluba haldusakt, mis 

annab füüsilisele isikule õiguse kutsetegevuseks, ning 

keskkonnaluba. LMSis sätestatud pädevustunnistuse nõue 

loetakse täidetuks ka kutsetunnistuse olemasolul. Kutsetunnistusi 

väljastab kutset andev organ ning praktikas on suuremal osal 

isikutest olemas just kutsetunnistus. Seega ei saa 

pädevustunnistuseta töötamist pidada tegevusloata töötamiseks. 

Arvestatud. 
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Lõhkematerjaliseadus sisaldab nii pädevustunnistuse 

regulatsiooni (9.ptk) kui ka tegevusloa regulatsiooni (§-d 53 ja 

531). Tegevusloa kontrolliesemes on mh ka nõuetele vastav 

personal, kuid silmas tuleb pidada, et nt ühe ettevõtja alluvuses 

võib samaaegselt töötada mitu pädevustunnistusega isikut ning 

kui ühel neist puudub pädevustunnistus, siis see ei ole aluseks 

ettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamisel. Eeltoodust 

tulenevalt teeb MKM ettepaneku täiendada KarS § 372 selliselt, 

et see hõlmaks ka pädevustunnistuseta töötamist (nt sõnastada 

„muu tegutsemisõigust andva tunnistuseta“). 

MKM teeb ettepaneku muuta LMS § 88 lõiget 1. Kehtiva sätte 

kohaselt on sanktsioneeritud pürotehnilise toote võõrandamise 

nõuete rikkumine üldiselt. MKM teeb ettepaneku kitsendada 

rikkumist võõrandamisega selleks õigust mitte omavale isikule 

(näiteks: alaealine), samas laiendades rikkumise objekti ka 

lõhkematerjalile. MKM teeb ettepaneku muuta LMS § 88 lõiget 1 

ning sõnastada need järgmiselt: „§ 88. Võõrandamise nõuete 

rikkumine. (1) Lõhkematerjali või pürotehnilise toote 

võõrandamise eest selleks õigust mitte omavale isikule, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.“. 

Tulenevalt lõhkematerjalist kui eriti ohtlikust ainest, teeb MKM 

ettepaneku täiendada LMS-i väärteokoosseisudega. MKM leiab, 

et järgnevalt esitatud rikkumised on piisavalt ohtlikud ja 

kaalukad, et nende esinemisel rikkujat sanktsioneerida, millele 

lisandub haldusmenetluse raames tulevikku suunatud õiguspärase 

olukorra loomine. MKM teeb ettepaneku täiendada LMS’i §-ga 

861 järgmises sõnastuses: „Lõhkematerjali lao või tehase 

käitamisloata kasutamine. (1) Lõhkematerjalilao või -tehase 

käitamisloata käitamise eest, kui käitamiseluba on nõutav – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo 

eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse 

rahatrahviga kuni 3200 eurot.“. 

MKM teeb ettepaneku täiendada LMS’i §-ga § 862 järgmises 

sõnastuses: „Lõhketöö nõuete rikkumine. (1) Lõhketööprojektita 

lõhketöö teostamise eest, kui lõhketöö projekt on nõutav – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo 

eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse 

rahatrahviga kuni 3200 eurot. (3) Lõhketööde nõuete rikkumise 

eest, kui sellega põhjustatakse oht inimese elule, tervisele, varale 

või keskkonnale – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut. (4) Sama teo eest, kui selle on toime pannud 

juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“ 

MKM teeb ettepaneku täiendada LMS’i §-ga § 873 järgmises 

sõnastuses: „Lõhkematerjali Eestisse toomise nõuete rikkumine. 

(1) Sisseveoloata lõhkematerjali Eestisse toomise eest, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. (2) Sama teo 

eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse 

rahatrahviga kuni 2000 eurot.“. 

MOS Masina ohutuse seaduse § 37 tunnistatakse kehtetuks kuivõrd 

koosseis ei vasta määratlusnõudele. Samas näeb eelnõu koostaja 

Eelnõust välja jäetud. 
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seletuskirjas ette võimaluse sätte täpsustamiseks lisades täiendava 

tingimuse – oht. MKM leiab, et antud sätte kehtetuks 

tunnistamine ei ole põhjendatud, vaid tuleb rakendada koosseisu 

piiritlemist. Lisaks märgime, et eelnõu seletuskirjas olevad 

selgitused on ekslikud: kodumasina kasutamise nõuete rikkumise 

eest karistust määrata ei saa, sest MOS ei reguleeri nõudeid 

kodumasinatele. Kasutamise nõuete rikkumise all mõeldakse 

MOSis sätestatud nõuete rikkumist, mitte mistahes kasutusnõuete 

rikkumist. Kuivõrd neid nõudeid on MOSis mitmeid, ei ole 

võimalik neid kõiki väärteokoosseisus üles loetleda. Näiteks on 

üheks kasutamise nõudeks see, et teatud masinate kasutamise 

puhul peab käitajal olema käitaja pädevustunnistus. Kui masina 

käitajal vajalikku pädevustunnistust pole, siis rikkumine on juba 

toime pandud ning sellega kaasneb ka oht. Nimelt, 

pädevustunnistust nõutakse erinevate kraanade käitajatelt. 

Kraanadega tõstetakse raskeid esemeid ning oskamatu 

ümberkäimisega võidakse põhjustada ohtu kaastöötajate või ka 

kõrvaliste isikute elule ja tervisele, rääkimata varale. Kui ilma 

pädevustunnistuseta töötamisele karistust ei järgne, ei pruugi 

haldussund olla piisav vahend või stiimul selliste juhtude 

ärahoidmiseks. Küsimus tekib ka näiteks järgmise nõude 

rikkumise puhul: masina omanik on kohustatud omama ja 

säilitama õigusaktides ettenähtud dokumente (masina 

ümberehitamise, remondi, tehnilise kontrolli kohta jne). Kui neid 

dokumente pole säilitatud, nt need on hävinud (kas juhuslikult või 

tahtlikud) ja neid pole võimalik kusagilt saada, siis haldussunniga 

pole siinkohal midagi teha – olukorda pole võimalik muuta. 

MKM teeb ettepaneku jätta MOS § 37 alles ning muuta selle lg 1 

järgmiselt: „Masina, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi 

või tarviku kasutusele võtmise või kasutamise nõuete rikkumise 

eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele või varale, 

- karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 

MOS § 39 ja 40 lõigete 1 puhul on lisatud täiend „kui sellega 

põhjustati avariioht“, mis ei ole kooskõlas seletuskirjas esitatud 

põhjendusega. Viimase kohaselt on sätte koosseisu täiendatud 

tunnusega „oht“, kuid eelnõus on see asendunud tunnusega 

„avariioht“, mis on kitsam mõiste. Seaduses ei ole defineeritud 

lisatud täiendust „avariioht“, mis endiselt ei too endaga kaasa 

õigusselgust normi rakendaja ja kohtuvälise menetleja jaoks. 

Üldiselt ei ole aga avarii tehnika valdkonnas midagi sarnast nagu 

näiteks tavamõistes avarii ehk liiklusõnnetus. Avarii on igasugune 

seadme või protsessi töö plaaniväline ja ettenägematu katkemine. 

Sisuliselt on avarii ka see kui mingilt masinalt, mis ajab mingit 

ajamit ringi, tuleb näiteks rihm maha. Oht ohutusseaduste 

kontekstis on aga alati piiritletud läbi seaduse eesmärgi (inimese 

elu, tervis, vara ja mõnel juhul ka keskkond). MKM teeb 

ettepaneku muuta Eelnõu MOS § 39 lõiget 1 ja sõnastada see 

järgmiselt: „Registreeritava masina masinatööde tegemise nõuete 

rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele 

või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“. 
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Lisaks on MKM seisukohal, et §-s 40 nimetatud järelevaataja 

sanktsioneerimine ei ole põhjendatud kui süüteo korras on 

karistatav masinatöid juhtiv isik. MKM teeb ettepaneku muuta 

eelnõu MOS § 40 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Masina 

või plahvatusohutsooni seadme omaniku või masinatöid juhtiva 

isiku kohustuste täitmata jätmise eest, kui sellega põhjustati oht 

inimese elule, tervisele või varale, –karistatakse rahatrahviga kuni 

300 trahviühikut“. 

Mõõt

eS 

Mõõteseaduse §§-de 411 ja 46 kehtetuks tunnistamine ei ole 

põhjendatud. Kuna tegemist on rikkumisega, millega on võimalik 

tekitada kahju, siis on mõistlik siduda väärteokoosseis kahju 

tekitamisega tulenevalt eelnõuga muudetava KarS § 121 punktiga 

1. Sellise lähenemise korral ei ole proportsioonis enam kehtivas 

koosseisus sätestatud maksimaalne rahatrahvi määr. MKM teeb 

ettepaneku tõsta seda füüsilise isiku puhul kuni 500 

trahviühikuni. MKM-l on plaanis nimetatud paragrahv MõõteS-s 

muuta tagajärjedeliktiks. Kahju tekkimise lisamine 

väärteokoosseisu tunnuseks on vajalik ka seetõttu, et mitte iga 

rikkumine ei ole tarbijale kahjulik. Kahju tekib näiteks 

mõõtevahendi metroloogilise kontrolli täitmise nõude rikkumise 

tagajärjel, kui tarbija on maksnud tegelikult maksmisele 

kuuluvast rohkem kommunaalmakseid, kandes seeläbi varalist 

kahju. Olukordades, kus varalist- või mittevaralist kahju ei 

tekitata, kuid on rikutud siiski kehtivaid nõudeid, on võimalik 

nõuete rikkujat riikliku järelevalve korras nõuete täitmisele 

suunata läbi ettekirjutuse tegemise. Samuti on MKM-l plaanis 

MõõteS täiendada §-ga 412. Selle paragrahviga sätestatakse 

karistus metroloogilise kontrolli nimistusse kantud tarbearvestite 

metroloogilise kontrolli täitmise nõuete suurearvulise rikkumuse 

eest. Ettevõtjate puhul, kes kasutavad tehingutes klientidega väga 

paljusid (100 ja rohkem) tarbearvesteid, ei ole väikesed 

trahvimäärad piisavalt mõjusad, et motiveerida rikkumistest 

hoidumist. Väiksemate trahvimäärade puhul võib ettevõtjal olla 

soodsam nõudeid teadlikult rikkuda, kui tagada tarbearvestite 

nõuetele vastavus. Kui rikutakse paljude tarbearvestite 

metroloogilise kontrolli täitmise nõuet, seatakse ohtu paljude 

mõõtmistulemuste usaldusväärsus, mis omakorda mõjutab suurt 

hulka tarbijaid. MõõteS § 46 rakendumine on plaanis tulevikus 

siduda tarbijale varalise kahju põhjustamisega. Kinnispaki ja 

mõõtemahuti käitlemisel tekib kahju tarbijale, kui pakendisse on 

pakendatud vähem toodet, kui pakendil kirjas ja lubatud 

kehtestatud piirnormidega. Olukordades, kus varalist kahju ei 

tekitata, kuid on rikutud siiski kehtivaid nõudeid, on võimalik 

nõuete rikkujat riikliku järelevalve korras nõuete täitmisele 

suunata läbi ettekirjutuse tegemise. MKM teeb ettepaneku muuta 

MõõteS § 411 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: 

„Metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendi 

ülesseadmise, ühendamise, käsitsemise, hooldamise, 

hoiutingimuste ning metroloogilise kontrolli täitmise nõuete 

rikkumise eest, kui sellega tekitati oluline kahju, – karistatakse 

Osaliselt arvestatud, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

MKM täiendavate 

ettepanekute osas 

arvestatud, viimase 

märkuse osas läbi 

räägitud. 



67 

 

nr märkus kommentaar 

rahatrahviga kuni 500 trahviühikut.“. 

MKM teeb ettepaneku muuta MõõteS § 46 lõiget 1 ja sõnastada 

see järgmiselt: „Kinnispaki või mõõtemahuti käitlemise nõuete 

rikkumise eest, kui sellega tekitati oluline kahju, – karistatakse 

rahatrahviga kuni 500 trahviühikut“. 

MKM teeb ettepaneku, tulenevalt meie soovist säilitada MõõteS 

§-d 411 ja 46 sõnastada MõõteS § 48 järgmiselt : 

„(1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegudele kohaldatakse 

karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. 

(2) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline 

menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet. 

(3) Käesoleva seaduse §-s 411 sätestatud väärteo kohtuväline 

menetleja on ka Tarbijakaitseamet.“. 

MõõteS §-s 42 sätestatud tegevused ei ole haldusmenetluse 

raames tagasi pööratavad, vaid märgise rikkumisel või selle 

eemaldamisel tuleb see asendada uuega. Samas leiab MKM, et 

põhjendatud on ainult hoiatuskleebise rikkumise või lubamatu 

eemaldamise sanktsioneerimine süüteo korras, kuna sellisel juhul 

on tegemist tegevusega riigipoolse menetlusliku otsuse raames 

paigaldatud märgisega, mis on paigaldatud nõuetele 

mittevastavale mõõtevahendile. MKM teeb ettepaneku muuta 

eelnõu § 42 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Metroloogilise 

kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendil oleva hoiatuskleebise 

rikkumise või lubamatu eemaldamise eest – karistatakse 

rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.“. 

MõõteS § 44 kehtetuks tunnistamine ei aita kaasa taatluslaborite 

töökvaliteedi tagamisele. Pigem võib see kaasa tuua hooletumalt 

tehtud taatlustegevusi kus tunnistatakse taadelduks ka tegelikult 

nõuetele mitte vastavad seadmed ja selle juures ei ole võimalik 

taatluse teostajat kuidagi vastutusele võtta. Haldusmenetluse 

raames saavutatav eesmärk on sellisel juhul suunatud ainult 

konkreetse eksimuse edaspidisele kõrvaldamisele, kuid ei 

distsiplineeri taatluslaborit edaspidi hoiduma üldiselt selliste 

rikkumiste toime panemisest. MKM leiab, et MõõteS § 44 

kehtetuks tunnistamine ei ole põhjendatud ja tuleb eelnõust välja 

arvata. 

MKM juhib tähelepanu eksimusele, mille kohaselt nii eelnõus kui 

seletuskirjas on tunnistatud kehtetuks § 48 ja muudetud §-i 49 

kuigi MõõtS-s on 6 peatükis ainult 48 paragrahvi. Seletuskirjast 

ilmneb, et eelnõu koostaja on silmas pidanud §-i 48 muutmist. 

Kars § 339 seletuskirja osas palume selgitada, mida on täpselt 

silmas peetud lausega „Selle koosseisule on otstarbekas lisada 

väärismetalltoodete seaduse § 48 (nimemärgise võltsimine) ja 

mõõteseaduse § 43 (taatlusmärgise võltsimine) ja kuidas peaks 

see väljenduma eelnõu sättes? 

SOS Surveseadme ohutuse seaduse §-de 46 ja 47 lõigete 1 puhul on 

lisatud täiend „kui sellega põhjustati avariioht“, mis ei ole 

kooskõlas seletuskirjas esitatud põhjendusega. Viimase kohaselt 

on sätte koosseisu täiendatud tunnusega „oht“, kuid eelnõus on 

see asendunud tunnusega „avariioht“, mis on kitsam mõiste. 

Eelnõust välja jäetud. 
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Samas ei ole seaduses defineeritud lisatud täiendust, mis endiselt 

ei too endaga kaasa õigusselgust normi rakendaja ja kohtuvälise 

menetleja jaoks. Lisaks on MKM seisukohal, et §-s 47 nimetatud 

järelevaataja sanktsioneerimine ei ole põhjendatud kui süüteo 

korras on karistatav surveseadmetöid juhtiv isik. MKM teeb 

ettepaneku muuta eelnõu SOS § 46 lõiget 1 ja sõnastada see 

järgmiselt: „Surveseadme kasutamise või surveseadmetööde 

nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule, 

tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut“. MKM teeb ettepaneku muuta eelnõu SOS § 47 

lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt: „Surveseadme omaniku või 

surveseadmetöid juhtiva isiku kohustuste rikkumise eest, kui 

sellega põhjustati oht inimese elule, tervisele või varale, – 

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut“. 

SOS § 48 kehtetuks tunnistamine ei aita kaasa tehnilise kontrolli 

teostajate töökvaliteedi nõuete täitmisele. Pigem võib see kaasa 

tuua hooletumalt tehtud tehnilisi kontrolle, kus tunnistatakse 

nõuetele vastavaks ka tegelikult nõuetele mitte vastavad seadmed 

ja selle juures ei ole võimalik tehnokontrolli teostajat kuidagi 

vastutusele võtta. Haldusmenetluse raames saavutatav eesmärk on 

sellisel juhul suunatud ainult konkreetse eksimuse edaspidisele 

kõrvaldamisele, kuid ei distsiplineeri tehnokontrolli teostajat 

edaspidi hoiduma üldiselt selliste rikkumiste toime panemisest. 

MKM leiab, et SOS § 48 kehtetuks tunnistamine ei ole 

põhjendatud ja tuleb eelnõust välja arvata. 

TNV

S 

Eelnõu §-ga 95 muudetakse toote nõuetele vastavuse seadust ja 

tunnistatakse kehtetuks §-d 59 (toote turule laskmise ja turul 

kättesaadavaks tegemise tingimuste rikkumine) ja 61 

(vastavusmärgi väärkasutamine). Kui toote turule laskmise ja 

turul kättesaadavaks tegemise tingimuste rikkumine avastatakse 

olukorras, kus toode on juba tarbijateni jõudnud (nt jõuludeks 

tellitud mänguasjad, mis enne pühi ära müüakse ja nõuetele 

mittevastavus avastatakse seoses tarbija pöördumisega), siis 

ettekirjutusega turustamise keelamisega ei saa enam midagi ära 

hoida. Küsitav võib olla ka toote turult tagasikutsumise tulemus, 

kuna tarbijad ei pruugi sellest teada saada või siis odavamate 

toodete puhul nad lihtsalt ei hakka seda tagastama. Ettevõtja on 

rikkumise kaudu teeninud tulu ja kahjustanud seeläbi mitmeid 

õigushüvesid, aga karistust sellisele teole ei järgne. Harvad pole 

olukorrad, kus on tahtlikult rikutud turule laskmise ja turul 

kättesaadavaks tegemise tingimusi. See võib kaasa tuua tõsiseid 

tagajärgi nii tarbijate elule või tervisele, aga samuti ka 

keskkonnale. Nende väärtegude kehtetuks tunnistamisel jäävad 

täitmata ka EL õigusest tulenevad kohustused: 

Esiteks märgime, et TNVS § 59 on üldine vastutust puudutav 

norm nii TNVSis sätestatud nõuete kui ka mitmete eriseaduste (nt 

masina ohutuse seadus, lõhkematerjaliseadus) jaoks, mis 

käsitlevad nõudeid toodetele ning nende turule laskmisele. 

Nõuded toodetele ning nende turule laskmisele tulenevad 

üldjuhul EL õigusest (tavaliselt teatud toote ohutust puudutavast 

Arvestatud. 
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direktiivist)9 ning lisaks tehniliste nõuete ülevõtmise kohustusele 

on nendes sätestatud liikmesriigile kohustus kehtestada karistused 

juhuks, kui neid norme rikutakse. 

Nt masina direktiiv 2006/42/EÜ: 

Artikkel 23 

Sanktsioonid 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida 

kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud riigisiseste 

õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud 

meetmed, et tagada nende rakendamine. Kehtestatavad 

sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile 

hiljemalt 29. juuniks 2008 ja annavad viivitamata teada nende 

edaspidistest muudatustest. 

Märgime siinkohal, et hetkel kõikides sellist tüüpi (nn uue 

lähenemisviisi) direktiivides karistuste sätestamise kohustust 

pole, kuid mõistlik oleks, et ei tekiks erisusi erinevate toodete 

puhul – ühe puhul on nõuete rikkumine tegu väärtegu ja teise 

puhul mitte. Ühele tootele võib sealjuures kohalduda ka mitu 

õigusakti samaaegselt. Juhime tähelepanu sellele, et käesoleval 

hetkel on ELis menetluses uus turujärelevalve määrus, mis 

sätestab karistusnormide kehtestamise kohustuse kõigi uue 

lähenemisviisi direktiividega kaetud toodete puhul, mis selle 

määruse reguleerimisalasse kuuluvad. 

Teiseks, ka TNVS § 61 säte tuleneb EL õigusest, täpsemalt 

määrusest 765/2008: 

Artikkel 30 (vastavusmärgise üldpõhimõtted) 

6. Ilma et see piiraks artiklis 41 sätestatut, tagavad liikmesriigid 

CE-vastavusmärgist käsitleva korra nõuetekohase rakendamise 

ning võtavad vastavusmärgise ebaõige kasutamise korral sobivaid 

meetmeid. Liikmesriigid sätestavad ka karistused rikkumiste eest, 

mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest. 

Kõnealused karistused vastavad rikkumise astmele ning pakuvad 

tõhusat kaitset väärkasutuse eest. 

Artikkel 41 

Karistused 

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete 

rikkumise korral ettevõtjatele kohaldatavate karistuste, sealhulgas 

tõsiste rikkumiste korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta, 

ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise 

tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad ning neid võib suurendada, kui 

asjaomane ettevõtja on varem toime pannud käesoleva määruse 

sätete samalaadse rikkumise. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

nendest meetmetest 1. jaanuariks 2010, samuti teatavad nad 

viivitamata kõikidest edaspidistest karistusi mõjutavatest 

muudatustest. 

Haldusmenetluse raames haldussunni rakendamine ei ole 

karistusliku iseloomuga, vaid tegemist on mõjutusvahendiga 

eesmärgi saavutamiseni. Seega ei ole väärteokorras 
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sanktsioneerivate sätete kehtetuks tunnistamine MKM arvates 

kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Kuivõrd kehtestatud 

karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, 

oleks mõistlik kaaluda ka trahvimäära muutmist - tõsta seniselt 

3200 eurolt vähemalt 50 000 euroni. MKM teeb ettepaneku jätta 

TNVS § 59 ja § 61 alles muutmata kujul. 

TurS MKM teeb vajaduspõhise ettepaneku suurendada turismiseaduse 

§ 311 lg 4 vastava kvalifikatsiooniga rikkumise (pakettreiside 

müügiks pakkumise või müügi eest ilma nõuetekohase tagatiseta) 

eest rahatrahvimäära seniselt 6400 eur suuruse maksimummääralt 

50 000 eur suuruse määrani. Eestis on Majandustegevuse registri 

andmetel 14.08.2013.a seisuga 374 reisiettevõtjat, kellest 280 on 

vähemalt üheks oma tegevusalaks märkinud tagatisega 

koormatava pakettreiside korralduse ja/või vahenduse. Alates 

2008ndast 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 4ndal 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 eur suuruse tagatise seadmiseks tuleb reisiettevõtjal 

seada hüpoteek seltsi kasuks ning lisaks on lepingutasu seesuguse 

summa juures 3000-4000 eur/aastas sõltuvalt seltsist. Samal ajal 

on nõuetekohase tagatiseta (sh ebapiisava) tegutsemise 

tuvastamisel rahatrahvi maksimummääraga 6400 eur. MKM 

soovib võrdluseks nimetada, et nt Soomes on piisava tagatiseta 

tegutsemise tuvastamisel rahatrahvi maksimummäär 850 000 eur, 

Rootsis 550 000 eur, Iirimaal 60 000 eur, Lätis 12 000 eur jne. 

MKM viitab ka Euroopa Komisjoni poolt liikmesriikidele 

kooskõlastamiseks saadetud uuele pakettreisidirekiivi nr 

2013/0246 eelnõule, milliste ettepanekute kohaselt tuleb senisest 

veelgi tõhusamalt tagada reisiettevõtjate maksejõuetuse vastane 

kaitse, kuivõrd nähakse Euroopa Komisjoni poolt ette nii 

seesuguse kaitse vastastikust tunnustamist kui ka tõhusat 

halduskoostööd. Lisaks on esitatud nõudmine antud sektoris 

kehtestada karistused, mis peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Arvestades reisiettevõtjate suuri 

käibeid (miljonites) pakettreiside müügil ning tänast praktikat, on 

selge, et karistuse maksimummäär 6400 eur ei ole piisavalt mõjus 

ega hoiatav. Ettevõtjal on kasulikum maksta ära trahv kui viia 

oma tegevus nõuetele vastavaks. Reisiettevõtjate tegevus on 

muutunud järjest enam piiriüleseks, kasvavad pakettreiside 

müügimahud ning suurenevad reisijate potentsiaalsed nõuded 

Arvestatud. 
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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. Ülaltoodust lähtuvalt 

palub MKM tõsta pakettreiside müügiks pakkumise või müügi 

eest ilma nõuetekohase tagatiseta rikkumise eest määratava 

trahvimäära maksimumi juriidilisele isikule 50 000 euro suuruse 

summani. 

RekS Reklaamiseaduse § 34 lg 1 (muudetakse): „Reklaami keeldu 

teadvalt eirava reklaami tellimise, teostamise või avalikustamise 

eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.“ 

Reklaamiseaduses on kolm kvalifikatsiooni: reklaami üldnõuete 

rikkumine, reklaami keelu rikkumine ning reklaami piirangute ja 

nõuete rikkumine. Antud muudatuse puhul muutub üksnes 

reklaami keeldu rikkuva koosseisu säte (seletuskirjas pole 

viidatud) - jääb arusaamatuks, miks seotakse üksnes reklaami 

keeldu rikkuva teo karistatavus tahtlusega, teiste puhul aga saab 

lugeda tegu karistatavaks ka juhul, kui see on toime pandud 

ettevaatamatusest (kergemeelsus ja hooletus). Väärteomenetleja 

peab tuvastama subjektiivse koosseisu. Tahtlust on raske, kui 

mitte võimatu tuvastada ja tõendada. Muudatus suurendab 

oluliselt kohtuvälise menetleja töökoormust, kui ta peab 

igakordsel rikkumisel tõendama, et rikkumine pandi toime 

teadvalt. Eeltoodust tulenevalt teeb MKM ettepaneku mitte muuta 

reklaamiseaduse § 34 lõiget 1. MKM teeb ühtlasi vajaduspõhise 

ettepaneku juriidilise isiku trahvimäärade suurendamiseks (TurS 

§§-id 33-35), kuivõrd 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. TKA-l 

on olnud praktikas juhtumeid, kus reklaamiagentuuri esindaja on 

selgitanud, et mahuka ja rahaliselt kuluka kampaania eelarvesse 

on arvestatud ka võimalik trahviraha. Sellist tendentsi peab MKM 

aga väga tõsiseks ohumärgiks ning asub seisukohale, et 

suurendada tuleks juriidilistele isikutele määratava karistuse 

maksimummäära selliselt, et sellel oleks ka nn ennetav eesmärk. 

Seepärast tuleks karistuse määr tõsta sellisele tasemele, et paneks 

reklaami tellijaid, teostajaid ja ka avaldajaid igati hoiduma sellise 

teo toimepanemisest. Eeltoodust lähtuvalt teeme ettepaneku tõsta 

juriidilisele isikule mõistetava trahvisumma suurus senise 3200 

eurolt (maksimummäär praegu) 50 000 euroni 

maksimummäärana. 

Osaliselt arvestatud, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

BS Biotsiidiseaduse 8. peatükk (vastutus) tunnistatakse kehtetuks. 

Biotsiidi turustamiseks peab olema vastav luba. Kui biotsiidi 

Arvestatud. 
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turustatakse vastava loata, luba ei saada (nt biotsiid ei vasta EL 

kehtestatud nõuetele), peaks selline tegevus olema karistatav. 

Enne biotsiidi turustusloa taotlust, tuvastab Terviseamet ohtlike 

(EL-s keelatud) koostisainete olemasolu tootes ning kui 

tuvastatakse ohtlik koostisaine, siis toodet nii Eestis kui mujal 

EL-s turustada ei tohi. Kui ettevõtja siiski teadlikult normi rikub, 

siis haldussund ei ole piisav vahend ettevõtja mõjutamiseks ning 

ei täida oma eesmärki. On olnud mitmeid juhtumeid, kus 

Terviseametilt keelduva otsuse saanud toode on siiski müügil. 

Probleemseks piirkonnaks praegu on Ida-Virumaa. Samuti on 

olnud juhuseid, kus ühe biotsiidi loa number figureerib mitmel 

erineval sama ettevõtja poolt turustataval biotsiidil. 

MKM teeb ettepaneku mitte tunnistada kehtetuks BS 8. peatükki. 

AS Eelnõu § 8 p 1 muudetakse alkoholiseaduse § 53 lõikes 1 

kasutatavat mõistet „kaubanduslikul eesmärgil hoidmine“ ning 

seletuskirjas on toodud selgitus, et välja tuleb jätta tunnus 

ladustamine, mis langeb kokku hoidmisega. Samas 

alkoholiseadus kasutab läbivalt mõisteid „hoidmine“ ja 

„ladustamine“ (§ 3l g 1 p 6, § 32 lg 4 p 3, § 34 lg 4 p 3, § 64), mis 

ei ole sama tähendusega mõisted. Eelkõige ebaseadusliku 

alkoholi müügi tõkestamise eesmärgil on alkoholiseaduses 

loetletud tegevused, mis võimaldavad vältida alkoholiseaduse 

rikkumist (nt ebaseadusliku alkohoolse joogi ladustamine hulgi- 

või jaekaubandusega tegeleva ettevõtja laos, alkohoolse joogi 

hoidmine isiklikuks otstarbeks müügikohas, kus alkohoolsete 

jookide müük on keelatud, ebaseadusliku alkohoolse joogi 

hoidmine isiklikuks otstarbeks alkohoolsete jookide müügikohas 

jms). MKM on seisukohal, et § 53 lõike 1 koosseis peaks 

sisaldama ka ladustamist, kuna hoidmine ja ladustamine ei ole 

samatähenduslikud mõisted. 

Arvestatud. 

Kaub

TS 

Kaubandustegevuse seaduse § 27 osas juhime tähelepanu 

majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-le 91, millega 

tunnistatakse kehtetuks § 27, koostoimele teatud kaupade müüki 

või teenuste osutamist reguleerivate eriseadustega. MKM on 

teinud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas 

ettepaneku, et vastavasisuline säte vajab ümbersõnastamist 

eriseadustes (alkoholiseadus, tubakaseadus, väärismetalltoodete 

seadus jt seadused, kus teatud tegevusalal tegutsemisel nähakse 

ette majandustegevusteate esitamise kohustus koos müüdavate 

kaupade ja teenuste märkimise nõudega ). 

Eelnõu § 38 punkti 1 osas, millega tunnistatakse kehtetuks 

KaubTS § 29 ei saa nõustuda. Seletuskirjas on toodud, et 

müügipiletita tegutsemine on rikkumine, mis on kõrvaldatav 

haldussunniga. Siinkohal leiame, et müügipiletita tegutsemine on 

rikkumine, mida ei ole võimalik kõrvaldada haldussunniga, kuna 

vastav tegevus selles konkreetses kohas selle rikkumise 

tuvastamisel ka lõpeb. Sama rikkumine aga kordub järgmises 

müügikohas. Seega teeb MKM ettepanku mitte tunnistada 

Teadmiseks võetud, 

arvestatud 
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KaubTs §-i 29 kehtetuks. 

VMT

S 

Eelnõu § 110 punktiga 2 muudetakse väärismetalltoodete seaduse 

§ 48 lõiget 1, ehk sisuliselt kahandatakse koosseisu subjektide 

ringi – vastutab ainult majandustegevuse registrisse mittekantud 

isik. Siinkohal jääb arusaamatuks vastavasisulise muudatuse 

põhjendatus. Leiame, et koosseis peab kohalduma nii 

majandustegevuse registrisse kantud kui ka mittekantud isiku 

puhul. Jääb arusaamatuks ning vajab selgitamist eelnõu 

seletuskirjas KarS § 339 kohta toodu „Kehtiv redaktsioon näeb 

ette vastutuse proovijärelevalve märgise võltsimise ja võltsituna 

kasutamise eest. Selle koosseisule on otstarbekas lisada 

väärismetalltoodete seaduse § 48 (nimemärgise võltsimine) ja 

mõõteseaduse § 43 (taatlusmärgise võltsimine).“ Tekib küsimus, 

et kui väärismetalltoodete seaduse § 48 (nimemärgise võltsimine) 

on otstarbekas KarS-i koosseisule lisada, siis miks seda selle 

eelnõuga ei tehta? 

Mittearvestatud. 

Registrisse kantud 

isikute suhtes kohaldub 

haldussund. Kava 

VMTS § 48 sisu 

lisamise kohta KarSi 

sättele oli kaalumisel, 

kuid ei leidnud toetust 

kodifitseerimiskomisjoni

s. 

TKS MKM teeb ettepaneku muuta eelnõuga ka tarbijakaitseseaduse § 

471 lõiget 2 ja sätestada JI-le määratavaks rahatrahviks kuni 50 

000 eurot. KarSi muutmise eelnõuga tõstetakse juriidilisele 

isikule määratava rahatrahvi määrasid, jättes need vahemikku 100 

kuni 400 000 eurot. Kehtiva TKSi § 471 näeb ette vastutuse 

ebaausate kauplemisvõtete kasutamise keelu rikkumise eest. 

Rikkumise eest kohaldatav rahatrahv on kuni 300 trahviühikut ja 

JI-le kuni 3200 eurot. 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. TKA 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 direktiiv 2005/29/EÜ. Direktiivi artikkel 13 kohustab 

liikmesriike ette nägema karistused direktiivi kohaldamisel 

Osaliselt arvestatud. 
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vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest. Karistused 

peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. MKM 

esitab võrdluseks ebaausate kauplemisvõtete kasutamise eest 

rakendatavad karistused EL teistes liikmesriikides. 

InfoT

S 

Eelnõu §-ga 29 tunnistatakse kehtetuks infoühiskonna teenuse 

seaduse §-d 15 ja 16. Selle põhjendusena on seletuskirjas 

märgitud, et nõuetele mittevastava teabe esitamine on kõrvaldatav 

haldussunniga ning asjaomane direktiiv ei nõua süüteokaristuse 

kehtestamist. Juhime siiski tähelepanu asjaolule, et asjaomase 

direktiivi 2000/31 artikli 20 kohaselt määravad liikmesriigid 

kindlaks sanktsioonid, mida rakendatakse vastavalt käesolevale 

direktiivile vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise 

korral, ning võtavad kõik nende õigusnormide rakendamiseks 

vajalikud meetmed. Sätestatavad sanktsioonid peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Üksnes haldussunni 

kohaldamine oleks seega vastuolus direktiivis sätestatuga ning 

seetõttu tuleks eelnõust InfoTS-i muutmine välja jätta. 

Arvestatud. 

ÜVV

KS 

Eelnõu § 114 punkti 1 kohaselt muudetakse ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 151 selliselt, et 

kehtivad lõiked 4 ja 5 muutuvad kehtetuks. Seletuskirjas on 

põhjendatud muutmist järgmiselt: „Lõigetes 4 ja 5 toodud 

rikkumised (liitumistasu ebaõige arvutamine jms) on 

kõrvaldatavad haldussunniga: seaduse § 155 võimaldab teha 

ettekirjutuse ja kohaldada sunniraha.“. Juhime tähelepanu, et kõik 

lõigetes 4 ja 5 toodud rikkumised ei ole kõrvaldatavad 

haldussunniga. ÜVVKS § 155 lõige 1 sätestab, et käesolevast 

seadusest tulenevate nõuete rikkumise lõpetamiseks või 

ärahoidmiseks on Konkurentsiametil või valla- või linnavalitsusel 

vastavalt oma pädevusele õigus teha ettekirjutus liitumistasu või 

veeteenuse hinna vastavusse viimiseks käesoleva seaduse ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktidega. Sellest sõnastuses tuleneb õigus 

teha ettekirjutus liitumistasu või veeteenuse hinna vastavusse 

viimiseks käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktidega, kuid muude ettekirjutuste tegemine on küsitav. 

Näiteks ÜVVKS § 151 lõikes 4 nimetatud raamatupidamise, 

teabe andmise, hinna või liitumistasu kehtestamise kohustusega 

seotud või muu nõude, mille mittetäitmine võib takistada 

veeteenuse hinnaregulatsiooni või järelevalve teostamist 

käesoleva seaduse täitmise üle. Küsitav on ÜVVKS § 151 lõikes 

5 nimetatu suhtes ettekirjutuse tegemine. 

23. mai 2013. aasta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse 

muutmise seaduse eelnõuga kavandati muuta ÜVVKS § 155 

lõiget 1. Eelnimetatud eelnõu § 1 punktis 39 on ÜVVKS § 155 

lõike 1 uus sõnastus järgmine: „Käesolevast seadusest ja selle 

alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmata 

jätmise vältimiseks või lõpetamiseks on Konkurentsiametil, valla- 

või linnavalitsusel, Keskkonnaametil või 

Keskkonnainspektsioonil vastavalt oma pädevusele õigus teha 

ettekirjutusi“. Justiitsministeerium on oma 30. juuli 2013. aasta 

Järelevalvepädevuse 

teostamise osas tuleb 

arvestada 

korrakaitseseaduse 

rakendamise seadusega, 

mille eelnõu on 

Riigikogu menetluses. 
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vastuses Keskkonnaministeeriumile jätnud eelnimetatud 

seaduseelnõu kooskõlastamata. Tulenevalt eeltoodust palume üle 

vaadata ÜVVKS § 151 lõigete 4 ja 5 kavandatavad muudatused 

ning jätta nendest seadusesse alles väärteokoosseisud, mida ei ole 

võimalik kõrvaldada haldussunniga. Vastasel juhul ei ole 

Konkurentsiametil kuidagi võimalik mõjutada seaduse täitmata 

jätmist. 

Eelnõu § 114 p-i 1 kohta seletuskirjas märgitu oleks pidanud 

paika juhul, kui jõustunud oleks ÜVVKS muudatus ettepanek: 

„Käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest 

tulenevate nõuete täitmata jätmise vältimiseks või lõpetamiseks 

on Konkurentsiametil, valla- või linnavalitsusel, 

Keskkonnaametil või Keskkonnainspektsioonil vastavalt oma 

pädevusele õigus teha ettekirjutusi“. 

Seega, et Konkurentsiamet saaks täita talle ÜVVKS-s ette nähtud 

kohustusi tuleks esmalt muuta ÜVVKS § 155 lõiget 1 järgnevalt: 

„Käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest 

tulenevate nõuete täitmata jätmise vältimiseks või lõpetamiseks 

on Konkurentsiametil, valla- või linnavalitsusel, 

Keskkonnaametil või Keskkonnainspektsioonil vastavalt oma 

pädevusele õigus teha ettekirjutusi“. Juhul, kui antud eelnõu 

raames ei muudeta ÜVVKS § 155 lõiget 1 eelmärgitud 

sõnastuses, palub MKM mitte tunnistada kehtetuks ÜVVKS § 

151 lõigetes 4 ja 5 sätestatud väärteokoosseise. 

ElTS Elektrituruseaduse § 103, mis käsitleb Konkurentsiametile või 

süsteemihaldurile teabe esitamata jätmist, tunnistatakse eelnõu § 

20 punkti 1 kohaselt kehtetuks. Kehtetuks tunnistamise 

selgituseks on seletuskirjas öeldud, et teabe esitamata jätmine on 

karistatav uue KarS § 280 järgi. KarS § 280 käsitleb aga ainult 

olukorda, kus andmed jäetakse esitamata ametiasutusele. ElTS §-s 

103 nimetatud süsteemihaldur ei ole aga ametiasutus vaid tegu on 

põhivõrguettevõtjaga, kes on eraõiguslik juriidiline isik. 

Eelnevast tulenevalt leiab MKM, et EltS § 103 tuleks muuta 

selliselt, et see jääks reguleerima süsteemihaldurile teabe 

esitamata jätmist. 

Arvestatud. 

 Seletuskirja kohaselt on eelnõu koostamise raames eriseaduste 

revisjoni läbiviimise eesmärk kuriteo- ja väärteokoosseisude 

võimaliku kattuvuse ja piiritlemise käsitlemine, väärteovastutuse 

ja haldussunni mõistliku vahekorra kontrollimine ning ülemäärase 

karistatavuse kõrvaldamine. Eelnõu on kantud 

ülekriminaliseerimise vähendamise ideest. Sellise lähenemise 

raames on kõrvale jäänud haldusorganile eelnõuga kaasneva 

halduskoormuse tõusust tulenev haldusorgani haldussuutlikkuse 

ja võimekuse analüüs. 

Seletuskirja kohaselt on süüteomenetlus üleliigne kui puudus on 

kõrvaldatav haldusmenetluse raames. Samas puudub seletuskirjas 

pikem analüüs halduskoormuse ja –võimekuse kohta mis kaasneb 

süüteomenetluste (kohati lausa) täieliku kõrvaldamisega. 

Lisaks eeltoodule ei selgu seletuskirjast millist mõju omab teatud 

Antud selgitus. 

Karistusõiguslike 

sanktsioonide kaotamine 

ei suurenda automaatselt 

järelevalvepädevust, mis 

haldusorganil niikuinii 

on. 
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väärteokoosseisude kehtetuks tunnistamine olukorras, kus senised 

süütekoosseisud evisid distsiplineerivat mõju koosseisu subjektile 

(näiteks: MõõteS § 44, LKOS § 38). Või millist mõju omab 

näiteks arvestusnõude dekriminaliseerimine ja nende loomine 

tulevikus olukorras, kus arvestusandmed peavad olema kätte 

saadavad igal ajal iga ajahetke kohta (LMS § 89). 

MKM palub seletuskirja täiendada analüüsiga, millest nähtub 

eelnõu mõju haldussunni rakendamiseks vajalike meetmete 

rakendamisele. 

 Eelnõu punktis 150 tunnistatakse kehtetuks KarSi § 279. Antud §-

ga muudetakse väärteomenetluse seadustiku §-i 52 ja uues 

sõnastuses on selle paragrahvi lg 1 punktis 10 viidatud kehtetuks 

tunnistatavale paragrahvile. 

Arvestatud. 

 

Põllumajandusministeerium 

nr märkus kommentaar 

1 Oleme seisukohal, et eelnõus tuleb arvestada ka 

korrakaitseseadusega ning majandustegevuse seadustiku üldosa 

seadusega tehtud muudatustega. Näiteks ei ole eelnõu § 93 

punktiga 1 muudetava toiduseaduse § 53-1 uue sõnastuse 

koostamisel arvestatud muudatustega, mis tehti nimetatud sättes 

majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega. Palume kogu 

eelnõu üle vaadata ja tagada selle kooskõla korrakaitseseaduse ja 

majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega. 

Arvestatud. 

2 Eelnõu §-ga 10 muudetakse asendustäitmise ja sunniraha seadust 

(edaspidi ATSS). Soovime juhtida Teie tähelepanu ka küsimusele, 

mis seondub sunniraha sissenõudmisega. Nimelt ATSSi (§ 9 lg 1 

ja § 15 lg 1) ning TMSi (§ 2 lg 1 p 11 ja § 3 lg 1) kohaselt peab 

sunnivahendit rakendav haldusorgan ettekirjutuse täitmata jätmise 

korral andma kirjaliku täitekorralduse isikule, kes sunnivahendit 

haldusorgani nimel vahetult rakendab. Kehtivatest õigusaktidest 

ning kohtupraktikast (19.11.2010 otsus nr 3-10-1749 ja 9.06.2009 

otsus nr 3.08-118) tuleneb, et sunniraha sissenõudmisel tuleb anda 

täitekorraldus kohtutäiturile ja isikule ei anta täiendavat võimalust 

tasuda sunniraha vabatahtlikult enne täitekorralduse andmist 

kohtutäiturile. Sunniraha tasumine kohtutäituri vahendusel toob 

aga isikule kaasa põhjendamatuid kulutusi. Mainitud probleemi 

käsitleti 4. augusti 2011. a Maalehes, kus ka Justiitsministeerium 

avaldas arvamust ja asus seisukohale, et „haldusmenetluse 

üldpõhimõtetele toetudes tuleks haldusorganil alati valida kõige 

vähem koormav, kuid sama efektiivne abinõu. Kui isik on 

väljendanud valmisolekut tasuda sunniraha vabatahtlikult, siis 

oleks vähem koormav see, kui talle antaks selleks võimalus.” (vt 

artiklit „Riik nuumab põllumeeste arvelt kohtutäitureid”). 

Justiitsministeerium möönis oma 15. mai 2012. a kirjas nr 

10.121/9371, et ATSS ei sisalda sõnaselgelt väljendatud kohustust 

anda isikule võimalus sunniraha vabatahtlikuks tasumiseks. 

Kuna ettepanek ei ole 

otseselt seotud 

käimasoleva revisjoni 

eesmärkidega, on 

ettepanek edastatud 

õiguspoliitika osakonna 

avaliku õiguse talitusele 

seisukoha 

kujundamiseks. 
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Samas leiti, et ATSS ka ei välista sellise võimaluse andmist. 

Justiitsministeeriumi kohaselt võib haldusorgan lisada ATSSi § 7 

kohasesse sunniraha hoiatusse sunniraha maksmiseks tähtaja, 

vajalikud pangarekvisiidid ning hoiatuse, et sunniraha 

vabatahtlikult maksmata jätmise korral toimub selle 

sissenõudmine kohtutäituri kaudu TMSis sätestatud korras. 

Palume analüüsida, kas võimaluse andmine tasuda sunniraha 

vabatahtlikult on kooskõlas sunnivahendi eesmärgiga. 

Teadaolevalt on sunnivahendi eesmärk mõjutada isikut 

ettekirjutust täitma. Juhul kui sunniraha vabatahtliku tasumise 

võimalus täidab sunnivahendi eesmärki, siis on vajalik täiendada 

ATSSi muudatusettepanekuga sunniraha vabatahtliku tasumise 

võimaluse andmise kohta. 

3 Eelnõu §-ga 24 muudetakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seadust. Soovime juhtida 

Teie tähelepanu § 103 kehtetuks tunnistamisele. Seletuskirja 

kohaselt on kehtetuks tunnistatud paragrahvi koosseis tagatud 

KarSi §-ga 280. Vastavalt § 280 lõikele 1 karistatakse 

ametiasutusele teadvalt valeandmete esitamise või andmete 

esitamata jätmise eest, kui andmete esitamine oli seadusest 

tulenevalt ette nähtud, füüsilist isikut rahatrahviga kuni kolmsada 

trahviühikut või arestiga ning juriidilist isikut sama teo eest 

rahatrahviga kuni 2000 eurot (lõige 3). Meie küsimus oleks, kas 

§-s 280 sisalduv nõue, mille kohaselt peab andmete esitamine 

tulenema vaid seadusest, on antud juhul piisav. Kuna antud juhul 

tuleneb ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks 

turuinfo esitamise kohustus ELÜPSi alusel kehtestatud 

põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrusest nr 132 

„Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa 

Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo 

järelevalve” ning loetelu isikutest, kes on kohustatud turuinfot 

esitama, määratakse põllumajandusministri käskkirjaga. 

Eeltoodust juhindudes palume kaaluda KarSi § 280 lõike 1 

täiendamist pärast sõna „seadusest” sõnadega „või seaduse alusel 

kehtestatud õigusaktist”. 

§ 103 kehtetuks 

tunnistamisest on seoses 

KarS § 280 muutmisega 

loobutud  

4 Eelnõu § 36 lõige 1 näeb ette kalandusturu korraldamise seaduse 

§ 72 muutmise. Muu hulgas plaanitakse muuta termin 

„kalandustoodete turustusnormid” „kalandustoodete 

turustusstandardiks”. Eelnõu seletuskirjas põhjendatakse, et 

termin „turustusnorm” ei ole õige ja tuleb kasutada termini 

marketing standard tõlget. Juhime tähelepanu, et standard on 

määratletud toote nõuetele vastavuse seaduses kui konsensuse 

alusel koostatud ja üldiseks ning korduvaks kasutamiseks 

standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis 

sisaldab tehnilist spetsifikatsiooni tegevuse või selle tulemuse 

kohta, kusjuures standardi järgimine on üldiselt vabatahtlik. 

Kalandusturu korraldamise seaduse 2. peatükk reguleerib 

kalandustoodete turustusnormide ja tarbija teavitamise nõudeid. 

Kalandustoodete turustusnormid on kehtestatud määrusega nr 

Arvestatud. 
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2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised 

turustusnormid (EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1–15). Nimetatud 

määrus reguleerib siiski kalandustoodete turustusnorme (värskus- 

ja suuruskategooriaid), mitte ei räägi standardist selle tavapärases 

tähenduses. Eespool toodud põhjustel ei saa me nõustuda termini 

„kalandustoodete turustusnormid” muutmisega 

„turustusstandardiks”. 

5 Eelnõu §-ga 56 muudetakse loomade ja loomsete saadustega 

kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve 

seadust (edaspidi LKVetJS), kus muu hulgas tunnistatakse 

kehtetuks selle § 60, mille kohaselt nähakse ette karistus 

veterinaarnõuete rikkumise eest. Praktikas on seda sätet korduvalt 

kasutatud väärteomenetluse algatamise alusena. Seletuskirja 

kohaselt ei vasta säte sellisel kujul määratletusnõudele. Oleme 

seisukohal, et selle sätte kehtetuks tunnistamine ei ole võimalik. 

Euroopa Liidu õigusaktides, mis on harmoneeritud LKVetJSiga, 

on lõpusätetes tavapäraselt sätestatud liikmesriikidele kohustus 

näha ette meetmed, et oleks võimalik isikuid karistada 

veterinaarnõuete rikkumise eest. Kuna erinevaid 

veterinaarnõudeid, mille üldiseks eesmärgiks on tagada Eestisse 

saabuvate loomade hea tervislik seisund ja loomsete saaduste 

ohutus inimese tervisele, on LKVetJSis väga palju, siis oleme ka 

varem väljendanud oma seisukohta, et meie valdkonnas ei ole 

väärteokoosseisude konkreetsemaks muutmine otstarbekas, 

mistõttu sisaldavad ka teised meie valdkonna seadused 

(loomakaitseseadus, loomatauditõrjeseadus jne) väärteokoosseise, 

mis tunduvad laiad, ent on siiski kindlapiiriliselt määratletud. 

Näiteks LKVetJSi § 3 lõike 1 kohaselt on veterinaarnõuded 

inimese elu ja tervise ning looma tervise kaitsmise eesmärgil 

loomade ja loomsete saadustega kauplemisele ning nende 

impordile ja ekspordile kehtestatud nõuded. Lisaks on 

veterinaarnõudeid, mille täitmata jätmisel peaks olema võimalik 

algatada väärteomenetlus, sätestatud ka vahetult kohaldatavates 

Euroopa Liidu õigusaktides. Seega leiame, et selle sätte kehtetuks 

tunnistamine ei ole võimalik, sest vastasel juhul ei ole võimalik 

tagada veterinaarnõuete täitmist. Küll võib LKVetJSi §-st 60 jätta 

välja aretusnõuete osa. 

Arvestatud. 

6 Eelnõu § 57 punkt 1 näeb ette loomakaitseseaduse § 661 

kehtetuks tunnistamise, mida eelnõu seletuskirjas põhjendatakse 

sellega, et loomapidamisnõuete rikkumine on kõrvaldatav 

haldussunniga. Samuti leitakse, et väärteokoosseis ei vasta 

määratletusnõudele, nähes ette lihtsalt vastutuse 

loomapidamisnõuete rikkumise eest. 

Me ei saa nõustuda, et koosseis ei vasta määratletusnõudele. 

Juhime tähelepanu, et loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 

alusel on kehtestatud täpsemad nõuded põllumajandusloomade 

pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta ning 

loomakaitseseaduse § 3 lõike 5 alusel on kehtestatud sama 

seaduse § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid (loomade söötmise 

Arvestatud. 
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ja hoolduse kohta) täpsustavad loomapidamise eesmärgist või 

looma kuuluvusest teatud liiki või rühma tulenevad 

loomapidamisnõuded. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et täpsemad nõuded on kehtestatud 

muna- ja lihakanade, sigade, karusloomade, veiste, lammaste, 

kitsede, vasikate ja lemmikloomade kohta. Loetletud loomade 

kohta kehtestatud loomapidamisnõuded hõlmavad looma 

söötmist, hooldamist, looma tervise kontrolli; nõudeid looma 

pidamise ruumile, vahenditele, ehitisele ning muid looma 

terviseks ja heaoluks vajalikke nõudeid. 

Samuti leiame, et loomapidamisnõuete rikkumise kõrvaldamine 

edaspidi üksnes haldussunniga ei ole piisav meede tagamaks 

loomade elu, tervist ja heaolu. Loomakaitseseaduse §-s 662 jääb 

küll kehtima väärteokoosseis looma suhtes lubamatu teo 

toimepanemise kohta (looma suhtes lubamatu teo määratlus on 

esitatud LKS §-s 4). Kuid kindlasti on vaja võimalust karistada 

väärteona ka sellist loomapidamisnõuete rikkumist, mille puhul 

valu või vaimsed ning füüsilised kannatused on loomale 

tajutavad, kuid looma suhtes lubamatut tegu ei ole veel toime 

pandud. Seega palume loomakaitseseaduse § 661 mitte kehtetuks 

tunnistada. 

7 Eelnõu § 57 punktis 2 muudetakse loomakaitseseaduse § 664 

pealkirja ja lõiget 1, jättes selle reguleerimisalast välja tehingud 

loomadega. Seaduse § 33 lõigete 1 ja 2 kohaselt hõlmavad 

tehingud loomadega looma müüki või muul viisil tasu eest või 

tasuta üleandmist alla 16 aasta vanusele isikule üksnes tema 

vanema või seadusliku esindaja nõusolekul, kui seadusega ei ole 

sätestatud teisiti, ning keeldu looma olekule loterii, õnnemängu 

või muu sarnase ürituse võiduks. See osa jäetakse karistatavate 

tegude hulgast välja põhjendusega, et tehing on eraõiguslik 

instituut ning selle nõuete rikkumine saab kaasa tuua eraõigusliku, 

mitte aga karistusõigusliku vastutuse. Vaadeldes 

loomakaitseseaduse § 664 pealkirja ja selle lõiget 1 koosmõjus 

sama seaduse § 33 lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudega teatud 

tehingute tegemiseks, ei saa selles seletuskirja väites aga kindel 

olla. Riik ei ole nende tehingute tegemisel osapooleks, kuid on 

huvitatud, et sellistest tegudest hoidutaks. PõM hinnangul on 

selleks sobivaim viis väärteokaristuse määramise õigus. 

Selgesõnaline väärteokaristus keelu rikkumise eest on meie 

hinnangul ka seaduserikkumist ennetava iseloomuga. Seetõttu ei 

nõustu PõM eelnõu § 57 punktis 2 sätestatud 

muudatusettepanekuga. 

Mittearvestatud, 

selgitatud seletuskirjas. 

Eraõigusliku suhte 

tagamine 

karistusõigusega saab 

olla põhjendatud 

erandjuhul. 

8 Eelnõu § 57 punktis 3 nähakse ette loomakaitseseaduse § 6610 

kehtetuks tunnistamine. Seletuskirjas põhjendatakse seda sellega, 

et kui isikul puudub loomapidamise õigus, siis võetakse loom 

temalt ära § 64 alusel ning väärteokaristus ei saa olla indulgents 

ebaseadusliku loomapidamise jätkamiseks. Seletuskirjas leitakse, 

et vajadusel võib teha looma võõrandamiseks ka ettekirjutus § 62 

alusel ning sellise väärteokoosseisu säilitamine tekitaks olukorra, 

Arvestatud. 
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kus üks tegu võib olla nii väärtegu kui ka kuritegu (KarS § 3311). 

Põllumajandusministeerium selle muudatuse ega selle vajalikkuse 

põhjendusega ei nõustu. Loomapidamise õiguse äravõtmine 

võimaldab paremini täita loomakaitseseaduse eesmärke - kaitsta 

looma elu ja tervist, heaolu ning seega ka avalikke huve. 

Loomapidamisõigus võetakse ära kohtu poolt (kuna piiratakse 

isiku põhiõigust vabalt valida tegevusala ning tegeleda 

ettevõtlusega) lisakaristusena looma suhtes lubamatu teo 

toimepanemise eest, mille sisuks on keeld pidada 

kindlaksmääratud aja jooksul mis tahes looma või teatud 

loomaliiki kuuluvat looma. Looma suhtes lubamatu tegu on 

looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid 

füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Praktika on 

näidanud, et isikud, kes selliseid tegusid toime panevad, teevad 

seda ka edaspidi. Loomapidamise õiguseta isiku poolt looma 

pidamisel üksnes loomakaitseseaduse § 64 alusel looma 

äravõtmise rakendamine ei võimalda kaitsta loomade elu, tervist 

ja heaolu, sest selline isik võib üha uusi loomi võtta, kuna tema 

jaoks sellega mingeid muid selle teo tegemisest hoiduma 

panevaid tagajärgi (rahaline karistus) ei kaasne. Küll aga on 

võetud loom pidevas ohus ja abituna loomapidaja meelevallas 

(eriti lemmikloomade puhul, kus järelevalve on valdavalt 

kaebustepõhine). Loomapidamise õiguse äravõtmise instituuti 

tuleb õiguslikult käsitada samaväärsena teiste teatud õiguse 

äravõtmise instituutidega, nagu näiteks ettevõtluskeeld või 

ärikeeld, mille rikkumine on karistusseadustiku § 373 kohaselt 

kuritegu. Seetõttu leiame, et on kohatu pidada väärteokaristust 

loomapidamise õiguseta isikule looma pidamise eest 

indulgentsiks ebaseadusliku loomapidamise jätkamiseks. 

9 Teeme ettepaneku täiendada eelnõu § 89 punktiga, millega 

muudetakse söödaseaduse § 361 ning tõstetakse selles sätestatud 

rahatrahvi määra füüsilise isiku puhul 300 trahviühikuni ning 

juriidilise isiku puhul 3200 euroni. 

Mittearvestatud. Kuna 

tegu on alles 01.01.2014 

jõustuva sättega, on 

võimatu hinnata 

sanktsiooni tõstmise 

vajadust. 

10 Eelnõu § 89 punkt 1 näeb ette söödaseaduse § 35 kehtetuks 

tunnistamise, mida eelnõu seletuskirjas põhjendatakse sellega, et 

sööda käitlemise ja söötmise nõuete rikkumine on kõrvaldatav 

haldussunniga. Haldussunniga saab kohustada isikut edaspidi 

nõuet täitma ja alles ettekirjutuse täitmata jätmise korral on 

võimalik kohaldada sunniraha. See aga ei ole piisav meede, et isik 

täidaks nõutud kohustust. Sööda nõuetekohane käitlemine ja 

söötmine on nii sööda kui ka toidu ohutuse seisukohalt olulise 

tähtsusega. Sööda käitlemise nõuete rikkumise tagajärjeks ei 

pruugi olla üksnes sööt, mis on ohtlik loomade tervisele ja 

keskkonnale vaid ka inimese elule ja tervisele ohtlik toit. Näiteks 

leiti 2008. aasta lõpus Iirimaal tavapärase kontrolli käigus 

sealihast väga kõrge dioksiinide tase, mis ületas kuni 100 korda 

inimese tervisele turvaliseks peetavat kogust. Söödaga omandatud 

Arvestatud. 
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toksiinid kogunevad loomade rasvas ning nende loomade liha ja 

piima kaudu satub see inimeste organismi. Uurimise lõppedes 

selgus, et toidu saastumise põhjustas sööda käitlemise nõuete 

rikkumine. Analoogseid näiteid, kus saastunud sööt on 

põhjustanud toidu saastumise on teisigi. Samuti mõjutab toidu 

ohutust loomade söötmise nõuete rikkumine. Euroopa Liidus on 

vastu võetud meetmed, millega keelatakse teatavat liiki loomsete 

proteiinide söötmine teatavatele loomaliikidele, et kaitsta inimesi 

ja loomi veiste spongioosse entsefalopaatia ohu eest. 

Mäletsejalistele põllumajandusloomadele töödeldud loomsete 

proteiinide söötmise keeld on oluline veiste spongioosse 

entsefalopaatia leviku ennetamisel toiduahela kaudu, mistõttu on 

sellel tähtis osa kõnealusesse haigusesse haigestumise 

vähendamisel veisepopulatsioonis. Selleks et vähendada ohtliku 

sööda (ja inimese elule ja tervisele ohtliku toidu) tekkimise riski, 

on vaja rakendada sööda käitlemise ja söötmise nõuete rikkumise 

eest tõhusamat meedet kui haldussund. Seetõttu palume 

söödaseaduse § 35 kehtetuks mitte tunnistada. Juhime tähelepanu, 

et ka toiduseaduse § 533 esitatud analoogne väärteokoosseis toidu 

käitlemise nõuete rikkumise kohta jääb samuti edaspidi kehtima. 

11 Eelnõu § 91 punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks 

taimekaitseseaduse § 99. Seletuskirjas põhjendatakse seda sellega, 

et tegemist on rikkumistega, mida on võimalik kõrvaldada 

haldussunniga. Oleme seisukohal, et haldussund ei anna või ei 

pruugi tõenäoliselt anda tulemust, kui tegu on turule mittelubatud 

taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamisega. Üldjuhul on tegu 

tootega, mille valmistamine on toimunud kontrollimatult ning 

selle valmistajal ei ole õigust toote valmistamiseks. See võib 

sisaldada mistahes aineid, sh ohtlikke lisandeid ja 

tootmisprotsessi tulemusel tekkivaid kõrvalsaadusi, mis võivad 

kasutaja ja keskkonna jaoks olla äärmiselt mürgised. 

Kontrollimata, sh ohtlike ainete müümine ja keskkonda viimine 

on tegu, mis väärib jätkuvalt karistamist, mistõttu teeme 

ettepaneku taimekaitseseaduse § 99 kehtetuks mitte tunnistada, 

vaid seda hoopis täpsustada. Meie hinnangul võiks karistatava teo 

kirjeldus olla näiteks järgmine: „Turule mittelubatud 

taimekaitsevahendi valmistamise ning müügi eesmärgil 

valdamise, kaasa arvatud müügiks või muul viisil tasuta või tasu 

eest üleandmiseks pakkumise, samuti müümise, levitamise või 

muul viisil üleandmise ning kasutamise eest.” 

Osaliselt arvestatud. 

Keskkonna saastamine 

on iseseisvalt karistatav 

tegu. 

12 Eelnõu § 93 punktiga 1 muudetava toiduseaduse § 531 uus 

sõnastus ei arvesta muudatustega, mis tehti nimetatud sättes 

majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MSÜS). Nimelt, 

pärast MSÜSi jõustumist ei ole enam tegemist toidu käitlemisega 

tunnustatud ettevõttes, vaid toidu käitlemiseks on vajalik 

tegevusluba. Palume sõnastada toiduseaduse § 531 kooskõlas 

MSÜS-st tulenevaga. Samuti juhime tähelepanu, et eelnõu 

vähendab juriidilise isiku rahatrahvi määra tunnustamata 

ettevõttes toidu käitlemise eest ilma ühegi selgituseta 3200 eurolt 

Osaliselt arvestatud. 
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1300 eurole. Juriidilise isiku rahatrahvi määra vähendamise 

asemel tuleks meie hinnangul kaaluda hoopis selle tõstmist kuni 

32 000 euroni, mis oleks võrreldav karistusseadustiku § 372 

sätestatud määraga. Toidu käitlemine on tegevus, millega võib 

põhjustada tõsise ohu paljude isikute elule ja tervisele, mistõttu on 

rahatrahvi kõrgem määr meie arvates ka põhjendatud. 

13 Eelnõu § 93 punkt 2 näeb ette toiduseaduse § 534 kehtetuks 

tunnistamise, mida eelnõu seletuskirjas põhjendatakse sellega, et 

enesekontrolli nõuete rikkumine on kõrvaldatav ettekirjutuse, 

asendustäitmise ja sunnirahaga ning samuti on võimalik 

kohaldada toidu käitlemise keeldu. Märgime, et 

enesekontrollisüsteem on toiduohutuse seisukohalt keskse 

tähtsusega ning esmaseks eelduseks, et toiduohutuse nõuete 

täitmine on tagatud. Seetõttu palume toiduseaduse § 534 

kehtetuks mitte tunnistada. 

Mittearvestatud. 

14 Eelnõu §-s 115 tunnistatakse kehtetuks üleliigse laovaru tasu 

seaduse §-d 21 ja 22. Nõustume seletuskirja selgitusega, et 

deklaratsiooni esitamata jätmine ja valeandmete esitamine on 

karistatav KarS § 280 uue ettepandava redaktsiooni järgi ja et 

seadusesse ei jää enam väärteokoosseise. Deklaratsiooni esitamata 

jätmine ja valeandmete esitamine on ainus väärtegu selles 

seaduses. Üleliigse laovaru tasu seaduse puhul on tegemist 

Euroopa Liidu üleminekumeetme rakendamiseks kehtestatud 

seadusega. Need üleminekumeetmed on tänaseks päevaks 

rakendatud. Seetõttu palume analüüsida, kas selliste vormiliste 

muudatuste tegemine käesoleva seaduse eelnõuga on vajalik või 

tuleks terve üleliigse laovaru tasu seadus pigem kehtetuks 

tunnistada. Seda oleks ilmselt võimalik teha jõustumise 

tähtpäevaga enne 2015. aasta 1. jaanuari ja selle eelnõu võiks 

välja töötada ka Põllumajandusministeerium. 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud. 

 

Välisministeerium 
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1 Eelnõuga soovitakse vähendada karistatavate tegude arvu, 

kõrvaldada ülekriminaliseerimine ning tagada seeläbi ultima ratio 

põhimõtte järgimine karistusõiguses. Selle eesmärgi 

saavutamiseks soovitakse muuhulgas korrastada kuritegude ja 

väärtegude omavahelist suhet ning muuta osad süüteod 

kuriteokoosseisudest väärteokoosseisudeks. Samas ei ole VäM-i 

arvates seletuskirjas piisavalt analüüsitud nimetatud muudatuste 

mõjusid menetlusalustele isikutele õiglase menetluse seisukohast. 

Nimelt on Euroopa Inimõiguste Kohus rõhutanud, et riik võib 

kuritegudel ja väärtegudel vahet teha, kuid ei tohi võtta isikutelt 

menetluslikku kaitset. Seega kohalduvad süüteomenetlusele 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi 

inimõiguste konventsioon) artiklid 6 (õigus õiglasele 

Seletuskirjas on 

vastavalt täiendatud  
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kohtumenetlusele) ja 7 (karistamine seaduse alusel), olenemata 

sellest, kas süütegu on liikmesriigi õiguses liigitatud 

kuriteokoosseisuks või väärteokoosseisuks. Isikule peavad olema 

tagatud inimõiguste konventsioonist tulevad õigused, sh õigus 

kaitsjale. Esiteks, kuna ka kehtiva väärteomenetluse seadustiku 

kohaselt on õigus kaitsjale tagatud väärteomenetluses väiksemal 

määral kui kriminaalmenetluses, teeb VäM ettepaneku 

kontrollida, kas selline regulatsioon on kooskõlas inimõiguste 

konventsiooniga. Teiseks tuleb arvestada, et käesoleva eelnõuga 

muudetakse väärtegudeks suur arv kuriteokoosseise, mille 

menetlemisel olid menetlusalusel isikul seni suuremad õigused 

kaitsja osalemisele, sh kaitsja määramisele riigi õigusabi korras. 

Kuigi eelnõu jõustumisel vähenevad menetluslikud tagatised 

paljude süüteoasjade arutamisel, ei ole eelnõu seletuskirjas sellele 

tähelepanu pööratud. Eeltoodu tõttu palub Välisministeerium 

täiendavalt analüüsida kavandatava muudatuse mõjusid 

menetlusalusele isikule kaitseõiguse piiramise seisukohast. 

Välisministeeriumi arvates tuleb seletuskirjas täiendavalt 

põhjendada kaitsja osalemist puudutavate muudatuste 

proportsionaalsust Euroopa Inimõiguste Kohu lahendite aspektist. 

2 Eelõu § 1 punktiga 38 soovitakse KarS-i § 751 lõikes 1 sätestatud 

elektroonilise valve regulatsiooni täiendada selliselt, et 

liikumispiirangute järgimiseks mõeldud elektroonilise valve 

seadmetele lisaks saaks isiku elektrooniliseks valveks kasutada ka 

seadmeid, mille abil on võimalik jälgida süüdimõistetule pandud 

alkoholi tarvitamise keelust kinnipidamist. KarS § 75 lõike 2 

punkti 2 kohaselt võib kohus määrata, et süüdimõistetu on 

käitumiskontrolli ajal kohustatud mitte tarvitama alkoholi ja 

narkootikume. Eelnõu § 1 punktidega 35 ja 36 soovitakse muuta § 

75 lõike 2 punkti 2 hetkel kehtivat regulatsiooni selliselt, et kohus 

saaks tulevikus määrata individuaalselt kohustuse mitte tarvitada 

alkoholi või narkootikume. Kehtiva regulatsiooni kohaselt 

kontrollib kriminaalhooldusametnik mõlema aine tarvitamist 

sellest hoolimata, et tegelikkuses võib süüdimõistetul olla 

probleeme vaid ühe ainega. VäM teeb ettepaneku seletuskirjas 

selgitada, miks eelnõu § 1 punktiga 38 lisatakse elektroonilise 

valve kohaldamise seadmete hulka seade, mille abil on võimalik 

jälgida süüdimõistetule pandud alkoholi tarvitamise keelust 

kinnipidamist, kuid ei lisata seadet, mille abil on võimalik jälgida 

süüdimõistetule pandud narkootikumide tarvitamise keelust 

kinnipidamist. 

Arvestatud. 

3 Eelõu § 1 punktiga 46 soovitakse muuta KarS-i § 91 sõnastust 

järgnevalt: „Riigi poolt teise riigi vastu suunatud agressiooniakti 

juhtimises või ettevalmistamises osalemise eest, samuti riigi 

esindaja poolt agressiooniga ähvardamise eest – karistatakse 

kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega. 

Agressiooniks käesoleva seaduse tähenduses loetakse ühe riigi 

poolt igasugust sõjalise jõu kasutamist teise riigi vastu, mis oma 

iseloomult, raskuselt ja ulatuselt kujutab endast ÜRO põhikirja 

Arvestatud, sõnastust 

muudetud Rooma 

statuudist lähtuvalt. 
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ilmset rikkumist.“. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma 

statuudi (edaspidi statuut) muudatustega (RT II, 12.02.2013, 2) 

selgitatakse statuudi terminite „agressioonikuritegu“ ja 

„agressiooniakt“ tähendust. Statuudis tähendab 

“agressioonikuritegu” agressiooniakti kavandamist, 

ettevalmistamist, algatamist või elluviimist isiku poolt, kelle 

positsioon võimaldab tal efektiivselt kontrollida või suunata riigi 

poliitilist või sõjalist olukorda, mis oma iseloomult, raskuselt ja 

ulatuselt kujutab endast ÜRO põhikirja ilmset rikkumist. 

“Agressiooniakt” tähendab muuhulgas ühe riigi poolt sõjalise jõu 

kasutamist teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või 

poliitilise sõltumatuse vastu või mingil muul viisil, mis on 

vastuolus ÜRO põhikirjaga. Välisministeeriumi arvates ei ole 

eelnõu § 1 punkti 46 sõnastusest üheselt arusaadav, kas eelnõuga 

soovitakse statuudi kontekstis reguleerida “agressioonikuritegu” 

või “agressiooniakti”. Eelnõu § 1 punktiga 46 on KarS-i § 91 

pealkirjana säilitatud sõnastus „agressioon“, mis võiks statuudi 

kontekstis viidata agressioonikuriteole. Samas on KarS-i § 91 

muudatuse lõikes 1 jällegi kasutatud termineid agressiooniakt ja 

agressioon sünonüümidena ning muudatuse lõikes 2 on 

agressioon defineeritud agressiooniakti terminiga sarnaselt. 

Seetõttu teeb VäM ettepaneku kontrollida eelnõu § 1 punkti 46 

sõnastuse kooskõla statuudiga. 

4 Eelnõu § 1 punktiga 74 soovitakse KarS-i § 155 lõige 1 sõnastada 

järgnevalt: „Usulisse või poliitilisse ühendusse või 

ametiühingusse astuma või selle liikmeks olema sundimise või 

liikmeks astumise takistamise eest karistatakse rahalise karistuse 

või kuni üheaastase vangistusega.“. Hetkel kehtiva sõnastuse 

kohaselt karistatakse vaid usulisse ühendusse või erakonda 

astumise või selle liikmeks olema sundimise eest. Muudatusega 

on seotud ka eelnõu § 1 punkt 77, millega tunnistatakse kehtetuks 

KarS-i ühinemisvabaduse rikkumise säte (KarS § 159). 

Inimõiguste konventsiooni artikli 11 kohaselt on igaühel õigus 

rahumeelsete kogunemiste ja ühinemisvabadusele, kaasa arvatud 

õigus oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda. 

VäM-i arvates ei ole eelnõu § 1 punktidega 74 ja 77 sätestada 

soovitud muudatustega kaitstud inimõiguste konventsiooniga 

tagatud ametiühingute loomise õigus. Samuti ei ole nimetatud 

muudatuste vajalikkust piisaval määral põhjendatud. Seetõttu teeb 

VäM ettepaneku viia eelnõu § 1 punktidega 74 ja 77 sätestatud 

soovitud muudatused kooskõlla konventsiooniga. Eelkõige tuleks 

eelnõu § 1 punktiga 74 sätestatud muudatust täiendada viitega 

usulise või poliitilise ühenduse või ametiühingu loomise 

takistamisele. 

Arvestatud 

5 Eelnõu § 1 punktiga 155 soovitakse KarS-i täiendada §-ga 2901 

(piinamine). KarS-i täiendamine on seletuskirja kohaselt vajalik 

selleks, et viia KarS-i piinamise regulatsioon vastavusse 

piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust 

alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni 

Arvestatud 
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(edaspidi piinamisvastane konventsioon) artikliga 1. VäM-i 

arvates ei ole eelnõu § 1 punkti 155 sõnastusettepanek vastavuses 

piinamisvastase konventsiooni artikliga 1. Näiteks ei hõlma 

sõnastusettepanek piinamisvastase konventsiooni artiklis 1 

sätestatud kannatuste tekitamist ega ametiisiku kihutusel või 

väljendatud või vaikival nõusolekul toime pandud piinamist. 

Lisaks ei ole sõnastusettepanekuga hõlmatud piinamisvastase 

konventsiooni artiklis 1 sätestatud tegevuse eesmärgid „saada 

sellelt isikult või kolmandalt isikult teavet või ülestunnistusi“ ja 

„hirmutada teda või kolmandat isikut või et neid millekski 

sundida“. Seetõttu teeb VäM ettepaneku sõnastada eelnõu § 1 

punkt 155 järgnevalt: „Ametiisiku poolt, tema kihutusel või 

väljendatud või vaikival nõusolekul isikule suure või järjepideva 

kehalise või hingelise valu või kannatuste põhjustamise eest 

isikult endalt või kolmandalt isikult teabe või ülestunnistuse 

saamise, karistamise, hirmutamise, millekski sundimise või 

diskrimineerimise eesmärgil – karistatakse ühe- kuni 

seitsmeaastase vangistusega.“ 

 

Sotsiaalministeerium 
 

nr märkus kommentaar 

1 Isikuvastaste süütegude, konkreetsemalt vägivallategude osas, 

eraldi paragrahvi perevägivalla jaoks ei ole kavandatud. § 121 

sõnastus ei ole meie hinnangul ammendav, kuna ei kata kõiki 

füüsilise perevägivalla ilminguid ega täida perevägivalla kõigi 

vormide kriminaliseerimise eesmärki, mida meilt rahvusvaheliste 

soovituste täitmiseks on korduvalt nõutud. Füüsiline perevägivald 

ei piirdu üksnes valu tekitamisega. Ka isiku lämmatamine, 

kägistamine, sundasendis kinnihoidmine, alandamise eesmärgil 

põlvili maha surumine ei tekita alati valu. Raskendavaks asjaoluks 

ei peeta endiselt kuriteo toimepanekut lapse juuresolekul ega 

tapmist lähisuhtes, mis on samuti rahvusvaheliste nõuete 

täitmiseks ja perevägivalla leviku adekvaatseks hindamiseks 

vajalik. Lastekaitse seisukohast tuleks arvestada, et laste vastu 

suunatud perevägivald peaks olema raskendav asjaolu, sest laps 

on täiskasvanud pereliikme mõjuvõimu all ja vanema kohustus on 

last kaitsta, mitte kahjustada. Uuemate ajuuuringute kohaselt 

kahjustab lapse aju arengut vägivalla pealtnägemine ja 

sekundaarse ohvri roll enam, kui ühekordne seksuaalne 

kuritarvitamine ning oluline roll on lisaks füüsilise vägivalla 

pealtnägemisele ka vaimsel vägivallal (alandamine, näägutamine, 

tülitsemine jms). Vägivald lähisuhtes oleva isiku vastu võiks olla 

esitatud § 121 eraldi lõikes, millele saaks viidata 

tsiviilkohtumenetluses, kui tegemist on laste hooldusõiguse ja 

suhtlemiskorra määramise vaidlustega, kus rahvusvahelised 

soovitused nõuavad perevägivalla konteksti arvestamist. Muud, 

eelnõu § 121 lõikes 2 esitatud raskendavad asjaolud võivad 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud ja antud 

selgitus. 

Eelnõu koostajad 

mõistavad passiivselt 

kogetud vägivalla mõju 

ning viitavad KarS § 

180, mis võimaldab 

karistada vägivalla 

eksponeerimise eest 

põhjendatud juhul. 

Lähisuhtevägivald ise on 

karistatav KarS § 121 

vastava punkti alusel, 

mis võimaldab 

asjakohast statistikat 

koguda samamoodi kui 

iseseisva lõike või 

paragrahvi olemasolul. 

Samas ei oleks 

õigusteaduslikult 

põhjendatav antud juhul 

eraldi paragrahvi või 

lõike sõnastamine 

seadustikus. 

Rahvusvahelistest 
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kaasneda nii koolivägivalla, baarikakluse või muu tegevusega, 

samuti võib selline vägivald olla korduv, mistõttu ei anna kõigi 

nende asjaolude koondamine ühte lõikesse võimalust selgelt 

eristada perevägivalda muust toimepandud vägivallast. KarS § 

121 pakutava sõnastusega on edaspidi kaetud ainult füüsiline 

piinamine, kuid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu naistevastase ja 

perevägivalla tõkestamise konventsioon rõhutab artiklis 33 

psüühilise vägivalla kriminaliseerimise vajadust. Sama nõuab ka 

piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust 

alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon. 

Seletuskirjas on võrreldud tutistamist, näpistamist ja kõrvakiilu 

andmist poejärjekorras jalale astumisega. Tegemist on 

ebaõnnestunud võrdlusega, kuivõrd viimane on enamasti tahtmatu 

tegevus ning ei teeni konkreetset eesmärki: alandamist ega võimu 

näitamist. Oluline on siinkohal teo eesmärk. Teeme ettepaneku 

välja töötada eraldi kuriteokoosseis perevägivalla kohta, mis 

kataks kõik selle vägivallavormi erinevad aspektid ja mis vastaks 

rahvusvahelistele soovitustele. Alternatiivina näeme võimalust 

lisada perevägivallale iseloomulike isikuvastaste kuritegude 

koosseisudele (§-d 113, 114, 118, 120, 121, 122, 123, 124), 

samuti seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude 

koosseisudele (§-d 141, 142, 143) lisalõige, mis käsitleb kuriteo 

toimepanekut lähisuhtes oleva isiku vastu. Oleme selles 

põhimõttelises küsimuses valmis tegema eelnõu autoritega 

koostööd parima lahenduse leidmiseks. 

kohustustest ei järeldu 

eraldi paragrahvi või 

lõike vajadus, 

konventsioonis loetletud 

teod lähisuhtes peavad 

olema karistatavad ning 

seda need ka eelnõu 

järgi on. 

2 KarSi § 122 kehtetuks tunnistamisega jääb katmata nii vaimne 

vägivald kui piinamine eraelulistes suhetes. Pigem võiks kehtivale 

§-le 122 lisada tunnusena vaimse piina tekitamise või täiendada 

olemasolevat § 120 sõnastust, lisades ähvardamisele ka muu tüüpi 

vaimse vägivalla tunnuse. KarSi § 290 ei kata piinamist 

eraelulistes suhetes, kuna ÜRO konventsioon käsitleb piinamist 

kui sellise valu või piina tekitajaks on riigi ametiisik või muu isik, 

kes täidab ametiisiku ülesandeid, või kui seda tehakse nende 

õhutusel, nende kaasteadmisel või vaikival nõusolekul. 

Vastavalt ÜRO 

piinamisvastasele 

konventsioonile ei ole 

“piinamine” eraelulistes 

suhetes võimalk. Vaimse 

piina vms määratlemine 

on karistusõiguses 

keerukas ning 

eraelulises suhtes 

määratlematuks. 

3 KarSi § 129 lisatakse tunnus „teadvalt“ ja sätestatakse juriidilise 

isiku vastutus. Eelnõu seletuskirjast selgub, et KarS § 129 

eesmärgiks on kaitsta loote elu ja tervist. Toetame seisukohta, et 

naine, kes on lapseootel vajab igakülgset toetust ja kaitset. Seoses 

KarSi § 129 muudatusega on Sotsiaalministeeriumi poole 

pöördunud mitmed erialaorganisatsioonid, kes on väljendanud 

KarSi § 129 muutmise suhtes muret ja tõstatanud mitmeid sisulisi 

küsimusi, millele seletuskirjast vastust ei leia. Tsiviilseadustiku 

üldosa seaduse § 7 lõike 2 kohaselt omandab inimene õigusvõime 

elusalt sündimisel ning lõikes 3 sätestatu alusel on loode seaduses 

sätestatud juhtudel õigusvõimeline alates eostamisest tingimusel, 

et ta sünnib elusana. 2001. aastal kehtima hakanud KarSi 

seletuskirja kohaselt peaks KarS § 129 teenima inimõiguste ja 

biomeditsiini konventsioonis ning kunstliku viljastamise ja 

Eelnõust välja jäetud. 
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embrüokaitse seaduses sätestatud inimloote kohtlemise 

põhimõtete kaitse eesmärki. Seletuskirjast võib veel lugeda, et 

„sündiva inimese õigus olla kehaliselt ja vaimselt terve ongi antud 

teo kriminaliseerimise alus.“. Justiitsministeeriumi kodulehel 

avaldatud andmete kohaselt (http://www.just.ee/57886) on 

aastatel 2003 kuni 2012 registreeritud 8 inimloote kahjustamise 

kuritegu. Eelnõu seletuskirjast ei selgu, et neid juhtumeid oleks 

analüüsitud ning millised järeldused on sellest tehtud. Erinevate 

uurimuste kohaselt sünnib 2% lastest, vaatamata kõikidele 

diagnostika võimaluste kasutamisele ning riskikäitumise 

puudumisele, puudega. Palume seletuskirjas lahti kirjutada, kas 

lapse sünd võib automaatselt kaasa tuua kriminaaluurimise, et 

välja selgitada põhjust, miks laps sündis puudega. Samuti palume 

selgitada, keda võib selle sätte alusel karistada. 2001. aasta KarSi 

seletuskirjast nähtub, et karistatavaks isikuks võib olla igaüks. 

Käesoleva eelnõuga lisatakse sättesse sõna „teadvalt“. 

Seletuskirjast võib lugeda, et sõna „teadvalt“ lisamine „välistab 

kaudse tahtluse ja seega koosseisu ülemäärase kohaldamise 

juhtudel, kus nt rase ei käitu küll meditsiiniliselt korrektselt 

(suitsetab või pruugib alkoholi raseduse ajal), kuid ta ei tegutse 

loote kahjustamiseks teadvalt või kavatsetult.“. Kui suitsetav rase 

naine või näiteks rasedat kodutüli käigus löönud mees väidab, et 

ta ei teadnud, et selline tegevus võib tuua kaasa loote 

kahjustamise, kas siis ei ole tegemist loote kahjustamisega? 

Lisaks palume selgitust, mida mõistetakse sõna „aine“ all. 

Eeldame, et silmas peetakse narkootikume ja alkoholi, kuid 

juhime tähelepanu sellele, et ka ravim on aine. Umbes 80% 

ravimeid, mida kasutatakse imikute ja rasedate ravimiseks on 

nende peal kliiniliselt testimata põhjusel, et selliseid 

ravimiuuringuid peetakse ebaeetiliseks. Samas kehtib põhimõte, 

et kui mingi haiguse ravi ületab võimaliku kahju, siis see ravim 

rasedale või imikule määratakse. Tegemist on teadliku riski 

võtmisega. Kui sellele peaks järgnema raseduse katkemine või 

puudega lapse sünd või loote kahjustamine (nt tuvastatakse 

autism või haruldane geenihaigus), kas siis esitatakse süüdistus 

konkreetsele tervishoiutöötajale, kes selle ravimi määras, kuna ta 

tegutses teadlikult? Kuidas sellisel juhul tuvastatakse põhjuslik 

seos teo ja tagajärje vahel? Ühtlasi juhime tähelepanu sellele, et 

vastavalt TsÜSi § 7 lõigete 2 ja 3 koosmõjus KarSi §-dega 123 ja 

124 ei või kellegi elu ja tervist seada ohtu sellega, et ta on rase 

ja/või põeb mingit haigust. Samuti oleme õiguslikult kokku 

leppinud, et loode ei ole konkurendiks teda kandva naise elule. 

Lähtudes eeltoodust teeme ettepaneku eelnõu § 129 lõikest 1 välja 

jätta sõna „teadvalt“ ning täiendada vastavalt seletuskirja. 

Riskikäitumist, sealhulgas tervist kahjustavaid eluviise, on nii 

ühiskonnas võimalik vähendada vaid hoiakute muutmise teel, mis 

põhinevad tõenduspõhisel informatsioonil ja sekkumistel. 

4 Seletuskirjas antud selgituse kohaselt viitab „usuvabaduse“ 

mõiste blanketselt sellele inimõigusele. Vastavalt EIÕK artiklile 9 

ning inimõiguste konventsioonile võib seda vabadust piirata 

Arvestatud. 
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üksnes veendumuse välise järgimise osas ning tingimusel, et on 

seaduslik alus selliseks proportsionaalseks piiranguks. Selguse 

huvides ja proportsionaalsuse esiletoomiseks võiks, analoogselt 

kehtiva KarSi sõnastusele, võimalusel sätte sõnastusse lisada, et 

tegevust võib piirata, kui usulisse ühendusse kuulumine või 

usutalituse täitmine on vajalik seadusest lähtuvalt ühiskondliku 

turvalisuse huvides, avaliku korra, tervise või kõlbluse või 

kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Palume täiendada 

seletuskirja. 

5 Tööinspektsioon ei nõustu KarS § 279 kehtetuks tunnistamisega, 

sest see piirab oluliselt haldusorgani võimalusi menetlusosalise 

mõjutamiseks järelevalvemenetluses. Kui seni on 

Tööinspektsioon rakendanud KarS §-s 279 ettenähtud sanktsiooni 

eelkõige juhtudel, kui tööandja ei võimalda, vaatamata 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 26 lg 4 punktis 5 

tööinspektorile antud õigusele, siseneda töökohta tööõnnetuse 

uurimisega seotud toimingute teostamiseks või muude järelevalve 

menetlusega seotud toimingute teostamiseks, siis tulevikus selline 

võimalus sisuliselt puuduks. Eelkirjeldatud olukordades ei ole 

haldussunnimeetmed tõhusad, sest sunniraha hoiatusega 

ettekirjutuse tegemine ei taga tööinspektori pääsu töökeskkonda. 

Töökeskkonda viivitamatu pääsemine on vajalik nii tööõnnetuse 

uurimiseks, kuid teatud juhtudel ka tööõnnetuse ärahoidmiseks ja 

töökeskkonna tegelikust olukorrast ülevaate saamiseks. KarSi § 

279 sanktsiooni on rakendatud ka nende isikute suhtes, kes 

tööinspektori poolt nõutud dokumente ei esita. Tuginedes 

eelnõule on eesmärgiks dokumentide esitamata jätmisega seotud 

probleem lahendada KarS § 280 uue sõnastusega ja kohtuväliste 

menetlejate hulga laiendamisega, kuid sanktsiooni rakendamine 

dokumentide esitamata jätmise eest üksi ei aita järelevalveorganit 

olukorras, kus talle ei võimaldata teadlikult ligipääsu 

töökeskkonnale. 

Ettepanek oleks alternatiivina senisele KarS §-le 279, jätta alles 

KarS § 276 sanktsioon ning ka selles osas anda menetlusõigus 

haldusorganitele. Näiteks olukordades, kus tööinspektor nõuab 

TTOS § 26 lg 4 punkti 5 alusel töökeskkonda lubamist, kuid 

tööandja seda siiski ei võimalda, saaks tööandja suhtes rakendada 

sanktsiooni seoses võimuesindaja seadusliku korralduse 

eiramisega. 

Arvestatud. 

7 Arusaamatu on seletuskirjas antud selgitus KarSi § 392 kohta. 

Loobutakse keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseadusliku veo 

eraldi kriminaaliseerimisest. Strateegilise kauba vedu ilma 

vajaliku dokumendita on eelnõu uue § 4211 ja 4212 alusel 

karistatav. Narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik vedu 

üle piiri on käsitletav aine käitlemisena (kehtiv § 184 näeb ette 

vastutuse „muu ebaseadusliku käitlemise“ eest, mille alla mahub 

NPALS § 2 alusel ka sisse- ja väljavedu); sama kehtib ka ravimi 

kohta (vt § 194 uus redaktsioon). Paragrahvi 183 lõikesse 1 

lisatakse samuti sisse- ja väljavedu – kuna säte kriminaliseerib 

Seletuskirja täiendatud. 
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narkootilise või psühhotroopse aine käitlemise väikeses koguses, 

ei lähe kehtiva sätte alla mitte kõik käitlemise vormid vaid üksnes 

loetletud tegevused. Kemikaali ebaseaduslik üle riigipiiri 

toimetamine on selle ebaseaduslik käitlemine § 3681 järgi, nagu 

ka radioaktiivse aine ning tulirelva või laskemoona üle riigipiiri 

toimetamine on ebaseaduslik käitlemine vastavalt §-de 411, 418 ja 

4181 alusel. KarS § 3681 kehtib jäätmeveo kohta. Kemikaali ei 

saa võrdsustada jäätmetega. 

8 Kuigi eelnõuga soovitakse kehtetuks tunnistada nii KarS §-d 276 

kui ka 279, kuid eelnõus nimetatakse VTMS § 52 muudatustes 

ikkagi eelnimetatud väärtegude kohtuvälised menetlejad. 

Arvestatud. 

9 Biotsiidiseaduse, kemikaaliseaduse ja rahvatervise seaduse 

(kosmeetikatoodete osa) muudatuste puhul, mis on puutumises 

kemikaalivaldkonnaga, on täheldatav erinev lähenemine vastutuse 

sätete suhtes. Eriseaduste muudatuste koostamisele ei ole 

kaasatud eriala asjatundjaid, mistõttu on ka pakutud muudatused 

vormistatud puhtformaalselt, sisusse süvenemata ning millele 

antud mõjuanalüüs on samuti formaalne. Nii on 

kemikaaliseaduses (KemS) jäetud alles § 242, § 244, ja § 247, mis 

sätestavad trahvi teatud nõuete rikkumise eest, aga 

biotsiidiseaduse (BS) vastutuse peatükk tunnistatakse kehtetuks. 

Võrreldes KemSi ja BSi asjakohaseid sätteid, ei näe me mingit 

sisulist vahet nende vahel, kuna mõlema seaduse sätted on 

sõnastatud Euroopa Liidu määruste nõuete täitmiseks ja käsitavad 

kemikaalide valdkonda. Ei saa nõustuda ka rahvatervise seaduse 

vastutuse peatüki kehtetuks tunnistamisega, mis on hetkel 

Riigikogu menetluses seoses EL kosmeetikamääruse 

rakendamiseks vajalike sätete kehtestamisega ning kuhu on juba 

kavandatud vastutuse muutmine. Ettevalmistamisel ja EISi 

kooskõlastusringil on biotsiidiseaduse muutmise seaduse eelnõu, 

mille algatamise tingis vajadus rakendada otsekohalduvat EL 

biotsiidimäärust ning muuta vastutuse osa. Kõigi nimetatud 

seaduste vastutuse peatükkide kehtestamise aluseks on olnud EL 

määrustes esitatud nõue, et liikmesriigid peavad kehtestama 

määruse nõuete rikkumise eest karistused. EL biotsiidimääruse 

artikli 87 alusel peavad liikmesriigid kehtestama õigusnormid 

karistuste määramiseks määruse sätete rikkumise eest ning võtma 

vastu kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. 

Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 

ja hoiatavad. Analoogne säte on EL kosmeetikamääruses. Seega 

on BSi, KemSi ja RterSi vastutuse peatükkide puhul tegemist EL 

õigusest tulenevate muudatustega, mille täitmisest on liikmesriik 

kohustatud Euroopa Komisjonile aru andma ning tagama selle, et 

Eestis on ette nähtud karistused oleksid tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Haldussunni rakendamine 

ettekirjutuse ja sunniraha näol ei ole meie arvates kohane meede, 

kuna sunnivahendi rakendamist ei käsitata karistusena. 

Seletuskirjas ja mõjuanalüüsis väidetakse, et mõju turvalisusele, 

õiguskaitse tegevusele ning sihtrühmale mõju puudub, millega ei 

Biotsiidiseaduse osas 

arvestatud.  

Rahvatervise seaduse 

osas on vajalik hinnata, 

mis tegevused peaks 

jääma karistatavaks 

väärteona. Kõigi 

valdkonna reeglite 

rikkumine ei saa olla 

ühtemoodi 

karistusväärne. Eelnõu 

edasise menetluse 

käigus võib 

Sotsiaalministeerium 

esitada vajadusel 

täpsustuse § 18
1
 

kitsendamiseks – 

kehtival kujul on norm 

selgelt 

määratletuspõhimõttega 

vastuolus.  

Direktiividest või 

määrustest tulenevate 

haldussanktsioonide 

ülevõtmine Eesti õiguses 

(hõlmab väga erinevaid 

valdkondi) on eraldi 

teema, mille analüüs on 

kavandatud 

Justiitsministeeriumi 

2014. aasta tööplaani.  

Rahvatervise seaduse ja 

riigilõivuseaduse 

muutmise seadusega 

(436SE) kehtestatakse 

RterS-s vastutuse 

peatükis §-d 18
2
 ja 18

3
 – 

KarS revisjoni eelnõu 
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saa kuidagi nõustuda. Biotsiidide ja ka kosmeetikatoodetele 

nõuete kehtestamise eesmärk on kaitsta inimeste tervist, 

keskkonda ja vara, mis olemuslikult peaks kuuluma turvalisuse 

alla. Samas võib olla sätestatud nõuete täitmine väga kulukas – 

näiteks biotsiidi kättesaadavaks tegemiseks vajaliku loa saamiseks 

vajalike dokumentide menetlus võib maksta 50 -150 tuhat eurot, 

millele lisandub veel vajalike dokumentide koostamiskulud 

(samas suurusjärgus). Kui taotleja teab, et ei ole ette nähtud 

karistust nõuete mittetäitmise eest, siis võib see viia tervise ja 

keskkonnariskideni, sest ainete ja toodete omadused on uurimata 

ning nende toime võib olla ettearvamatu ja kahjustused 

korvamatud. Seepärast on ka EL komisjon rõhutanud karistuse 

vajalikkust ja proportsionaalsust, et see oleks vastavuses 

kuludega, mida taotleja peaks tegema. Kui ei täideta nõudeid, 

võib kannatada tervis, mis kahtlemata on turvalisuse osa. Mõju 

puudumist sihtrühmale ei saa pidada korrektseks seisukohaks, 

Biotsiidi või kosmeetikatoote kättesaadavaks tegemise eest 

vastutav isik peab teadma, mida teda ees ootab, kui ta ei täida 

nõudeid. Eeltoodu alusel teeme ettepaneku jätta biotsiidiseaduse 

ja rahvatervise seaduse vastutuse osa muutmata, kuna esitatud 

kujul ei pea me võimalikuks neid sätteid kooskõlastada. 

edasise menetluse 

käigus tuleb vajadusel 

muuta ka § 18
3
, sõltuvalt 

§ 18
1
 kehtetuks 

tunnistamisest.  

10 Seletuskirjas toodud põhjenduses § 72 kehtetuks tunnistamise 

kohta väidetakse, et alkoholiseaduse muudatuse põhjus on, et 

alkoholi ostmine alaealise poolt on isikut ennast kahjustav tegu, 

seega ei peaks seda karistama. Alaealiste puhul ei tohiks sellist 

argumentatsiooni kasutada, kuna vastutus alaealise heaolu eest ei 

lasu ainult temal vaid ka vanemal või eestkostjal ning laiemalt 

ühiskonnal. Kui sellist argumentatsiooni lubada, võiks seda 

järgnevalt kasutada ka alaealise tarbimiskeelu kaotamiseks ning 

seega kaoks üldse igasugune võimalus sekkuda, kui alaealine 

alkoholi tarvitab, selle tulemused oleksid rahvatervisele 

tõenäoliselt väga suures ulatuses negatiivsed. 

Mittearvestatud. Riik 

peab eesmärgiks võtma 

mitte alaealiste 

karistamise vaid 

meetmed, mis tagaksid, 

et alaealine ei saaks 

alkoholi osta 

11 Tubakaseaduse muutmine 

Sotsiaalministeerium koostab tubakapoliitika rohelist raamatut, 

mille töögruppi kutsuti ka teiste ministeeriumide hulgas 

Justiitsministeeriumi, kes töögrupis ei osalenud. Rohelise raamatu 

koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 

aastateks 2011–2015 peatüki „Terve Eesti” punkt 8 „Tõhus 

võitlus ühiskonda hävitavate nakkushaiguste, alkoholismi, tubaka 

ja narkomaaniaga”. Tegevusprogrammi sõnastab ülesande, et 

tubaka tarvitamise vähendamiseks vaatame üle riikliku 

tubakapoliitika ja karmistame karistusi alaealistele tubaka 

kättesaadavaks tegemise eest. Käesoleva eelnõuga aga 

kujundatakse samuti tubakapoliitikat, kuid seda vastupidises 

suunas tubakapoliitika rohelisele raamatule. TubS §-desse 44, 47 

ja 49 lisatakse tunnusena „teadvalt“. Lisatud tunnus muudab teo 

karistatavaks ainult tahtlikult toimepanduna, välistades 

hooletusest või tähelepanematusest tingitud väärkäitumise. 

TubS § 44. Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele. 

Arvestatud. 
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Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu 

teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote 

tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma ei saa 

toimuda tähelepanematusest või hooletusest. TubS § 49. 

Suitsetamine selleks keelatud kohas. Kuidas määratletakse selle 

paragrahvi puhul tahtlikkust (lisatakse sõna „teadvalt“). 

Välistamaks suitsetajate teadmatust tuleks edaspidi nõuda kõikide 

suitsetamiseks keelatud kohtade kõigile selget ja silmapaistvat 

tähistamist, mis aga tekitab suuri lisakulutusi. Tekib ka küsimus, 

kui suitsetaja seisab seljaga märgistuse poole, kas siis on tegemist 

teadmatuse või hooletusega. Suitsetamise keeld teatud kohtades 

on kehtestatud inimeste tervise kaitseks ja ei saa nõustuda, et 

teiste inimeste tervise kahjustamine hooletusest või 

tähelepanematusest on aktsepteeritav. Siinkohal pole aga 

tervisekahjustus enamikel juhtudel kohe tuvastatav ning avaldub 

aastate pärast. Noorte suitsetamisega alustamisel on oluline koht 

ka ühiskondlikul hoiakul ja ühiskonna suhtumisel suitsetamisesse 

kui nähtusesse. Käesolevas eelnõus olevad TubSi 

muudatusettepanekud väljendavad samuti hoiakuid ja suhtumist 

suitsetamisesse, mis kannavad endas aga üldisele 

tubakapoliitikale vastupidist sõnumit. Seega ei saa nõustuda 

eelnõus olevate TubS olevate § 44 ja § 49 muudatustega. Eesti 

koolides proovivad õpilased võrreldes teiste Euroopa Liidu 

liikmesriikidega suitsu kõige varasemas eas. Samuti on Eesti 

näitaja kõrge vähemalt korra nädalas suitsetavate 13-aastaste 

kooliõpilaste osakaalu poolest, millega oleme Euroopa Liidus 

esinelikus. 

 

Siseministeerium  
 

nr märkus kommentaar 

I. Siseministeerium ei kooskõlasta Justiitsministeeriumi esitatud KarS ja sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu järgmiste eelnõu § 1 punktide osas: 

 Siseministeerium ei saa nõustuda eelnõu § 1 punktis 28 esitatud 

KarS § 73 lõigete 4 ja 5 muudatustega selles osas, et nii 

tahtlikult kui ettevaatamatusest toime pandud kuriteo puhul 

võib isikule, keda on varem kuriteo toimepanemise eest 

tingimisi karistatud, katseajal uue kuriteo toimepanemise eest 

karistamisel kohaldada tingimisi vabastamist.  

Kehtiv KarS § 73 lubab uue, ettevaatamatusest toime pandud 

kuriteo korral määrata isikule uuesti sama § 73 alusel katseaja 

või asendada vangistuse üldkasuliku tööga. Eelnõuga lisandub 

võimalus tahtliku kuriteo toime panemise korral kohaldada 

karistusest tingimisi vabastamist koos käitumiskontrolliga ja 

isiku nõusolekul allutada ta lisaks elektroonilisele valvele. 

Leiame, et säte peaks jätkuvalt olema kohaldatav üksnes 

ettevaatamatusest toime pandud kuritegude puhul. 

Siseministeerium ei nõustu uuendusega, et katseajal tahtlikult 

toime pandud uue kuriteo karistusest saab isiku tingimisi 

Mittearvestatud, sätete 

muutmise eesmärk on 

nende paindlikumaks 

muutmine  
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vabastada ning kohaldada süüdimõistetu allutamist 

elektroonilisele valvele üksnes süüdimõistetu nõusolekul. 

Oleme seisukohal, et katseajal toime pandud tahtliku kuriteo 

eest tuleb isikut karistada reaalse vangistusega, vastasel juhul 

muutuks karistusest tingimisi vabastamise tähendus – anda 

isikule võimalus kriminaalsest käitumisest hoiduda – 

olematuks. Sellest tulenevalt peame vajalikuks jätta eelnõust 

välja punktid 28 ja 29.  

Siseministeeriumi hinnangul oleks aktsepteeritav muudatus, kus 

katseajal ettevaatamatusest toimepandud kuriteole mõistetud 

karistusele kohaldataks karistusest tingimisi vabastamist koos 

käitumiskontrolli ja elektroonilise valvega, kuid elektroonilise 

valve kohaldamine ei saa sõltuda süüdimõistetu nõusolekust, 

vaid peab olema karistusest tingimisi vabastamise 

eeltingimuseks. Samasugune muudatus tuleks sisse viia ka 

eelnõu § 1 punkti 34, millega muudetakse KarS § 74 lõiget 5, st 

jätta välja sõna ”nõusolekul”. 

 Eelnõu § 1 punktides 85-86 esitatud KarS § 169 ja § 170 

muudatusettepanek näeb ette, et elatise kohustuse rikkumine on 

edaspidi väärtegu. Kui kehtiv õigus näeb karistusena ette 

rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse, siis eelnõuga 

rakenduv väärteokoosseis näeb ette rahatrahvi kuni 300 

trahviühikut või aresti.  

Siseministeeriumi hinnangul ei ole mõistlik ega põhjendatud 

elatise kohustuse rikkumise käsitlemine väärteona. Põhiseaduse 

(PS) § 28 nimetab seitse sotsiaalset riski (tervis, vanadus, 

töövõimetus, toitjakaotus, puudus, lasterikkus, puue), mille 

puhul eeldatakse isiku toimetulekuraskust ja abivajadust. Nende 

sotsiaalsete riskide realiseerumisel on ühiskond otsustanud üles 

näidata isiku ja tema perekonnaga solidaarsust ehk tagada 

inimesele sotsiaalne kaitse osalise või täieliku 

sissetulekukaotuse või teatud kulude tekkimise puhuks. 

Perekondlikud kohustused seisnevad laste eest hoolitsemises ja 

kasvatamises ning hoolitsemises nende täisealiste eest, kes ise 

enda eest hoolt kanda ei suuda. Laste ülalpidamise kohustuse 

täitmine on lapse õiguste tagamise kui ka laiemalt ühiskonna 

seisukohast oluline ja märgiline küsimus. Säärane 

„dekriminaliseerimine“ oleks motiveeriv teadlikele elatise 

maksmisest kõrvalehoidjatele ning demotiveeriv 

üksikvanemale.  

Leiame, et eelnõuga pakutav lahendus ei pane teadlikult 

kohustuste täitmisest kõrvalehoidjaid oma kohustust täitma, 

näiteks on ka rahatrahvid väärteomenetluses kordades 

väiksemad kui kriminaalmenetluses. Eriti tõsine on küsimus 

süstemaatiliselt oma kohustuste täitmisest hoidujatega. KarS 

kasutab mitmete süütegude puhul „süstemaatilisuse“ mõistet – 

see on olukord, kus isik korduvalt paneb toime süüteo. Oma 

lapsele elatise maksmisest süstemaatiline kõrvalehoidmine on 

tõsine rikkumine, mis väärib kriminaalõiguslikku sekkumist. 

Meie hinnangul vääriks kaalumist mõiste „süstemaatilisus“ 

toomine §-des 169 ja 170 nimetatud koosseisudesse. 

Süstemaatiliste kõrvalehoidjate osas on vangistus kohane 

Osaliselt arvestatud, § 

169 osas on loobutud 

väärteoks muutmiseks 

ning sisse toodud sõna 

„teadvalt“. 
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meede ja selline karistusähvardus peaks motiveerima inimesi 

seaduskuulekamalt käituma.  

Eelnõus on toodud muudatus, mille kohaselt piisab edaspidi teo 

karistatavaks muutumisel elatise „teadvast“ mittemaksmisest, st 

vähemalt otsesest tahtlusest, võrreldes praegu KarSis 

sätestatuga, mille alusel järgneb vastutus elatise maksmisest 

„kuritahtliku“ kõrvalehoidmise korral. Siseministeerium toetab 

tahtluse liigi muutmist selliselt, kuivõrd kuritegelikku 

kõrvalehoidmist on kohtupraktikale tuginedes olnud keeruline 

tõendada ning see on toonud kaasa ka paljud menetluste 

lõpetamised. Kui muuta KarSis tahtluse liiki säärastes 

kriminaalasjades, siis võiks see hoida ära võimalikke rikkumisi 

tulevikus, sest rikkujatele antav signaal oleks selgem.  

Võttes arvesse eeltoodut, teeme ettepaneku asendada kehtiva 

KarS §-des 169 ja 170 sõna „kuritahtliku“ sõnaga „teadvalt“ 

ning mitte muuta kuriteokoosseisu väärteokoosseisuks. 

 Eelnõu § 1 punktis 89 tunnistatakse kehtetuks KarS § 1821, mis 

käsitleb alaealisele alkoholi müümist ja ostmist.  

Siseministeerium ei saa nõustuda nimetatud sätte kehtetuks 

tunnistamisega, kuivõrd nimetatud koosseisu puhul on tegemist 

alaealist kaitsva normiga. Eelkõige on normi kaitsealas 

alaealise tervis. Kui hinnata nimetatud tegude ohtlikkust ja 

ohule vastavat karistuse määra, siis tuleb asuda seisukohale, et 

alaealisele alkoholi müümine või ostmine võib olla oma 

loomult sama ohtlik, kui narkootilise aine väikeses koguses 

alaealisele edasiandmine. Mõlemal juhul on kaitse all alaealise 

oht sattuda sõltuvusse. Müüjate vastutuse suurendamine 

kannaks üldpreventiivset mõju. Seetõttu peame vajalikuks mitte 

tunnistada KarS § 1821 kehtetuks, vaid teha muudatused 

olemasolevates koosseisudes selliselt, et kaotada ära eelnev 

väärteokaristus ning tõsta karistuse määra – tõstes vangistuse 

ülemmäära kuni kolme aastani. Tulenevalt eeltoodust teeme 

ettepaneku muuta ja sõnastada § 1821 lõiked 1 ja 2 järgmiselt:  

„(1) Täisealise isiku poolt nooremale kui kaheksateistaastasele 

isikule alkoholi müümise või ostmise eest, – karistatakse 

rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.  

(2) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule alkoholi 

müümise eest, kui selle teo on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega.“. 

Arvestatud osaliselt. 

Kooskõlastajaga läbi 

räägitud.  

 Mitmed KarS eriosa koosseisud (nt § 200 lg 2 p 10) näevad ette 

raskendava asjaoluna kuriteo toimepanemise näo varjamisega 

näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku 

tuvastamist. Eelnõu seletuskirja punktis 3.2.1.5. on märgitud, et 

selline raskendav  

asjaolu ei ole kooskõlas PS § 22 lõikes 3 sisalduva enese 

mittesüüstamise privileegiga ning seetõttu tunnistatakse need 

sätted kehtetuks.  

Siseministeerium ei saa nõustuda sellise PS § 22 

tõlgendamisega. Süüteo toimepanemine maskis või nägu 

varjavat muud eset kandes annab kandjale anonüümsuse ja 

kindlustunde, et tema identifitseerimine ning seostamine 

kuriteo toimepanijaga on oluliselt piiratud. Leiame, et kui 

Mittearvestatud, 

võimalikule PS-ga 

vastuolule on teoorias 

tähelepanu juhitud  
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näiteks massilise korratuse ajal süütegude toimepanemine 

kujutab endast kõrgendatud ohtu, siis anonüümsus võimendab 

seda veelgi ja ajendab isikuid intensiivsemalt süütegusid toime 

panema, ohustades sellega teiste isikute turvalisust ja 

julgeolekut. Võttes arvesse nende kuritegude, mille puhul 

kehtivas KarSis on ette nähtud raskendava asjaoluna näo 

varjamine, iseloomu ja võimalikku ohtu teiste isikute ja vara 

turvalisusele, siis on otstarbekas ja eesmärgipärane sätestada 

kõrgendatud karistusväärtus isikutele, kes kasutavad selliste 

tegude toimepanemisel anonüümsuse suurendamisele suunatud 

vahendeid. Selliste vahendite kasutamine näitab ükskõikset ja 

kuritegelikku suhtumist õiguskorda ja teistesse isikutesse ning 

nende varasse.  

Arvestades viimaste aastate rahvusvahelisi suundumusi, 

muuhulgas näiteks Prantsusmaal 2010. aastal avalikus kohas 

näo varjamise keelustamist, annaks varjatud näoga kuritegude 

toimepanemise mitteraskendava asjaoluna käsitlemine 

ühiskonnale indikatsiooni, et isiku identifitseerimist 

raskendavalt või anonüümselt kuriteo toimepanemine on 

seadusandja poolt nüüdsest rohkem aktsepteeritav käitumine. 

Näo varjamisega süütegude toimepanemine oli väga aktuaalne 

Eestis pärast nn aprillirahutusi. Massirahutuste või -

kogunemiste ajal teadlikult nägu varjavad isikud ei kogune 

eesmärgiga, et demokraatlikult oma sõna- ja väljendusvabadust 

kasutada, vaid loodavad võimalusele probleemide tekkides 

isiku tuvastamatusele tuginedes süüteomenetlusest pääseda. 

Näo varjamise keelu põhimõttest loobumisega suurendaksime 

ühiskonnas võimalikke julgeolekuohte. Avalikus kohas 

massikogunemistel näo varjamine on keelatud ka näiteks 

Kanadas ning suunad selle keelustamiseks on mitmetes 

Euroopa riikides.  

Võttes arvesse eeltoodut, peame oluliseks säilitada seaduses 

raskendava asjaoluna kuriteo toimepanemise näo varjamisega 

näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistab või 

raskendab isiku tuvastamist. 

 Peame vajalikuks jätta eelnõust välja punkt 127, st mitte 

tunnistada kehtetuks KarS § 242 lõike 1 punkti 1. 

Siseministeerium leiab, et on lubamatu, et piiratud ja 

konfidentsiaalse tasemega riigisaladuse avalikustamine, isegi 

ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud oluline kahju Eesti 

riigi julgeolekule, jääks üksnes väärteona karistatavaks.  

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest lähtuvalt on 

kogu Kaitsepolitseiameti ja Politsei- ja Piirivalveameti 

jälitustoimingutega kogutud teave salastatud piiratud tasemel. 

Jälitusteave võib sisaldada riigi julgeoleku, samuti isikute elu ja 

tervise mõttes väga tundlikku informatsiooni ning sellega 

hooletu ümberkäimine peab olema rangelt sanktsioneeritud. 

Eelnõu seletuskirja selgitus, et ”piiratud või konfidentsiaalse 

tasemega riigisaladuse puhul piisab väärteovastutusest” ei ole 

piisav.  

Siseministeeriumi hinnangul on KarS § 242 lõike 1 punkt 1 

jätkuvalt vajalik ning teeme ettepaneku seda täiendada punktiga 

Osaliselt arvestatud, 

kehtetuks 

tunnistamisest on 

loobutud  
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11 järgmises sõnastuses:  

”11) sellega on tekitatud oht isiku elule ja tervisele;”  

Piiratud tasemega riigisaladuse avalikustamine võib seada ohtu 

jälitustoimingute teostamiseks salajasele koostööle kaasatud 

isikute elu ja tervise, sest jälitustegevuses salajase koostööga 

seonduv teave salastatakse just piiratud tasemel. 

 Peame vajalikuks muuta eelnõu § 1 punkti 134, millega 

tunnistatakse kehtetuks KarS § 257 ja § 258.  

Esmalt märgime, et eelnõu autorid põhjendavad § 257 

kehtetuks tunnistamist sellega, et selle teo koosseisus olevad 

teod on karistatavad juba teiste koosseisudena. Tähelepanuta on 

seletuskirjas asjaolu, kuidas tuleks käsitleda juhtumeid, kui 

esineb mingi koosseisulise teo asjaolu – nt vara kahjustamine, 

kuid isikul on eksimus teo objektiivsete asjaolude suhtes, kas 

siis ikka on tegu karistatav. Palume seletuskirja selles osas 

näidetega täiendada.  

Siseministeerium ei saa nõustuda KarS § 258 kehtetuks 

tunnistamisega. Nimetatud sätte osas märgime, et Euroopa 

Liidu liikmesriigina kujundab Eesti oma illegaalse 

immigratsiooni ennetamise ja tõkestamise poliitikat Euroopa 

Liidu ühtse sisserände osana, tuginedes koostööle ja 

solidaarsusele teiste liikmesriikidega. Eeltoodust tulenevalt 

peab Eesti oma sisserände kontrolli- ja sanktsioonimeetmete 

kehtestamisel ning rakendamisel lähtuma Euroopa Liidu ja 

rahvusvaheliste õigusaktidega sätestatud nõuetest. Samuti tuleb 

võtta arvesse teiste liikmesriikide praktikat, sest 

immigratsioonisurve Euroopa Liitu ja Schengeni alale on 

oluliselt suurem kui liikmesriikide valmidus isikuid vastu võtta. 

Migratsioonivood on pidevalt muutuvad ning ühe riigi 

siseriiklikud otsused võivad tugevalt mõjutada nii seadusliku 

kui ka ebaseadusliku sisserände olukorda naaberriikides.  

Euroopa Liidu välispiiril piirikontrolli ja valve tagamisega on 

Eesti võtnud endale kohustuse võidelda ebaseadusliku 

sisserände ja inimkaubandusega kogu Schengeni alal ning 

vältida ohtu liikmesriikide sisejulgeolekule, avalikule korrale, 

rahvatervisele ja rahvusvahelistele suhetele. Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 562/2006, 15. märts 

2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist 

reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) 

sätestatakse artiklis 4 lõikes 3 nõue, mille kohaselt peavad kõik 

liikmesriigid kehtestama vastavalt oma siseriiklikule õigusele 

karistused välispiiride ebaseadusliku ületamise eest väljaspool 

piiripunkte ja väljaspool nende kindlaksmääratud 

lahtiolekuaega. Nimetatud karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Kuivõrd tegemist on Eestile 

õiguslikult siduva aktiga, ei saa Siseministeerium nõustuda 

KarS § 258 kehtetuks tunnistamisega ja peame jätkuvalt 

oluliseks, et isikut saaks nii väärteo- kui raskendavatel 

asjaoludel ka kriminaalkorras karistada välispiiri ebaseadusliku 

ületamise eest.  

KarS § 258 kehtetuks tunnistamisega oleks Eesti Läänemere 

regioonis ainuke riik, kes ebaseaduslikku piiriületust 

Osaliselt arvestatud, § 

258 lg 1 jääb kehtima, § 

259 lg 1 jääb kehtima, § 

260 tunnistatakse 

kehtetuks. Muudatused 

on kooskõlastajaga 

eraldi läbi räägitud.  
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kriminaalkorras ei karistaks. Siseministeeriumile teadaolevalt 

on Soome ebaseadusliku piiriületuse eest näinud karistusena 

ette rahatrahvi või kuni 1-aastase vangistuse. Lätis karistatakse 

isikut, kes aasta jooksul vähemalt teistkordselt tahtlikult ja 

ebaseaduslikult riigipiiri ületab, kuni 3-aastase vanglakaristuse, 

aresti, ühiskondliku töö või kuni kuuekümne miinimumpalga 

suuruse rahatrahviga.1 Siinkohal on oluline märkida, et 

ebaseaduslik piiriületus kui kuritegu sätestati Lätis alles 

01.04.2013. Varasemalt ei olnud ebaseaduslik piiriületus Lätis 

kuritegu, vaid karistatav oli tegu juhul, kui see sooritati aasta 

jooksul teist korda. Leedus karistatakse ebaseadusliku riiki 

sisenemise eest trahvi, aresti või kuni 2 aastase 

vabadusekaotusega. Rootsis karistatakse välismaalast, kes 

lubamatult ületab Schengeni ala välise piiri, rahatrahvi või kuni 

1-aastase vabadusekaotusega. Saksamaal karistatakse isikut, 

kes siseneb Saksamaa territooriumile ilma elamisloata või kes 

üritab siseneda teise riiki ilma vajalike dokumentide ja lubadeta 

või kujutab Saksamaale ja sakslastele ohtu, trahvi (kuni 1000 

EUR) või kuni 1-aastase vabadusekaotusega. Samuti isikut, kes 

on Saksamaalt välja saadetud, kuid naaseb sinna või kes võltsib 

või kasutab võltsitud dokumente eesmärgiga saada elamisluba 

endale või kellelegi teisele või kes kasutab nimetatud 

dokumente pettuseks, karistatakse kolmeaastase 

vabadusekaotuse või rahalise trahviga. Poolas karistatakse 

isikut, kes ebaseaduslikult ületab Poola piiri, kasutades selleks 

vägivalda, ähvardamist, petturlust või teiste abi, kuni 3-aastase 

vabadusekaotusega. Isikut, kes ületab Poola piiri asjakohaseid 

seadusi rikkudes, karistatakse trahviga. 

Võrreldes 2011. aastaga on ebaseaduslikult sisserändelt või 

selle katselt tabatud isikute arv oluliselt suurenenud. Kui 2011. 

aastal peeti Eestis kinni 132 ebaseaduslikku piiriületajat, siis 

2012. a kasvas ebaseaduslike piiriületajate arv 293 isikuni. 

KarS § 258 alusel tuvastas piirivalve eelmisel aastal 101 

kuriteosündmust, millest kõik puudutasid KarS § 258 lõikes 1 

sätestatud süüteokoosseisu tunnuseid. Kuivõrd KarS § 258 

kehtetuks tunnistamisega oleks Eesti Läänemere regioonis 

ainus riik, kes ebaseaduslikku piiriületust kriminaalkorras ei 

karistaks, tooks see tõenäoliselt kaasa illegaalse immigratsiooni 

juhtude olulise suurenemise Eestis, sest vastavad rändevood 

suunataks illegaalset immigratsiooni vahendavate võrgustike 

poolt edaspidi eelistatult läbi Eesti. See tooks kaasa omakorda 

vajaduse suurendada oluliselt rohelise piiri valvamise 

võimekust ja migratsioonijärelevalve võimekust, samuti 

planeerida senisest kordades rohkem rahalisi vahendeid nii 

ebaseaduslikult piiriületuselt tabatud välismaalaste 

kinnipidamiseks väljasaatmiskeskuses, neile ülikuluka 

tõlketeenuse tagamiseks kui ka nende päritoluriiki 

tagasipöördumise korraldamiseks. Eesti muutuks kõigist 

piirkonnas asuvatest riikidest kõige atraktiivsemaks illegaalse 

immigratsiooni voogudele, mis tõenäoliselt tooks kaasa ka 

muude illegaalse immigratsiooniga kaasnevate õigusrikkumiste 

olulise suurenemine, sealhulgas viisade ja elamislubade 
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väärkasutamise, võltsitud isikud tõendavate dokumentide 

kasutamise ja ebaseadusliku töötamise võimaldamise.  

Võttes arvesse tegeliku vajaduse ning Schengeni 

piirieeskirjadega sätestatud kohustuse, peame vajalikuks jätta 

kehtima KarS § 258 ning sõnastada see järgmiselt:  

„§ 258. Välispiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik 

ületamine  
Välispiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise 

eest, kui see on toime pandud:  

1) politseiametniku peatumismärguande või käsu eiramisega;  

2) grupi poolt või;  

3) transpordivahendiga selleks mitteettenähtud kohas, -  

 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase 

vangistusega.“.  

Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelises õiguse kohaselt peab 

olema karistatav ka ebaseaduslikule sisserändele või riigis 

elamisele kaasaaitamine. Rahvusvahelise organiseeritud 

kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni täiendav 

maa-, mere- ja õhuteed pidi üle riigipiiri välismaalase 

ebaseaduslikku toimetamist tõkestava protokolli (RT II 2004, 7, 

23) artikkel 6 määratleb kuriteona välismaalase ebaseadusliku 

toimetamise üle riigipiiri, sellele kaasaaitamise ning asjaomase 

riigi kodakondsuseta või alalise elamisloata isikule sellesse riiki 

jäämise võimaldamise. Samuti peab protokolliosaline võtma 

seadusandlikke ja muid meetmeid, et määratleda kuriteona 

nimetatud kuritegude katse (art 6 punkt 2a), kuriteos 

kaasaaitajana osalemine (art 6 punkt 2b), kuriteo 

organiseerimine või sellele kallutamine (art 6 punkt 2c). 

Samasugune nõue tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist 

2002/90/EÜ, 28. november 2002, millega määratletakse 

kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja 

elamisele. Nimetatud direktiivi artikkel 1 kohustab liikmesriike 

nägema ette asjakohaseid karistusi iga isiku suhtes, kes 

tahtlikult aitab isikul, kes ei ole liikmesriigi kodanik, siseneda 

liikmesriigi territooriumile või läbida see neid asjaomase 

liikmesriigi seadusi rikkudes, mis käsitlevad välismaalaste 

piiriületamist või läbisõitu. Siseriiklikus õiguses tuleb sätestada 

vajalikud meetmed, et tagada karistuste kohaldamine ka isikute 

suhtes, kes on kihutajad direktiivis sätestatud õigusrikkumisele.  

Siseministeerium ei nõustu väitega, et kui riigipiiri vales kohas 

ületamine grupis või transpordivahendiga on kuritegu, võib 

kriminaalvastutus järgneda ka nt kalameestele või jahimeestele, 

kes piiri lähedal tegutsedes üle piiri satuvad. Riigipiiri seaduse 

§ 5 lõike 1 kohaselt tähistatakse riigipiir maismaal alaliste 

piirimärkidega ning piiriveekogul ujuvate piirimärkidega, talvel 

jääle ajutiselt paigaldatavate piirimärkidega. Samuti on enne 

piiri piirirežiimi ala tähistatud piiri ületuskohale viitavate 

hoiatusmärkidega. Seega ei ole võimalik ületada piiri väljaspool 

piiripunkte kogemata. Kui lähtuda reaalselt seni piiril toime 

pandud KarS §-de 258 ja 259 kuritegude faktilistest asjaoludest, 

siis valdavalt on tegemist kuritegelike võrgustike poolt 
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välispiirile suunatud isikute gruppidega, kes tahtlikult ja 

teadlikult on piiri ületanud eesmärgiga Eesti kaudu liikuda 

edasi teistesse liikmesriikidesse. Nende süütegude 

tõendamiseks on vaja rohkem võimalusi, vahendeid ja 

seadusega tagatud mehhanisme. Eeltoodut arvesse võttes, teeb 

Siseministeerium ettepaneku sõnastada KarS § 259 järgmiselt:  

„§ 259 Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle riigipiiri ja 

ajutise kontrolljoone  
(1) Välismaalase ebaseaduslikult üle riigipiiri või ajutise 

kontrolljoone toimetamise eest –  

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase 

vangistusega.  

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

karistatakse rahalise karistusega.“.  

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 või 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. Siinkohal tuleb 

karistused ette näha ka isikutele, kes on kihutajad 

õigusrikkumisele, osalevad õigusrikkumises või teevad katse 

õigusrikkumiseks.  

Võttes aluseks EL ja rahvusvahelises õiguses Eestile pandud 

kohustuse ja tegeliku vajaduse, teeme ettepaneku 

ebaseaduslikule riigis viibimisele kaasaaitamine sätestada Eesti 

siseriiklikes õigusaktides nii väärteona kui ka kuriteona. Selleks 

teeme ettepaneku loobuda välismaalaste seaduse (VMS) §-st 

305 praegusel kujul ja näha selle asemel ette järgmine 

väärteokoosseis:  

„§ 305. Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis 

viibimisele kaasaaitamine  
(1) Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele 

teadvalt kaasaaitamise eest majandusliku kasu eesmärgil, välja 

arvatud välismaalase majutamisel majutusettevõttes 

turismiseaduse alusel, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 

trahviühikut.  

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“.  

KarS osas teeme ettepaneku kehtestada see uue koosseisuna 

järgmises sõnastuses:  

„§ 2602. Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis 

viibimisele kaasaaitamine  
(1) Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele 
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teadvalt kaasaaitamise eest majandusliku kasu eesmärgil, välja 

arvatud välismaalase majutamisel majutusettevõttes 

turismiseaduse alusel, kui  

1) aidati kaasa kolme või enama välismaalase seadusliku 

aluseta Eestis viibimisele;  

2) seadusliku aluseta Eestis viibimisele aidati kaasa kolm või 

enam korda;  

3) sellega on põhjustatud oht elule või tervisele, – karistatakse 

rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.  

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

karistatakse rahalise karistusega.“.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/115/EÜ 

(naasmisdirektiiv) ei välista lahkumiskohustust eirava 

välismaalase karistamist kriminaalkorras. Küll on Euroopa 

Kohus oma lahendis Achughbabian C-329/11 leidnud, et 

naasmisdirektiiviga on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis 

näevad ebaseadusliku riigis viibimise eest ette 

kriminaalkaristuse, juhul kui need õigusnormid lubavad 

vangistada kolmanda riigi kodaniku, kes küll viibib asjaomase 

liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult ega ole valmis sellelt 

territooriumilt vabatahtlikult lahkuma, kuid kelle suhtes ei ole 

kohaldatud naasmisdirektiivi artiklis 8 osutatud sunnimeetmeid 

ning kelle puhul ei ole tema väljasaatmise ettevalmistamise ja 

läbiviimise eesmärgil kinnipidamise korral sellise 

kinnipidamise maksimaalne kestus ületatud.  

Eestis tehti ajavahemikus 2007-2011 vaid viis süüdimõistvat 

otsust kolmandate riikide kodanike karistamiseks vangistusega 

põhjusel, et nad viibisid riigis ebaseaduslikult (kusjuures kaks 

neist puudutasid sama isikut). Küll viidi eelmisel aastal 

välismaalaste seaduse § 298 (välismaalase seadusliku aluseta 

viibimine) alusel läbi 818 väärteomenetlust. Seega on praktikas 

ebaseaduslik riigis viibimine eelkõige karistatav väärteona, 

millele järgneb isiku tagasipöördumismenetluse täideviimine. 

Siseministeerium peab oluliseks ebaseaduslikult riigis viibiva 

välismaalase kiiret väljasaatmist, mistõttu teeme ettepaneku 

KarS § 260 tunnistada kehtetuks ning jätta kehtima 

välismaalaste seaduse § 298 ning Euroopa Liidu kodaniku 

seaduse § 55, säilitades olukorra, kus ebaseadusliku Eestis 

viibimise eest saab isikut karistada väärteokorras.  

Eelnõu §-ga 32 muudetakse isikut tõendavate dokumentide 

seaduse (ITDS) § 363 lõiget 1, nähes ette vastutuse isikut 

tõendavasse dokumenti kantud andmete muutmisest või 

dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest, kaotsiminekust 

või hävimisest dokumendi väljaandnud valitsusasutuse 

teavitamata jätmise eest, kui tegu pandid toime tahtlikult. 

Siseministeerium on välja töötanud „Isikut tõendavate 

dokumentide seaduse muutmise seaduse“ 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 
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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. Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku ITDS 

§ 363 tunnistada kehtetuks.  

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/52/EÜ, 18. 

juuni 2009 sätestab ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 

riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja 

meetmete miinimumnõuded (sanktsioonide direktiiv). 

Sanktsioonide direktiiv kohustab liikmesriike karistama 

tööandjaid Eestis viibimiseks seaduslikku alust mitteomavale 

välismaalasele Eestis töötamise võimaldamise eest, kui 

rikkumine jätkub või kordub pidevalt; b) rikkumine hõlmab 

samaaegselt suurt arvu ebaseaduslikult riigis viibivate 

kolmandate riikide kodanikke; c) rikkumisega kaasnevad eriti 

orjastavad töötingimused; d) rikkumise on sooritanud tööandja, 

kellele ei ole esitatud süüdistust ega keda ei ole mõistetud süüdi 

raamotsuse 2002/629/JSK kohaselt määratletud kuriteos ning 

kes kasutab ebaseaduslikult riigis viibiva kolmanda riigi 

kodaniku tööd või teenuseid, teades, et kõnealune isik on 

inimkaubanduse ohver; e) rikkumine on seotud alaealise 

ebaseadusliku töötamisega. Ühtlasi peavad liikmesriigid 

tagama, et nimetatud teole kihutamine, kaasaaitamine ja 

õhutamine on kriminaalkorras karistatav kuriteona. Kuivõrd 

käesoleval hetkel hindab Euroopa komisjon sanktsioonide 

direktiivi ülevõtmist ning on väljendanud seisukohta, et 

siseriiklikus õiguses sätestatud kuriteo koosseis peab üheselt 

vastama sanktsioonide direktiivis sätestatule, teeme ettepaneku 

jätta KarS § 260-1 lõike 1 punkt 1 muutmata. 

 Eelnõu § 1 punktis 146 muudetakse KarS § 274. Nõustume 

eelnõus toodud ettepanekuga kitsendada KarS § 274 

kaitsealasse kuuluvate isikute ringi, piirates seda sätte üksnes 

võimuesindaja suhtes kohaldamisega.  

Siseministeerium peab oluliseks § 274 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 

teo eest sanktsiooni olulisemat karmistamist. Võrreldes 

nimetatud sätet KarS §-s 435 toodud koosseisuga, mis näeb ette 

karistuse kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes vägivalla 

toimepanemise eest, on §-s 274 toodud sanktsioonimäärad 

märkimisväärselt madalamad. Teeme ettepaneku tõsta §-s 274 

vangistuse ülemmäär kaheksale aastale. Leiame, et see oleks 

mõistlik karistuse piirmäär, mis täidaks nii karistuslikku kui ka 

preventiivset eesmärki.  

Leiame, et nii politseiametnike, päästjate, kaitseväeteenistuses 

olevate isikute, kohtunike ja muude võimuesindajate suhtes 

toimepandav vägivald peaks olema sarnaselt sanktsioneeritud, 

ühtlasi peaks sanktsioonimäär olema rangem kui praegu §-s 274 

ette nähtud. Leiame, et vägivald võimuesindaja vastu, kui see 

on toime pandud isikute grupi poolt või relvaga ähvardades, on 

tõsine kuritegu, mille maksimaalne karistusmäär peab olema 

Arvestatud osaliselt, 

kooskõlastajaga läbi 

räägitud.  
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kõrgem eelnõus toodust. Võimuesindaja ründamine on rünnak 

Eesti riigi vastu, mistõttu leiame, et tänased karistused ja nende 

põhjal kujunenud karistuspraktika on liiga leebe. Samuti tuleb 

nentida, et kui vaadata KarS § 274 osas statistikat, siis 2012. 

aastal suurenes vägivald võimuesindaja ja avalikku korda 

kaitsva muu isiku suhtes 47 võrra ehk 20% võrreldes 2011. 

aastaga. Toimunud on oluline suurenemine ehk võib järeldada, 

et varasemalt mõistetud karistused ei ole täitnud oma eesmärki 

ja kurjategijatel võib suureneda karistamatuse tunne.  

Peame vajalikuks täiendavalt üle vaadata §-des 274, 303 ja 435 

sätestatu. Teeme ettepaneku ühtlustada §-s 435 toodud 

regulatsioon üldise, võimuesindajaid puudutava, süsteemiga, 

kuivõrd kaitseväeteenistuses olev isik on samuti käsitletav 

võimuesindajana. Analüüsimist vajab §-s 435 toodud 

kaitseväeteenistuses oleva isiku perekonnaliikmele raske 

tervisekahjustuse tekitamise või tema suhtes vägivalla 

kasutamise eest karistatavuse otstarbekus ja eesmärgipärasus – 

muude võimuesindajate perekonnaliikmete osas kehtiv seadus 

sellist regulatsiooni ette ei näe. 

 Eelnõu § 1 punktis 155 luuakse KarSi uus koosseis § 2901 – 

piinamine. Siseministeerium ei toeta sellise koosseisu loomist, 

sest selle alla kuuluvad teod on karistatavad teiste KarSi 

koosseisude alusel.  

Leiame, et eelnõus toodud koosseis on mitmeti problemaatiline. 

Esiteks on sättes esitatud määratlemata õigusmõiste ”hingeline 

valu”. See määratlus on niivõrd subjektiivne, et sõltub täielikult 

isiku emotsionaalsusest ega ole tõendatav faktiliste asjaoludega. 

Igasugune riigi poolt läbiviidav sund, nt kriminaalmenetlus, 

põhjustabki isikule ”hingelist valu” – tema õigusi piiratakse, 

viiakse läbi menetlustoiminguid jne.  

Teiseks näeb koosseis ette nelja eesmärki, mis on kaetud teiste 

koosseisudega. Ütluste andmisele sundimine on kaetud KarS § 

312 ja § 316 koosseisudega. Karistamise eesmärk piinamisel 

jääb arusaamatuks, sest selle piir korduvalt toime pandud 

kehalise väärkohtlemisega on hägune. Hirmutamine kui selline 

ei saa olla piinamisel ametiisiku eesmärk omaette, hirmutamine 

on vahend, millega soovitakse saavutada mingit eesmärki, nt 

ütluste andmine. Lisaks on hirmutamine KarSis vähekasutatav 

õigusmõiste (kasutusel üksnes §-s 237 terrorikuriteo 

koosseisus), mille sisu ei avata ka seletuskirjas ning 

arusaamatuks jääb selle erinevus §-s 120 esitatud ähvardamise 

koosseisust. Neljas eesmärk – diskrimineerimine, on 

eraldiseisev koosseis §-s 152. Täiendavalt soovime märkida, et 

kui piinamise koosseis eelnõus sätestatud kujul jõustub, tuleb 

muuta menetlusnorme selliselt, et ametiisikul oleks iga 

menetlustoimingu puhul õigus see heli- ja videosalvestada, et 

vältida võimalikke piinamise süüdistusi. Kõiki 

menetlustoiminguid hakatakse salvestama, mis tekitab juurde 

märkimisväärsel hulgal halduskulusid. 

Mittearvestatud – 

tegemist on 

rahvusvahelise 

kohustusega. Eelnõud 

ja SK on siiski 

täpsustatud.  

 Eelnõu § 1 punktis 10 muudetakse KarS §-s 44 toodud rahalise 

karistuse miinimumpäevamäära, mille suurus oli seni 3,20 

eurot. Eelnõu kohaselt on miinimumpäevamäära suurus 10 

Teadmiseks võetud, 

seletuskirjas (nii sätte 

muutmise juures kui 
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eurot. Eelnõu koostajad põhjendavad muudatust asjaoluga, et 

rahalise karistuse miinimumpäevamäär 3,2 eurot kehtestati 

KarS vastuvõtmisega 2001. a summana 50 krooni, kui töötasu 

alammäär oli 1600 krooni. Tollal moodustas see 1/32 töötasu 

alammäärast, praegu aga 1/100, mistõttu ei ole need summad 

enam proportsionaalsed. Nimetatud muudatus toob kaasa 

rahalise karistuse määra tõusu ning nihutab kuriteo ja väärteo 

piiri. Muudatus toob kaasa kuritegude arvu vähenemise ja 

väärtegude arvu suurenemise.  

Toome siinkohal välja, et Politsei- ja Piirivalveamet registreeris 

2012 aastal 7217 (2011 aastal 8034) KarS 199 lõikes 1 toodud 

koosseisu. Nendest 7217 (2011. aastal 8034) registreeritud 

kuriteost 828 (2011. aastal 1098) korral ei ole kahju märgitud 

või on märgitud väiksem kahju kui 64 eurot. 2532 (2820) 

kuriteo puhul põhjustati kahju 64 kuni 10( 30)  

200 eurot ning 3857 (4116) juhul põhjustati kahju enam kui 200 

eurot. Võttes arvesse, et 2012 aastal kõigist KarS § 199 lõike 1 

alusel registreeritud kuritegudest on 11,4 % (2011 aasta 13,6%) 

juhtudel jäetud kahju märkimata või kahju on märgitud väiksem 

kui 64 eurot, siis võib eeldada, et märkimata kahjudega 

kuriteod jagunevad kaheks: vahemikku kuni 200 eurot (339 

kuritegu; 2011 aastal 445) ning 200 eurot ja enam kahju (489 

kuritegu; 2011 aastal 653). Eelnevast võib järeldada, et 2012 

aastal KarS § 199 lõike 1 registreeritud kuritegudest 2871 (2011 

aastal 3265) muutub eelnõus toodud muudatuse kohaselt 

väärtegudeks. Juhime tähelepanu asjaolule, et eelnõus toodud 

põhimõtete seadusena jõustumisel muutuvad paljud seni 

kriminaalkorras karistatavad teod, näiteks mobiiltelefonide, 

laste jalgrataste, raadiotehniliste vahendite jms, vargused 

väärteokorras karistatavaks.  

Soovitame täiendavalt analüüsida seda, kas kõnesolev 

muudatus ei muuda senist karistamispraktikat liiga suurel 

määral, võttes arvesse kriminaalkaristuse eesmärki 

üldpreventsiooni vahendina. Üldpreventiivsed relatiivsed 

karistusteooriad tunnistavad, et kuriteo eest kohaldatav karistus 

peab lisaks tehtu eest riigi poolt saabuvale õiglasele 

reageeringule kandma ka kindlaid eesmärke. Relatiivsed 

teooriad lähtuvad põhimõttest, et inimene on oma otsustamistes 

küll vaba, kuid tema otsused on determineeritud ja mõjutatavad 

ning karistuse peamine eesmärk on hoida ära järgmisi 

rikkumisi. Muutes seni kriminaalkorras karistatavad teod 

edaspidi väärteokorras karistatavaks, võib meie hinnangul 

minna kaduma seaduse preventiivne eesmärk. Palume 

seletuskirjas sellele aspektile täiendavalt tähelepanu pöörata.  

Peame oluliseks esitada seletuskirjas nimetatud muudatust 

kajastavas osas täiendavad põhjendused miinimumpäevamäära 

suurendamiseks, kuna tegemist on rohkem kui kolmekordse 

määra tõusuga, mis võib omada olulist mõju süütegude 

menetlemisel. Selgitused on kindlasti vajalikud menetlejatele, 

kes hakkavad rakendama uusi määrasid, selleks et nad 

suudaksid muudatust ka põhjendada ja selgitada 

menetlusalustele isikutele. Samuti on oluline, et eelnõu 

mõjude analüüsi juures) 

on muudatusi 

põhjendatud.  
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seadusena jõustumisel annaks Justiitsministeerium avalikkuses 

sellekohaseid selgitusi 

II. Siseministeerium kooskõlastab Justiitsministeeriumi esitatud eelnõu alltoodu osas märkustega 

ning ühtlasi teeb ettepanekud regulatsiooni täpsustamiseks: 

 Eelnõu § 1 punktis 5 täiendatakse seadust §-ga 121 „Süüteoga 

tekitatud varaline kahju või süüteo ulatus“. Sätte sissejuhatavas 

osas on nimetatud süüteo toimepanemise ulatust, mitte süüteo 

ulatust. Seletuskiri annab põhjendused aga üksnes varalise 

kahju ulatuse kohta. Mõistet „süüteo ulatus“ eelnõu ei ava. 

Palume selles osas eelnõu täiendada.  

 

arvestatud 

 Eelnõu § 1 punktis 15 tehakse muudatused KarS §-s 57. Sätte 

pealkirjas on nimetatutud karistust kergendavaid asjaolusid, 

lõikes 1 kirjeldatakse aga süüd kergendavaid asjaolusid, lõikes 

2 aga jälle karistust kergendavaid asjaolusid. Õigusselguse 

huvides tuleks mõistete kasutus sättes ühtlustada. Esitame sama 

märkuse ka eelnõu punktis 16 toodud KarS § 58 muudatuse 

kohta, kus kasutatakse läbisegi mõisteid „karistust raskendavad 

asjaolud“ ja „süüd raskendavad asjaolud“.  

 

Sätete muudatused on 

eelnõust välja jäetud  

 Eelnõu § 1 punktis 20 tehakse muudatus KarS § 69 lõikes 1 

asendades aresti asendamisel üldkasuliku tööga (ÜKT) seni 

kehtinud tundide arvu „kaks“ arvuga „üks“. Eelnõu kohaselt 

hakkab ühele päevale arestile või vangistusele vastama üks tund 

ÜKT-d. Seletuskirjast ega Justiitsministeeriumi kodulehel 

avaldatud analüüsist, mis käsitleb üldkasuliku töö 

tulemuslikkuse parandamise võimalusi ei selgu, mis tingis ÜKT 

tundide arvu vähendamise ja milline on asenduskaristuse 

vähendamise karistusõiguslik eesmärk ja mõju. Palume 

seletuskirjas täiendavalt selgitada, milline mõju on ÜKT 

tundide arvu vähendamisel poole võrra, ning kuidas on ÜKT 

tundide arvu vähendamine põhjendatud.  

Ühtlasi märgime, et aresti asendamisel ÜKT-ga on tundide arv 

oluliselt väiksem kui vangistuse asendamisel ning mõnetunnise 

ÜKT rakendamisele kulub tarbetult palju ressursse – selle aja 

sisse kuulub ka tööülesannete selgitamine ja tööriistade 

kätteandmine ja tagastamine, mistõttu karistuse mõju väheneb.  

Seletuskirja on 

täiendatud, kehtestatud 

on miinimum tundide 

arv 5 tundi 

Siseministeeriumi 

ettepaneku ja esitatud 

analüütilise materjali 

alusel. 

 Teeme ettepaneku muuta KarS § 69 lõike 3 sõnastust. 

Käesoleval ajal käsitleb lõike tekst üksnes süüdimõistetule 

(kriminaalasjades) mõistetud ÜKT tähtaja kulgemise peatamist. 

Väärteoasjades süüdlasele mõistetud ÜKT tähtaja kulgemise 

peatamine on reguleeritud VTMS-s, kuid mõistlik oleks 

süüdlast puudutav regulatsioon ka siia lisada. Lisaks on teistes 

antud paragrahvi lõigetes käsitletud nii süüdimõistetut kui 

süüdlast.  

 

Arvestatud  

 Eelnõu § 1 punktis 23 täiendatakse seadust § 69 lõikega 61. 

Arusaamatuks jääb, mida eelnõu koostajad on pidanud „raskeks 

rikkumiseks“, mille puhul esitatakse ettekanne kohtule. Peame 

vajalikuks see vähemalt seletuskirjas välja tuua.  

Arvestatud, SK 

täiendatud  

 Teeme ettepaneku täiendada eelnõud punktiga, millega 

muudetakse KarS § 69-1 lõike 1 teisest lausest tulenevat 

Mittearvestatud  
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põhimõtet, mille kohaselt ühele päevale vangistusele vastab üks 

päev elektroonilist valvet. Vangistuse asendamine elektroonilise 

valvega, veel enam, kui seda tehakse üksnes süüdimõistetu 

nõusolekul, peaks ajaliselt toimuma pikema perioodi vältel kui 

vangistus, sest elektrooniline valve on võrreldes vangistusega 

isiku õigusi ja vabadusi oluliselt vähempiiravam meede. 

Võrdsustades vangistusperioodi ja elektroonilise valve perioodi, 

antakse süüdimõistetule sisuliselt valida tema liikumisvabadust 

peaaegu täielikult piirava ning sama kaua kestva oluliselt 

vähempiirava karistuse vahel, kuigi kuriteo toimepanemise eest 

on talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus. Oleme 

seisukohal, et isiku õigusi vähem piiravam karistus peaks 

kestma ajaliselt kauem, nt ühele päevale vangistusele vastab 

kaks päeva elektroonilist valvet.  

 

 Eelnõu § 1 punktis 41 muudetakse § 76 sõnastust. Soovitame 

sõnastuse ühtlustada – nimetatud säte reguleerib süüdimõistetu 

kohta käivat. Osaliselt on normi tekstis kasutatud mõistet 

„süüdimõistetu“ ning osaliselt „isik“. Leiame, et keeleliselt 

oleks korrektne kasutada ka lõike 1 punktides 1 ja 2 sõna „isik“ 

asemel „süüdimõistetu“.  

 

Sisuliselt arvestatud, 

mõisted seaduses 

ühtlustatud  

 Teeme ettepaneku täiendada eelnõu punktiga, millega 

täiendatakse KarS 8. peatüki 2. jagu sättega, mis muudab 

süüteod inimsuse vastu (§ 89 ja § 90) kõikide teiste eriosa 

süüteokoosseisude suhtes erinormiks.  

Probleem on menetluse käigus esile kerkinud seoses 

küüditamise kvalifitseerimisega. KarS § 94 lõige 2 sätestab, et 

sõjakuriteod on erinormiks kõikide teiste süütegude suhtes, 

seega ka inimsusvastase kuriteo ja genotsiidi suhtes. 1949. aasta 

küüditamine vastab sisuliselt kolmele KarS koosseisule: § 89 – 

inimsusvastane kuritegu; § 90 – genotsiid ja § 97 – 

tsiviilelanikuvastane rünne. Siit tekibki küsimus, kas vastavalt § 

94 lõikele 2 kuulub kohaldamisele üksnes erinormina § 97 ning 

§-d 89 ja 90 mitte? Sellise lähenemisega ei saa nõustuda. 

Rahvusvahelise õiguse ja -praktika kohaselt on genotsiid kõige 

raskem süütegu, mis on kõigi teiste süütegude, sealhulgas ka 

sõjasüütegude suhtes erinormiks. KarS struktuurist lähtuvalt 

saab samuti tõlgendada, et kuna genotsiid asub seadustikus 

eespool ja on raskema sanktsiooniga, peab ka Eesti seadusandja 

seda olulisemaks. Siseministeeriumi valitsemisalast võib 

näitena tuua praktikas tõusetunud juhtumi, kus kriminaalasi 

jõudis prokuratuurist kohtusse nii § 90 kui § 97 süüdistuses. 

Kahjuks ei ole ükski nende sätete järgi esitatud süüdistus 

jõudnud kohtuotsuseni (kõik küüditamisega seotud 

süüdimõistmised on tehtud kriminaalkoodeksi järgi, mis ei 

eristanud neid koosseise) ja nii puudub selgus, kas 

tsiviilelanikuvastane rünne on tõepoolest genotsiidi ja 

inimsusvastase kuriteo suhtes erinormiks. 

Mittearvestatud, eeldab 

täiendavat ja 

põhjalikumat 

õiguslikku analüüsi 

 Teeme ettepaneku kaaluda ka inimsuse vastaste ja 

sõjasüütegude (nimetatud erialakirjanduses üldiselt ka 

rahvusvahelisteks kuritegudeks) osas juriidilise isiku vastutuse 

Hetkel mittearvestatud, 

kuid selle juurde võib 

tagasi tulla parlamendi 



105 

 

sisseviimist. Nõustume seletuskirjas märgituga, et juriidilise 

isiku kriminaalvastutus rahvusvaheliste kuritegude eest ei ole 

veel maailmas valdav, kuid trend on selgelt selles suunas. Juba 

2003. aastal juhtis ÜRO tähelepanu sellele, et ettevõtted ei 

tohiks olla seotud ega saada kasu rahvusvaheliste kuritegude 

toimepanemisest.9 Seda teemat on viimasel ajal põhjalikult 

käsitlenud nii juhtivad rahvusvahelise kriminaalõiguse 

teoreetikud10 kui ka praktikud,11 jõudes seejuures üldiselt 

järeldusele, et juriidilise isiku vastutuse kehtestamine oleks 

vajalik vahend rahvusvaheliste kuritegudega võitlemiseks. 

Teiste riikide praktikast võib välja tuua, et Prantsusmaa 

kriminaalkoodeksi art 213-3 kehtestab juriidilise isiku 

kriminaalvastutuse inimsuse vastaste süütegude eest.12 

Hollandis mõisteti hiljuti ärimees Frans van Anraat süüdi 

sõjakuritegudele kaasaaitamises, sest temale kuuluv ettevõte 

müüs Iraagile toorainet, mida kasutati keemiarelva 

tootmiseks.13 Lähiaastatel muutub see küsimus kindlasti veelgi 

aktuaalsemaks, mistõttu võiks Eesti riik olla progressiivne ja 

alustada aruteludega selle üle juba käesoleva eelnõu raames.  

 

menetluse staadiumis 

 KarS § 93 üheks koosseisuliseks asjaoluks on muu hulgas ka 

keemiarelva, bioloogilise või bakterioloogilise relva või muu 

rahvusvaheliselt keelustatud massihävitus- või muu relva või 

nende oluliste komponentide säilitamine. Teeme ettepanek 

kaaluda selle asendamist mõistega „hoidmine“, kuna 

säilitamine eeldab, et nimetatud esemed ei rikneks, kuid nt 

keemiarelva puhul võib hoidmisel toimuda riknemine. Teeme 

ettepaneku asendada sõna „säilitamine“ sõnaga „hoidmine“.  

 

Arvestatud  

 Eelnõu § 1 punktis 49 on toodud KarS § 95 muudatus, milles 

on asendatud loetelu vahel sõna „või“ sõnaga „samuti“, mis aga 

ei tee sätet selgemaks, vaid pigem vastupidi.  

 

Arvestatud  

 Juhime tähelepanu sellele, et eelnõu § 1 punktis 52 esitatud § 

98 teo kirjeldavas osas sõna „kinnipeetu“ esitamine mitmuses ei 

ole põhjendatud ning mõiste tuleks esitada ainsuses.  

 

Arvestatud  

 Juhime tähelepanu sellele, et eelnõu § 1 punktis 52 esitatud § 

98 teo kirjeldavas osas sõna „kinnipeetu“ esitamine mitmuses ei 

ole põhjendatud ning mõiste tuleks esitada ainsuses. 

Arvestatud 

 Eelnõu § 1 punktis 61 esitatud KarS § 108 pealkiri on eelnõu 

kohaselt „Varavastane kuritegu sõjategevuse piirkonnas ja 

okupeeritud territooriumil“. Lõikes 3 on toodud vastutus 

väärteo eest. Seetõttu peaks pealkirjas asendama sõna 

„kuritegu“ sõnaga „süütegu“. Lisaks teeme ettepaneku KarS § 

108 lõiget 3 täiendada pärast sõna „puuduvad“ sõnadega 

„käesoleva paragrahvi“. 

Arvestatud 

 Eelnõuga esitatakse KarS § 114 lõike 1 punkti 8 uus sõnastus. 

Võrreldes kehtiva koosseisuga täiendatakse seda uue alusega – 

„kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, 

advokaadi, kannatanu esindaja, tõlgi eksperdi või tema lähedase 

suhtes kättemaksuks kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, 

Sätet muudetud. 
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prokuröri, kaitsja, advokaadi, kannatanu esindaja, tõlgi või 

eksperdi poolt oma kohustuste täitmise eest“. Kuigi sõna 

„uurija“ kasutatakse ka teistes täna kehtivates KarS 

koosseisudes, ei ühti see kriminaalmenetluse seadustikus 

(KrMS) kasutatava mõistega „uurimisasutuse ametnik“. Teeme 

ettepaneku mõisted ühtlustada. 

 Eelnõu § 1 punktis 66 peaks olema viide KarS § 118 lõike 1 

punktile 2. 

Arvestatud. 

 Juhime tähelepanu asjaolule, et KarS § 122 kehtetuks 

tunnistamisel on kindlasti vaja üle vaadata ka KrMS § 2031 

lõike 1 punkt 1 ja § 1262 lõige 2, mille loetelud peaksid 

edaspidi sisaldama ka uue KarS § 121 koosseisu. 

Arvestatud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 147 ei tohiks meie hinnangul tunnistada 

kehtetuks § 276. Vastupidiselt seletuskirjas toodule, et 

”järelevalvemenetlusest süüteomenetluse väljakasvatamine ei 

ole põhjendatud” leiame, et põhjendatud ei ole võimuesindaja 

seadusliku korralduse eiramise eest ”karistamine” 

haldussunniga. Haldussunnivahendite kui riikliku 

järelevalvemeetme eesmärk ei ole karistamine, vaid ohu 

ennetamine või kõrvaldamine ning korrarikkumise 

kõrvaldamine. Võimuesindaja seadusliku korralduse eiramine 

peab olema jätkuvalt vähemalt väärteona karistatav. Teeme 

ettepaneku paragrahvi ka täiendada teise lõikega, mille kohaselt 

oleks kuriteona karistatav võimuesindaja seadusliku korralduse 

eiramine, kui võimuesindaja korraldus on antud kõrgendatud 

ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks – 

karistatakse kuni üheaastase vangistusega.  

 

Mittearvestatud  

 Teeme ettepaneku muuta eelnõu § 1 punkte 75 ja 76, millega 

muudetakse KarS § 157 ja 157-1. Märgime, et need sarnased 

koosseisud peaksid kasutama samu mõisteid ning olema üheselt 

tõlgendatavad. Eelnõu kohaselt on mõlema koosseisu pealkiri 

”andmete avaldamine”, kuid § 157 kasutab mõistet 

”avaldamine”, § 1571 aga mõistet ”avalikustamine”. Lisaks ei 

ole §-s 157 koosseisuliseks tunnuseks andmete ”edastamine”, 

seevastu §-s 1571 see on. Palume eelnõus koosseise ühtlustada 

ning teksti sellekohased muudatused teha.  

Eelnõuga esitatakse KarS § 157-1 uus sõnastus. Kuivõrd KarS 

revisjoni eesmärgiks oli vähendada isikute kandmist 

karistusregistrisse teeme ettepaneku kehtestada antud koosseis 

selliselt, et vastutus järgneks juhul kui delikaatsete 

isikuandmete ebaseadusliku avaldamisega on tekitatud kahju 

isiku seadusega kaitstud õigustele ja huvidele. Nende juhtumite 

puhul, kui isikule kahjulikke tagajärgi ei tekitatud, võiks 

piirduda distsiplinaarsete meetmetega. Palume selgitada, miks 

ei ole see koosseis eelnõu alusel käsitletav tagajärjedeliktina. 

Osaliselt arvestatud, 

sätteid ja sanktsioone 

on muudetud  

 Teeme ettepaneku näha KarS §-s 161 ette juriidilise isiku 

vastutus sama paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud teo eest. 

Arvestatud. 

 Me ei saa nõustuda eelnõu § 1 punktides 78 ja 80 tehtavate 

muudatustega. Kui KarSi § 164 tunnistatakse kehtetuks ning 

kogu koosseis koondatakse § 162 alla, siis eelnõu tekstis on 

uues §-s 162 puudu tegevuse määratlus ”või teostama seda 

Arvestatud. 
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teatud valiku kasuks”. Paragrahvi 162 uue sõnastuse kohaselt 

on karistatav küll valimisvabaduse rikkumine isiku takistamine 

olla vabalt valitud või vabalt valida, kuid nüanss, millega isikut 

mõjutatakse isikut teostama konkreetset valikut, uus sõnastus 

karistatavaks ei pea. Seletuskirjas on selgitatud, et 

valimisõiguse vaba teostamine hõlmab vabadust teostada seda 

teatud valiku kasuks (st rikkumine tähendab isiku mõjutamist 

eesmärgiga et ta ei valiks enda soovitud isikut). Ent isiku 

mõjutamine eesmärgiga, et ta valiks konkreetse isiku, 

sõltumata, kas ta ise üleüldse soovib kedagi valida, on meie 

hinnangul hägune ja võib jääda koosseisust välja. Kehtivas §-s 

164 on väga selgelt välja toodud „teatud valiku kasuks“ 

mõjutamine ja peame vajalikuks selle säilitamist ja eelnõu 

seadusena jõustumisel. Palume täiendada § 162 selliselt, et kõik 

§ 164 koosseisulised tunnused oleksid hõlmatud. 

 Lisaks tahame tähelepanu juhtida asjaolule, et valimisvabaduse 

rikkumise süüteod on Eesti-suguses väikeriigis äärmiselt 

ohtlikult ning nendesse tuleb ameti hinnangul suhtuda täie 

tõsidusega. Häälte ost-müük ning isikute mõjutamine loob 

otseseid ohte riigi põhiseadusliku korra püsimisele ning 

julgeolekule laiemalt. Tegemist on keeruliselt tuvastatava 

peitkuriteoliigiga, mis analoogselt korruptsioonisüütegudega 

peaks kuuluma nn kuritegude kataloogi, mille suhtes on 

võimalik jälitustoiminguid teostada. Teeme siinjuures 

ettepaneku lisada § 162 KrMS § 1262 lõikes 2 toodud 

nimekirja. 

Arvestatud. 

 KarS § 166 näeb ette väärteovastutuse valimisel või 

rahvahääletusel teise inimese antud hääle andmetega tutvumise 

eest. Eelnõu seletuskiri ei selgita, mida on mõeldud hääle 

andmete all. Valimisseadustes on nimetatud, et valija kirjutab 

hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta ühe oma 

elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi 

registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab (nt KOVVS § 45 

lg 4). Tulenevalt eeltoodust palume seletuskirjas selgitada, mida 

on eelnõus mõeldud hääle andmete all. 

Arvestatud. 

 KarS § 168 sätestab väärteovastutuse ebaseadusliku aktiivse 

agitatsiooni või poliitilise välireklaami eest. Sätet oleks parem 

tõlgenda, kui selle sõnastus oleks vastutusena ebaseadusliku 

aktiivse agitatsiooni või ebaseadusliku poliitilise välireklaami 

eest, mis välistaks selle tõlgendamise vastutusena 

ebaseadusliku aktiivse poliitilise välireklaami eest (ei ole 

selgust, mis on aktiivne poliitiline välireklaam). Samuti jääb 

arusaamatuks, kelle vastutusega on tegemist (nt on poliitilise 

välireklaami puhul sellega seotud mitmed isikud ja firmad – 

reklaami tellija, reklaami koostaja ja reklaami paigaldaja). 

Senini on tegemist olnud nimetatute solidaarvastutusega (mida 

tegelikult väärteomenetluses ei ole). Lähtuvalt eeltoodust teeme 

ettepaneku seaduses sõnastada kelle vastutusega on tegemist 

või täiendada vastavalt seletuskirja. 

Arvestatud. 

 Teeme ettepaneku muuta KarS §-de 206, 207 ja 217 koosseise 

selliselt, et juhul, kui rünne ei ole toime pandud juriidilise isiku 

vastu ning kui teoga ei ole tekitatud materiaalselt kahju, siis 

Mittearvestatud. 

Arvutikuritegude 

paragrahve on eelnõus 
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oleks tegemist väärtegudega. Praegu võib nimetatud sätetes 

toodud süütegude puhul karistada väga erinevaid tegusid 

kuriteona ning leiame, et see ei ole proportsionaalne ega 

põhjendatud. Tooksime siinkohal kaks näidet illustreerimaks 

olukorda:  

Näide 1: A (17 a) ja T (18 a) on sõbrannad. Mingil põhjusel 

lähevad nad riidu ja T, kes teab A-st kõike, läheb ja muudab ära 

A facebooki kontole sissepääsu parooli. A saab selle küll pärast 

portaali haldurile saadetud kirja tagasi, kuid T on pannud toime 

KarS §-s 206 sätestatud kuriteo, mille eest võib teoreetiliselt 

karistada kuni kolmeaastase vangistusega. 

Näide 2: K on IT teadmisi omav isik, kes ei kasuta oma 

teadmisi ühiskonna huvides. K võtab üle X poeketi keskserveri 

ning kodulehe, mille tulemusel puudub X poeketil ligipääs 

keskserverile - st X poeketi kaupluste kassad ei tööta 

korralikult, puudub kassa andmete sünkroniseerime laoga , lao 

arvestus ei toimi jne, mille tõttu poekett X on sunnitud 

kauplemistegevuse ajutiselt peatama. X poekett saab küll kahju 

mittetoimunud müügi tõttu, kuid see ei ole otseselt materiaalne. 

Serveri tööle saamise kulu on ca 3000 eurot. Tegu on jällegi 

kvalifitseeritav KarS § 206 lõike 1 järgi. 

muudetud.  

 Eelnõu punktiga 108 esitatakse KarS § 209 uus redaktsioon. 

Teeme ettepaneku täiendada analoogselt ka KarS § 213, 

täiendades seda uue lõikega 11 KarS § 209 lõikes 2 esitatud 

sõnastuses. Leiame, et tegemist on samaväärsete süütegudega, 

mille eesmärk ja tagajärg on sarnased, mistõttu peaks ka 

karistamisel lähtuma samasugustest põhimõtetest. 

Arvestatud. 

 Eelnõu punktis109 esitatakse KarS § 211 uus redaktsioon, mille 

lõige 3 annab võimaluse investeerimiskelmuse puhul kohaldada 

laiendatud konfiskeerimist. Lähtuvalt põhimõttest „kuritegevus 

ei tasu ära“ ning selleks, et tõhusalt võidelda raske ja varjatud 

kuritegevusega, tuleks ka teiste kelmuse liikide osas (KarS § 

209 „Kelmus“, § 210 „Soodustuskelmus“, § 212 

„Kindlustuskelmus“ ja § 213 „Arvutikelmus“) näha ette 

kurjategijate kuritegeliku vara laiendatud konfiskeerimise 

võimalus. Kelmuste puhul on tihtipeale tegu süstemaatilise ja 

pikaajaliselt toimiva organiseeritud ning läbimõeldud 

süsteemiga, mille põhiliseks (ainsaks) eesmärgiks on 

kuritegeliku tulu teenimine. Kelmuste toimepanijate 

olulisimaks mõjutajaks oleks just laiendatud konfiskeerimise 

rakendamise võimalus ehk võimalus mõjutada neid läbi varalise 

poole, võttes neilt ära kogu vara, mille seaduslikkust nad 

tõendada ei suuda. Eeltoodu alusel teeme ettepaneku täiendada 

eelnõud KarS § 209 ja 210 muudatustega lisades nimetatud 

paragrahvidesse lõiked 4 järgmises sõnastuses: 

„(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo 

eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt 

käesoleva seadustiku §-s 83-2 sätestatule.“ 

Samuti peame vajalikuks täiendada eelnõu Kars §-de 212 ja 

213 muudatustega, milles täiendatakse nimetatud paragrahve 

lõigetega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo 

Paragrahvist 211 on 

laiendatud 

konfiskeerimise 

võimalus eelnõus välja 

jäetud. Põhimõtteliselt 

võib nõustuda, et 

erinevaid kelmuseid §-

des 209-213 võiks 

kohelda sarnaselt – 

samas on laiendatud 

konfiskeerimine siiski 

väga tugevalt isikute 

põhiõigusi riivav, 

mistõttu selle lisamine 

varavastastele 

kuritegudele vajab 

põhjalikult kaalumist – 

hetkel eelnõuga seda ei 

tehta.  
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eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt 

käesoleva seadustiku §-s 83-2 sätestatule.“. 

 Teeme ettepaneku täiendada eelnõud punktiga, millega 

muudetakse KarS § 235-3, asendades nimetatud paragrahvis 

sõnad ”politseiametniku või tegevväelase” sõnadega ”avalikus 

teenistuses oleva isiku”. Oleme seisukohal, et iga isiku, kes on 

riigi või kohaliku omavalituse üksusega teenistus- või 

töösuhtes, süstemaatiline mõjutamine riigivastasele teole peab 

olema karistatav. Politseiametnikud ja tegevväelased ei ole 

siinkohal märkimisväärseks erandiks, sest avalikus teenistuses 

tehtava tööga seonduv vastutus võib paljudes ametiasutuses olla 

riigi julgeoleku valguses oluline. 

Mittearvestatud. 

 Juhime tähelepanu sellele, et eelnõu § 1 punktis 144 

tunnistatakse kehtetuks KarS § 271 lõige 2, kuid ei ole 

muudetud sama paragrahvi lõiget 3, mis viitab lõigetele 1 ja 2. 

Ettepanek jätta välja sellest sõnad „ja 2“. 

Arvestatud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 154 tunnistatakse kehtetuks muuhulgas 

KarS § 284 – kaitsekoodide üleandmine. Siseministeerium ei 

saa sellega nõustuda. Riik tegeleb intensiivselt küberjulgeoleku 

strateegia juurutamisega, samas dekriminaliseeritakse 

sellealane kuritegu. Ei saa nõustuda seisukohaga, et koosseis 

kattub kelmuse koosseisuga, mille koosseisuliseks asjaoluks on 

kellelegi vale ettekujutuse loomise teel omakasu saamine. 

Kaitsekoodide kuritahtliku lekitamisega ei toimu iseenesest 

kellelegi vale ettekujutuse loomine või kellegi petmine (kui just 

pole tegu tahtliku valede paroolide üleandmisega). Kaitsekood 

võib kaitsta muuhulgas elutähtsat teenust, riigisaladust, 

riigikaitse- ja korrakaitsealaseid süsteeme jms. Ebaseadusliku 

kaitsekoodi üleandmise järel on võimalik tekitada nimetatud 

süsteemidele kahju, mis võib ulatuda nende süsteemide 

halvamiseni koos sellest tulenevate tagajärgedega. Teeme 

ettepaneku küsida selle muudatuse osas täiendavat seisukohta 

Eesti Küberkaitse Liidult. Omalt poolt juhime tähelepanu ka 

Eesti e-riigi olulisusele – kaitsekoodidega seonduvad kuriteod 

võivad ohustada nii e-valimisi kui teisi e-riigiga seonduvate 

teenuste toimimist. Seetõttu peab riik sanktsioneerima neid 

vastavalt teo ebaõigussisule.  

Analüüsimist vajab meie hinnangul ka see, kas ei oleks vaja 

praegust koosseisu laiendada, et see hõlmaks tulevikus ka 

kaitsekoodide üleandmise sellisel juhul (mis tahes motiivil, 

praegune omakasu ei pruugi olla piisav - väljapressimine, 

hooletus vms), kui otsest kahju üleandmisega ei tekitata. Oleme 

seisukohal, et vähemalt riigi, kohaliku omavalituse ja elutähtsa 

teenuse osutaja (hädaolukorra seaduse § 37 mõistes) 

arvutisüsteemide kaitsekoodide ebaseaduslik üleandmine peab 

olema kuriteona karistatav. St praegune tagajärjedelikt tuleb 

muuta teodeliktiks vähemalt riigi, kohaliku omavalituse ja 

elutähtsa teenuse osutajate arvutisüsteemide osas. Samamoodi 

peaks arvestama, et kaitsekoodid ei ole ammu enam ainus 

vahend infosüsteemidele juurdepääsu kontrollimiseks. 

Paragrahvi sõnastus peaks üheselt sätestama, et kuritegu on 

igasuguste, nii füüsiliste kui ka virtuaalsete vahendite - 

Arvutikuritegude 

paragrahve on 

muudetud, § 216-1 uues 

sõnastuses katab 

täielikult ära ka § 284 
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paroolid, krüptovõtmed, magnetkaardid, kiipkaardid, 

kontaktivabad kiipkaardid, USB-lubakaardid (USB-token) jms 

– ebaseaduslik üleandmine. 

Analoogne probleem on eelnõu § 1 punktiga 157, millega 

tunnistatakse kehtetuks KarS § 292 - andmekogu pidamise 

nõuete rikkumine. Ei saa nõustuda, et andmekogu pidamise 

nõuete rikkumine jääb üksnes avaliku teabe seadusest 

tulenevaks väärteoks (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud elektroonilise side 

seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, 

millega täiendatakse avaliku teabe seadust uue väärteoga § 544 

"Andmekogu pidamise nõuete rikkumine"). Andmekogud on 

asutatud seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (st 

andmekogu pidamise eesmärk ei ole erahuvi) ja need võivad 

sisaldada lisaks isikuandmetele riigi toimimise vaatenurgas 

väga olulist teavet (mis aga ei pruugi olla alati riigisaladuseks 

või asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud teave), seetõttu 

tuleb jätkuvalt kuriteona karistatavaks jätta vähemalt 

valitsusasutuste ja elutähtsa teenuse osutajate andmekogud. 

Sarnaselt §-le 284 tuleb ka andmekogude koosseisu osas 

loobuda tagajärje tõendamise kohustusest, st kehtestada 

koosseis teodeliktina. 

Mööname, et nimetatud §-de 284 ja 292 puhul on tegemist 

keerulise valdkonnaga ning koosseisude kaasajastamiseks tuleb 

vaadata kõiki karistusseadustiku arvutisüsteemidega 

seonduvaid süütegusid kompleksselt. Siseministeerium teeb 

ettepaneku jätta eelnõust välja §-de 284 ja 292 kehtetuks 

tunnistamine ning lahendada nimetatud sätetega seonduvad 

probleemid eraldi eelnõuga, kaasates sätete väljatöötamisse 

vastavate ametkondade spetsialistid ning praktikud. 

 Eelnõuga esitatakse KarS § 294 uus redaktsioon. Kuna eelnõu 

seletuskirjas puudutatakse §-s 294 sätestatud kuritegude 

olemust pealiskaudselt, siis tekib dispositsiooni teksti 

lihtsustamise eesmärgil tehtud muudatuste juures probleem 

selle sisu üheses mõistmises. Täna kehtiv sõnastus annab selge 

tegude loetelu, mis on kriminaliseeritud: ametiisik on toime 

pannud või on alust arvata, et edaspidi paneb toime, või on 

ebaseaduslikult jätnud toime panemata või on alust arvata, et 

jätab toime panemata edaspidi. Eelnõus esitatud sõnastuse osas 

pole seletuskirjas sõnagi sellest, et parandatud dispositsioonis 

oleva teksti tõttu ei kaasne seni kuriteoks loetud tegude 

dekriminaliseerimist ja/või kõik seni kuritegudeks arvatud teod 

on ka uue sõnastuse puhul hõlmatud. Kuna seda seletuskirjas 

pole selgitatud, tekivad koheselt küsimused ja kohtutes 

vaidlused, mis võivad lõppeda süüdistuse esitaja jaoks 

kaotusega. Seletuskirjas tuleks selgitada, kas eelnõu sõnastus 

katab järgmised teod, kui: 

1) … on alust arvata, et edaspidi paneb toime; 

2)… või on jätnud toime panemata; 

3) … või on alust arvata, et jätab toime panemata.  

Sama probleem tõusetub erasektori korruptsioonikuritegude 

juures (KarS § 402-3). Seletuskirjas tuleks sõnaselgelt välja 

Arvestatud, sätet 

muudetud ja 

seletuskirja täiendatud. 
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tuua, et kriminaliseeritud on kõik kehtiva redaktsiooniga kaetud 

kuriteod, lihtsalt sõnastust muudetakse lihtsamaks. Vastasel 

juhul võib aru saada, et mingit laadi teod pole enam selle 

koosseisu kohaselt karistatavad. 

Teeme ettepaneku muuta eelnõus sõnastatud § 294 lõike 2 

punkti 2 ja sõnastada see ”2) altkäemaksu küsimisega;”. Kui 

eelnõus hetkel sõnastatud ”nõudmist” saab tõlgendada 

”kategoorilise küsimisena”, siis ametiisikupoolne altkäemaksu 

küsimine (mis ei ole nii kategooriline, kui ”nõudmine”) jääks § 

294 koosseisust täiesti välja. Nõudmine aga oleks igal juhul ka 

küsimisega kaetud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 163 muudetakse § 2981 koosseisu. Oleme 

seisukohal, et praegu kehtivat mõjuvõimuga kauplemise 

koosseisu on vaja kindlasti muuta, kuid ka eelnõus esitatud 

sõnastusel on palju puudusi. Esmalt märgime, et lõige 1 tuleks 

pärast sõna ”et” muuta ja sõnastada järgmiselt: ”vara või muu 

soodustuse andja või kolmas isik saaks ametiisiku kaudu 

avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise,”.  

Teiseks, määratlus ”põhjendamatu eelis” osutub praktikas 

tõenäoliselt äärmiselt keeruliselt tõendatavaks. Samuti tekib 

küsimus, kas mõjuvõimuga kauplemise kaudu on võimalik 

saada isikul põhjendamatu eelise kõrval ka ”põhjendatud 

eelist”, mis jääks kuriteokoosseisust aga välja. Märgime, et nt 

§-s 300 on koosseisuliseks asjaoluks ”hankemenetluses 

osalejale eelise andmine”, kusjuures eelis ei pea olema 

põhjendamatu. Lisaks teeme ettepaneku täiendada paragrahvi 

uue lõikega kvalifitseeritud koosseisu näol sõnastuses: 

”(…) Sama teo eest, kui see on toime pandud eriti suures 

ulatuses – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.”.  

Mõjuvõimuga kauplemine, nagu ka teised 

korruptsioonisüüteod, võivad olla toime pandud väga suurt 

korruptiivset tulu saades ja seeläbi avaliku huvi seisukohalt 

väga oluliste protsessidega manipuleerides. Seetõttu peab 

karistusmäär vastama kuriteo ebaõigussisule. 

Ühtlasi toome välja, et seletuskirja leheküljel 51 on järgmise 

sisuga lõik: „GRECO soovitusest tulenevalt on vaja esiteks 

reguleerida aktiivse mõjuga kauplemine autonoomse kuriteona. 

Teiseks on vaja üheselt mõistetavalt kriminaliseerida 

mõjuvõimuga kauplemise passiivse osapoole poolt ebakohase 

soodustuse nõudmine, aga ka tegeliku või väidetava mõju 

ebakohase kasutamise lubamine ebakohase soodustuse 

saamiseks. Kolmandaks on GRECO soovitanud Eestil 

kindlustada, et kõik ebakohase 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.“ Selles lõigus tuleks teha 

muudatus. Nimelt, sõna „ebakohane“ kasutamine nii selles 

lõigus kui eelnevates ja järgnevas on liialt korduv, intensiivne 

ning segadust tekitav. Teeme ettepaneku selle lõigu 

seletuskirjast eemaldamiseks või sõna „ebakohane“ 

Arvestatud. 
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asendamiseks teise väljendiga. KarS § 2981 dispositsioonis ei 

ole sõnagi ebakohasusest. Selle mõiste sissetoomine 

seletuskirja teeb keerulise konstruktsiooni sisustamise 

raskemaks ja mitmeti tõlgendatavaks. Sõna rohke kasutus 

seletuskirjas annab ainet kohtuvaidlustes sisustamaks, milline 

on kohane või ebakohane soodustus. Ebakohasuse selgitust ja 

põhjendatust eelnõu dispositsioon ei eelda. Seega selle 

seletuskirjas mitmekordselt ja segadusttekitavalt esitamine ei 

ole mõistlik ega vajalik. 

 Me ei saa nõustuda KarS § 300 lõigetes 1 ja 2 toodud 

karistusmääradega, võrreldes neid teiste samaliigiliste 

süütegude sanktsioonidega. Teeme ettepaneku muuta § 300 

lõigete 1 ja 2 sanktsioone vastavalt ”kuni kolmeaastase 

vangistusega” ja ”kuni viieaastase vangistusega”. Kõrvutades 

seda koosseisu nt § 299 ametialase võltsimise koosseisuga, 

mille sanktsiooni maksimummäär on samuti kuni kolmeaastane 

vangistus, siis eriti suures ulatuses (so üle 400 000 euro) 

hankemenetluse saboteerimine on oluliselt ohtlikum kuritegu 

kui ametialane võltsimine. Eelnõus on aga sanktsioonimäärad 

ühesugused, mis ei ole õige. Kui riigihangete rikkumist, eriti 

mis puudutab eriti suurt ulatust, võrrelda ametialase 

võltsimisega, siis on ühesugused sanktsioonid meie hinnangul 

ebaõiglased. Ametialane võltsimine on näiteks dokumendi vale 

väljakirjutamine vms. Üle 400 000 eurose riigihanke nõuete 

rikkumine, andes kellelegi ilmselt hanke maksumusega 

korrelatsioonis rahalises suuruses eelise, on ilmselgelt midagi 

muud.  

 

Arvestatud lg 2 osas  

 Eelnõu § 1 punkte 167-169, millega muudetakse KarS § 302-

305, tuleks muuta selliselt, et varasemalt kasutusel olnud mõiste 

”uurija” asemel kasutatakse ”uurimisasutuse ametnik”. Mõistet 

uurija ei kasutata enam ka KrMSis – KrMS § 31 lõige 5 räägib 

üksnes uurimisasutuse ametnikest, kellel on õigus osaleda 

kriminaalmenetluses uurimisasutuse pädevuse piires. 

Mittearvestatud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 171 muudetakse § 310. Teeme ettepaneku 

muuta koosseisu sanktsiooni järgmiselt: ”karistatakse ühe- kuni 

viieaastase vangistusega”. Muudatus on vajalik, sest võrreldes § 

310 teo ebaõigussisu nt §-ga 2901, siis on tegemist ebavõrdsete 

karistustega. Prokuröri poolt teadvalt isiku kohta vale 

süüdistusakti koostamine on kindlasti ohtlikum ja tõsisemate 

tagajärgedega kuritegu, kui ametiisiku poolt isikule järjepideva 

hirmutamisega hingelise valu põhjustamine, mille eest aga on 

võimalik karistada kuni seitsmeaastase vangistusega. 

Mittearvestatud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 230 täiendatakse seadustikku uue jaoga 

”Erasektori korruptsioonisüüteod”. KarSi täiendatakse §-ga 

4023 „Altkäemaksu võtmine erasektoris“. Meie hinnangul tekib 

probleem tõendamisel ja kohtumenetluse käigus sõnastuse 

viimase osaga – „pädevuse kuritarvitamise eest“. Seletuskirjas 

ei ole selgitatud, mida nimetatud mõiste tähendab ja milliseid 

juhtumeid hõlmab. Seletuskirja täiendamata jätmisel jääb meie 

hinnangul palju tõlgendamisruumi ja tekkida võib vaidlusi. 

Üheselt ei ole selge, kas kuritarvitamine on kaetud ka nendel 

Seletuskirja täiendatud. 
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juhtudel, kui pädevuses olevate ülesannete täitmise eest 

tulevikus pannakse toime dispositsioonis märgitud tegu ja ka 

ülesannete täitmata jätmise korral on see teguviis karistatav 

antud koosseisu järgi. Kui varasem redaktsioon kattis ära nii teo 

toimepanemise kui ka selle tegemata jätmise, siis eelnõus 

märgitud sõnastus on üldine, tõlgendamisele kuuluv ning 

vaieldav (vt märkused KarS § 294 juures). 

Seletuskiri kõikehõlmatavusele kinnitust ei anna. Seega vajaks 

kas seletuskiri täiendamist või koosseisu tekst parandamist. 

Samuti vajab tegevus läbi sõnastuse „kuritarvitamine“ 

seletuskirjas selgitamist. Seda ei käsitleta seletuskirjas, samuti 

ei ole seda ka varasemalt ametialaste süütegude peatükis 

pädevuse mõistes käsitletud. 

Lisaks tuleks tähelepanu pöörata sellele, et raamotsuse 

2003/568/JSK (EN raamotsus) artikkel 2 punkt 1 sätestab: 

„Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selle tagamiseks, et 

järgmist tahtlikku käitumist käsitatakse kuriteona, kui see 

toimub äritegevuse käigus:  

a) ükskõik kellena erasektori üksust juhtivale või selle heaks 

töötavale isikule selle isiku või kolmanda isiku jaoks otse või 

vahendaja kaudu igasuguse põhjendamatu eelise lubamine, 

pakkumine või andmine, et see isik oma kohustust rikkudes 

teeks või jätaks tegemata ükskõik millise teo.  

b) otse või vahendaja kaudu igasuguse põhjendamatu eelise 

nõudmine või vastuvõtmine iseendale või kolmandale isikule 

või sellise eelise lubaduse vastuvõtmine, juhtides ükskõik 

kellena erasektori üksust või selle heaks töötades, et oma 

kohustust rikkudes teha või tegemata jätta ükskõik milline 

tegu“. 

EN raamotsuses on subjektiks üksuse juht või selle heaks 

töötaja, eelnõus aga „eraõigusliku isiku huvides 

majandustegevuses tegutsemiseks pädev isik“. Seega, eelnõu 

rakendumisel tuleks alustuseks tõendada – et isik on pädev, isik 

tegutseb eraõigusliku isiku huvides mitte näiteks isiklikes 

huvides ja isik tegutseb majandustegevuses ja mitte näiteks 

vabatahtlikuna kutsetegevuses. Pädev isik on defineerimata 

õigusmõiste, mida karistusõiguse printsiipidest lähtuvalt ei 

tohiks tõlgendada laiendavalt. Seega ei hõlma eelnõu EN 

määruse subjektiks loetud isikute ringi. EN raamotsuses on 

subjektiivse koosseisu tunnuseks „oma kohustust rikkudes teha 

või tegemata jätta“, eelnõus on subjektiivse koosseisu 

tunnuseks „vastutasuna tema pädevuse kuritarvitamise eest“. 

Kuigi mõlemas on eeldatud tahtlust, on eelnõus toodud 

sõnastus tunduvalt kitsam ja väljendatud ettearvamatult 

tõlgendatavas sõnastuses.  

Eelnõu tuleb eelkirjeldatud osas harmoniseerida EN 

raamotsusega viisil, et eelnõu kataks raamotsuses määratletud 

ulatuse. 

vastuteene. 

 KarS §-d 4023 ja 4024 jätavad katmata korruptsiooni 

ärisektoris juhul, kui omanikuks on riik või kohalik 

omavalitsus. EN raamotsuses on selline paradoks lahendatud 

punktiga 2: „Paragraph 1 applies to business activities within 

Dogmaatiliselt, 

äriühingul ei ole 

omanikku. Vaatamata 

sätte pealkirjale on 



114 

 

profit and non-profit entities“. Seega käsitleb EN raamotsus 

laiemat juriidiliste isikute ringi kui eelnõu – kõiki äriühinguid 

ja mittetulundusühinguid/sihtasutusi vaatamata sellele, kes on 

nende omanik.  

Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku eelnõu kõnealusele 

jaotisele lisada säte, mille kohaselt KarS § 4023 ja 4024 

rakendatakse äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, 

füüsilisest isikust ettevõtjate ja sõltumatutel õiguskutsealadel 

töötavate isikute majandustegevuses olenemata nende omaniku 

või asutaja omandivormist.“. 

koosseisus puudutatud 

kõik eraõiguslikud 

juriidilised isikud, 

vaatamata nendes 

valitsevat mõju 

omavale isikule või 

osanikule. Samuti on 

kaetud 

mittetulunduslikud 

ühingud. 

 Eelnõu § 1 punktiga 232 muudetakse KarS § 411 koosseisu. 

Siseministeerium teeb ettepaneku muuta ja sõnastada nimetatud 

paragrahv järgmiselt:  

”§ 411. Ebaseaduslik kiirgustegevus 

(1) Kiirgustegevuse eest ilma vastava loata – karistatakse 

rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Kiirgustegevuse eest ilma vastava loata, kui sellega on 

põhjustatud oht inimese elule või tervisele, vee, pinnase või 

välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele, – 

karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega. 

(3) Käesolevas paragrahvi lõigetes 1 või 2 sätestatud teo eest, 

kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise 

karistusega.”. 

Peame oluliseks, et ebaseaduslik kiirgustegevus oleks karistatav 

ka juhul, kui sellega ei põhjustata ohtu inimese elule või 

tervisele, vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või 

taimeliikide isenditele. Näiteks hoitakse ebaseaduslikult 

käideldavat radioaktiivset ainelt hästi varjestatud konteineris, 

millest ainet ei leki keskkonda või seda hoitakse ohutus 

kauguses inimestest ja loomadest. Kuna radioaktiivse aine 

oskamatust käitlemisest võib tekkida oht inimestele, loomadele 

ja keskkonnale nö hetkega, on oluline, et karistatav oleks ka 

juba ilma vastava loata kiirgustegevus iseenesest, ilma, et 

sellega oleks põhjustatud oht inimese elule või tervisele, vee, 

pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide 

isenditele. Leiame, et radioaktiivse aine ilma loata käitlemine 

juhul, kui see tekitab otsese kõrgendatud ohtu, peaks olema 

kvalifitseeritud koosseis. Ilma kõrgendatud ohtu tekitamata 

peaks kiirgustegevus olema samuti karistatav, sest 

radioaktiivsete ainete ilma loata toimetamine on juba piisav oht. 

Mittearvestatud. 

 Teeme ettepaneku täiendada KarS § 414 lõiget 3 punktiga 3 

järgmises sõnastuses:  

”3) tegu on toime pandud grupi poolt,-”. 

Peame oluliseks, et isikute grupi poolt lõhkeaine ebaseadusliku 

käitlemise eest ette nähtud karistus oleks suurem, kui 

põhikoosseisu sanktsioon, sest selline kuritegu on reeglina 

organiseeritum, raskesti avastatavam ning suunatud sageli teise 

isiku- või varavastase kuriteo toimepanemise kavandamisele. 

Mittearvestatud. 

 Eelnõu punkti 237 osas peame vajalikuks seletuskirjas 

täpsustada, mida mõista mõiste „erasektor“ all, kuivõrd sellist 

mõistet üldjuhul õigusaktides ei kasutata. 

Erasektori mõistet on 

kasutatud sätte ja 

jaotise pealkirjas, 

mistõttu see ei oma 
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õiguslikku tähendust, 

vaid peab viitama 

kokkuvõtlikult sisule. 

 Eelnõu § 1 punktis 239 muudetakse KarS § 425 lõiget 2 nii, et 

lisatakse koosseisu teo toimepanemine ettevaatamatusest. 

Palume selgitada, et kui lõikes 1 kirjeldatud tegu pannakse 

toime tahtlikult, siis kas seda saab käsitleda tapmisena teise 

koosseisu all? Palume selles osas seletuskirja täiendada.  

Seletuskirja on 

täiendatud 

 Eelnõu § 1 punktis 242 muudetakse KarS § 427 koosseisu ning 

laiendatakse oluliselt isikute ringi, kellele karistuse määrata 

võib. Kui käesoleval ajal saab karistada reisijat õhusõidukis 

kergesti süttiva või sööbiva aine veo eest, siis edaspidi isikut, 

kes toimetab lennukisse lennuohutust kahjustava eseme või 

aine ebaseaduslikult. Nõustume, et koosseis ei peaks olema 

kohaldatav ainult reisijatele, kuid miks laiendatakse koosseisu 

kõigi lennuohutust kahjustavatele ainetele ja esemetele. 

Leiame, et siin võib tekkida oht ülekriminaliseerida rikkumisi. 

Palume vähemalt seletuskirjas tuua sätte osas täpsemad 

selgitused.  

Arvestatud. 

 Lisaks eeltoodule tahaksime tähelepanu pöörata KarS § 97 

lõikes 2, § 99 lõikes 2, § 101 lõikes 2, § 102 lõikes 2, § 1022 

lõikes 2 toodud koosseisude täpsustamisele. Nimetatud 

koosseisude puhul on nähtud ette rida süütegu raskendavaid 

asjaolusid, mille puhul on võimalik süüteo toimepanijat 

karistada rangema karistusega (olenevalt normist ka eluaegse 

vangistusega). Antud koosseisude puhul tuleb pidada silmas, et 

nähakse sisuliselt ette kolme raskendava asjaolu võimalust: 

esiteks isiku surm, teiseks isiku surm enesetapu läbi, 

kolmandaks enesetapu katse (sh ei ole oluline kas sellega 

kaasneb isikule raske või püsiv tervisekahjustus). Samas antud 

normide puhul on expressis verbis jäänud reguleerimata raske 

tervisekahjustuse tekitamine. Tuleb märkida, et enesetapu katse 

võib olla selline, mis ei tekita isikule püsivaid 

(füüsilisi)tervisekahjustusi, mis segaksid tema igapäevast 

elutegevust ning toimetulekut. Samas on levinud sõjakuriteoks 

tsiviilisikute vastu näiteks jäsemete eemaldamine, nö vastaste 

märgistamine (happe valamine näkku vms) jms, mida võib 

pidada raskeks tervisekahjustuseks. Eeltoodust tulenevalt oleks 

mõistlik lisada nimetatud paragrahvidesse kolmas lõige, mis 

muudaks teise lõike punktide sõnastuse järgnevaks: 

„1) põhjustatud kannatanu surm, 

2) viidud kannatanu enesetapuni või selle katseni või 

3) põhjustatud kannatanule raske tervisekahjustus.“ 

Mittearvestatud. 

 Eelnõu seletuskirja punkti 3.2.1.4, mis käsitleb juriidilise isiku 

vastutust, osas oleme seisukohal, et muudatust, millega 

lisatakse juriidilise isiku vastutus 47-le KarS kooseisule ei ole 

piisavalt seletuskirjas põhjendatud ega selle sobivust vajaliku 

põhjalikkusega uuritud. Palume täiendada seletuskirja ning tuua 

näiteid vägivallakuritegude puhul selle juriidilisele isikule 

inkrimineerimise võimalustest. Leiame, et näidete toomine 

seletuskirjas aitaks muuta seaduse rakendamise selgeks ja 

ühetaoliseks. Samuti peame vajalikuks kirjeldada seletuskirjas 

Juriidilise isiku vastutus 

kohaldub alati, kui tegu 

on toime pandud 

juriidilise isiku huvides 

KarS § 14 lg 1 

nimetatud isiku või 

organi poolt. 
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seda, kas juriidilise isiku vastutus tekib iga kord, kui tegu pandi 

toime juriidilise isiku huvides. 

Leiame, et seletuskirjas ei ole piisava põhjalikkusega 

analüüsitud eelnõu rakendumisega kaasnevaid kulutusi. 

Siseministeeriumi teeb murelikuks eelkõige Politsei- ja 

Piirivalveametile seoses politseilise ressursi ümberjaotamisega 

kaasnev kulu. Seletuskirjas võiks olla välja toodud statistika 

seniste koosseisude võrdlustest uutega, ehk kui palju oli varem 

kehtinud seaduse alusel kuriteo- ja kui palju väärteokoosseise ja 

kuidas need jagunevad eelnõu seadusena jõustumisel. Kui me 

räägime näiteks KarS § 218 vs § 199 (täna kehtiva 

santsioonimäära 60 eurot ja eelnõuga loodava santsioonimäära 

200 euro) võtmes, siis võiks seletuskirjas välja tuua analüüsi 

selle kohta, kus ja kui palju tänastest kriminaalasjadest oleksid 

tulevikus käsitletavad väärtegudena. Seoses kuritegude 

muutumisega väärtegudeks tuleb hinnata kui paljud uurimised 

lähevad kriminaalpolitseilt üle korrakaitsele. Mõjude hinnangus 

toodud kulutused koolitusele (hinnanguliselt 10 000 EUR) ei 

tundu realistlikud.  

III Märkused ja ettepanekud haruseaduste muutmise osas: 

 Abipolitseiniku seadus (APolS)  

Eelnõu §-s 7 tunnistatakse kehtetuks seaduse § 43 ja § 44 lõige 

1. Seletuskiri viitab põhjenduste osas seletuskirja punktile KarS 

§ 280 muudatuste kohta ning punktile 3.6.2.c, kuigi ilmselt on 

mõeldud punkti 3.7.2.c. APolS § 43 lõike 1 järgi karistatakse 

abipolitseiniku tunnistuse või eritunnuse ebaseadusliku 

kasutamise eest. Vastavalt abipolitseiniku seaduse eelnõu 

seletuskirjale, on abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuse 

kasutamine ebaseaduslik, kui isikul puudub selleks üleüldse või 

antud olukorras õigus. Eelnõu § 1 punktis 151 muudetakse 

KarS § 280 sõnastust, mille lõike 1 järgi on karistatav 

ametiasutusele teadvalt valeandmete esitamise või andmete 

esitamata jätmine ning selle alla lähevad tõesti juhtumid, kus 

abipolitseinikuks soovi avaldanud isik esitab valeandmeid enda 

kohta. Samas aga ei kata see ära APolS § 43 koosseisu, mis 

hõlmab ka juhtumid, kus isik kasutab abipolitseiniku 

eritunnuseid kolmanda isiku suhtes või abipolitseinikuna rikub 

oma õigusi, nt tegutseb kolmandate isikute suhtes 

abipolitseinikuna ilma politseiametniku osaluseta. Me ei nõustu 

eelnõus nimetatud sätete kehtetuks tunnistamisega. 

Arvestatud  

 Alkoholiseadus (AS)  

1. Eelnõu § 8 punktis 5 on toodud alkoholiseaduse § 73 

muudatus, kus on loetelu pädevate kohtuväliste menetlejate 

kohta. Märgime, et sättes ei ole esitatud jaotust menetlejate 

osas. Sellekohast põhjendust ei anna ka seletuskiri. Peame 

vajalikuks selgitada erinevate menetlejate pädevust.  

2. Politsei- ja Piirivalveameti väärtegude menetluspädevus 

vajab seaduses ümbervaatamist. Meie hinnangul ei peaks 

Politsei- ja Piirivalveamet menetlema kõiki AS §-des 53-72 

toodud koosseise. Kuivõrd suurema osa nimetatud sätete puhul 

on menetluspädevus lisaks Politsei- ja Piirivalveametile ette 

nähtud ka konkreetsetele järelevalvepädevust omavatele 

1. ka kehtiv seadus ei 

erista menetluspädevusi 

– sageli seda 

haruseadustes ei tehtagi  

 

2. Mittearvestatud. 

Menetluspädevuse 

üleandmine eeldab 

täiendavat analüüsi. 

Isegi kui sisuliselt võiks 

mõnede ettepanekutega 

nõustuda, tuleb 
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asutustele, siis ei ole otstarbekas, et neid menetlusi viiks läbi ka 

Politsei- ja Piirivalveamet. Kindlasti ei peaks Politsei- ja 

Piirivalveameti menetlema järgmisi koosseise: § 58 

(saatedokumendi puudumine) § 61 (sularahata arveldamise 

nõude järgimata jätmine), § 62 (alkohoolse joogi jaemüügil 

tehingu fikseerimata jätmine), § 63 (teabe avaldamata jätmine 

alkohoolse joogi jaehinna kohta) ning § 66 (alkohoolse joogi 

kohaleveoteenuse osutamisel kehtivate nõuete rikkumine). 

Ülejäänud paragrahvide osas, kus Politsei- ja Piirivalveametil 

käesoleval ajal on menetluspädevus, peame vajalikuks 

sätestada, et Politsei- ja Piirivalveamet on nende väärtegude 

kohtuväline menetleja üksnes juhul kui ta enda poolt 

läbiviidava riikliku järelevalvetoimingute käigus rikkumise 

avastab. Näiteks 2012. a ei olnud Politsei- ja Piirivalveameti 

menetluses mitte ühtegi väärteomenetlust AS § 58 või § 60 

alusel.  

3. Eelnõus ei ole kaalutud § 68 (alkohoolse joogi müümine 

joobnud olekus isikule) vajadust. Meie hinnangul on sellise 

väärteo tõendamine problemaatiline, kuna müüjal puudub õigus 

ja võimalus ostja joobe tuvastamiseks ning ta hindab olukorda 

üksnes visuaalselt. 2012. a oli sellekohaseid väärteoteateid 

Politsei- ja Piirivalveametile vaid kolm.  

4. Juhime tähelepanu sellele, et AS § 58 pealkiri ja sätte tekst ei 

ühti. Pealkiri räägib saatedokumendi puudumisest, sätte sisus 

on karistatav aga nõuetekohase saatedokumendi puudumine. 

märkida, et kui teatud 

seaduste juurest 

otsustada PPA-lt 

menetluspädevus ära 

võtta, siis tähendab see 

sellevõrra teiste 

kohtuväliste 

menetlejate 

töökoormuse 

suurendamist. See võib 

kaasa tuua ka vajaduse 

suurendada personali, 

millest omakorda 

vajadus täiendavate 

eelarveliste vahendite 

jaoks – seda ei ole aga 

ettepanekus 

analüüsitud.  

Oluline on ka see, et 

pole analüüsitud 

statistikat, kui palju 

neid menetlusi on PPA 

viimastel aastatel 

teinud. Hetkel on välja 

toodud 

menetlusstatistika vaid 

mõne üksiku seaduse 

juures, kuid seda on 

vaja välja tuua kõigi 

muudatuste puhul – 

sealjuures ei piisa 

ilmselt ainult ühe aasta 

andmetest.  

Kokkuvõtvalt võib 

märkida, et 

menetluspädevuste 

üleandmiseks puudub 

hetkel mõjude analüüs, 

samuti pole muudatusi 

ilmselt läbi räägitud 

nende asutustega, kes 

menetluspädevuse 

peaksid üle võtma.  

 

3. sätte muutmine on 

korrakaitseseaduse 

eelnõus 

 

4.pealkiri annab sisu 

edasi  

 Autoveoseadus (AutoVS)  

Eelnõu § 13 punktiga 2 sätestatakse AutoVS vastutus ohtlike 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 



118 

 

ainete ja esemetega seotud nõuete rikkumise eest. Teeme 

ettepanekuga asendada nimetatud sättes ohu astmed 

korrakaitseseadusega vastu võetud ohu astmetega, sest 

praegusel hetkel jääb arusaamtuks, kuidas tuleks sisustada 

mõisted „keskmine oht“ ja „väike oht“. 

kommentaar 2 

 Avaliku koosoleku seadus (AvKS)  

Teeme ettepaneku täiendada AvKS § 142 juriidilise isiku 

vastutusega. 

AvKS muudatused 

eelnõust välja jäetud 

seoses 

korrakaitseseaduse 

eelnõuga  

 Elektrituruseadus (ELTS)  

ELTS §-s 102 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on 

politseiasutus. Teeme ettepaneku jätta Politsei- ja 

Piirivalveamet nimetatud väärteo menetlejana seadusest välja ja 

näha menetlejana ette Konkurentsiamet, kes teostab ka riiklikku 

järelevalvet antud seaduse üle. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Erakonnaseadus (EKS)  

Me ei pea mõistlikuks nimetatud seaduses Politsei- ja 

Piirivalveametile väärtegude menetleja õiguse sätestamist. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Euroopa Parlamendi valimise seadus (EPVS), kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS), Riigikogu 

valimise seadus (RKVS)  

1. Nimetatud seadustes tunnistatakse kehtetuks osad 

väärteokoosseisud, mis viiakse üle KarS-i. Lahendamata on 

probleem välireklaami keeluga. Nimelt, poliitilise välireklaami 

keeld on aktiivse agitatsiooni ajal – aktiivne agitatsioon on 

lubatud kuni valimiste päevani (KOVVS § 61). Valimiste 

päeval on aga aktiivne agitatsioon keelatud (KOVVS § 6 lõige 

1). Poliitiline välireklaam ei peaks olema käsitletav kui aktiivne 

agitatsioon. Sätete koosmõjust tulenevalt ei ole poliitiline 

välireklaam valimispäeval enam keelatud. Probleem on meie 

hinnangul lahendatav nimetatud seaduste täiendamisega. Teeme 

ettepaneku KOVVS § 61 täiendada peale sõna „ajal“ sõnadega 

„ning valimispäeval“.  

2. Lisaks eelnevale märgime, et poliitilise välireklaami 

rikkumise eest on ette nähtud karistusõiguslik vastutus, kuid 

vähem koormavaks meetmeks ning eesmärgipärasemaks oleks 

sunniraha ja vajadusel asendustäitmine rakendamine, mis 

tagaksid kiirema rikkumise lõpetamise ning mis oleksid ka 

kooskõlas eelnõu eesmärkidega. Teeme ettepaneku vastavad 

regulatsioonid ette näha. Teeme ettepaneku kaaluda rikkumise 

lõpetamise ettekirjutuse pädevuse andmist ka Vabariigi 

Valimiskomisjonile.  

3. Praktikas on esinenud juhtumeid, mil valimiste päeval peab 

politsei kinni isiku, kes on tagaotsitav ja kelle suhtes on tehtud 

määrus tema kinnipidamiseks või kelle suhtes rakendatakse 

sundtoomist või kes on muul põhjusel kinnipeetav ning kes ei 

ole veel teostanud oma valimisõigust. Kinnipidamiskohas isik 

oma õigust realiseerida ei saa, kuna hääletamine 

kinnipidamiskohas (arestimajas, vanglas) toimub 

eelhääletamise korras. Samuti ei ole politseil võimalik teda 

toimetada tema elukohajärgsesse valimisjaoskonda, kuna see 

1. Küsimus on pigem 

mõistelises täpsuses. 

Siin on vahetegu 

mõistete „aktiivne 

agitatsioon“, „aktiivse 

agitatsiooni ajal“ ja 

„aktiivse 

valimisagitatsiooni 

ajaks“. Mõiste aktiivne 

agitatsioon on kasutusel 

KOVVS § 6 lõikes 1 ja 

KOVVS § 6 lõige 3 

määratleb aktiivse 

valimisagitatsiooni aja 

ning KOVVS § 6 lg 1 

kasutab mõisted 

aktiivse agitatsiooni 

ajal. 

Keskselt tuleb eristada 

aktiivset agitatsiooni 

kui tegevust ning 

seadusega määratletud 

aktiivse 

valimisagitatsiooni 

aega. 

KOVVS § 6 lõige 3 

määratleb aktiivse 

valimisagitatsiooni aja 

ning sätte tõlgenduse 

kohaselt on see alates 

kandidaatide 

registreerimise 

viimasest päevast kuni 
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võib asuda muus asulas. Teeme ettepaneku sätestada, et sellisel 

isikul oleks võimalik realiseerida oma valimisõigus mistahes 

valimisjaoskonnas politsei ettepanekul.  

Kehtiva seaduse § 6 lõike 2 kohaselt on agitatsioon keelatud 

hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb 

hääletamisruumi. Käesolevate valimiste korraldamisel (sama 

ilmselt ka Euroopa Parlamendi liikmete valimisel) on 

eelhääletamise ruumid suurtes kaubakeskustes. Paraku tekib 

küsimus, mida peale hakata kui politsei saab kaebuse selle 

kohta, et kaubakeskuse mõnedes ruumides, mida valija läbib, 

teostatakse agitatsiooni. Ilmselt ei ole keeld enam kooskõlas 

selle situatsiooniga, mis oli varasematel valimistel. Seetõttu on 

vajalik teha asjakohased muudatused nii käsitletavas seaduses 

kui ka teistes valimisseadustes.  

4. Ühtlasi peame vajalikuks kaaluda EPVS §-des 711 

(poliitilisele välireklaamile kehtestatud piirangute rikkumine) ja 

712 (hääletamissedeli hääletamisruumist väljaviimine) 

nimetatud väärtegude menetlemise õiguse andmist mõnele 

muule asutusele kui seni seaduses toodud Politsei- ja 

Piirivalveamet. Sama ettepaneku teeme ka KOVVS peatüki 11 

ja RKVS peatüki 121 osas. 

valimispäevani välja 

(valimispäev kaasa 

arvatud). Kui 

valimispäev ei oleks 

agitatsiooni aja mõistes 

hõlmatud, siis oleks 

tarbetu eraldi KOVVS 

§ 6 lõikes 1 

valimispäeval aktiivne 

agitatsioon keelata. See, 

et KOVVS § 6 lõige 1 

keelustab valimispäeval 

aktiivse agitatsiooni 

(tegevuskeeld) ei oma 

mõju agitatsiooniaja 

määratlusele. 

 

2. PPVS § 7-13 seda 

juba võimaldab. ATSS 

ei näe siin ka piiranguid 

ette. Eelnõuga 

muudetakse ka ATSS-i 

ning ettekirjutusega 

saab sisuliselt määrata, 

et plakat tuleks 

kõrvaldada esimesel 

võimalusel (ütleme, et 

tunni aja jooksul).  

Vt ka PPA lähenemist: 

https://www.politsei.ee/

et/nouanded/poliitiline-

valireklaam.dot 

Ettekirjutuse tegemine 

ei ole VVK pädevus. 

RKVS § 15 määratleb 

VVK pädevused. VVK 

ülesanne ei ole 

agitatsioonipiirangutest 

kinnipidamise järgmine. 

 

3. Ilmselt ei ole 

eesmärgipärane lubada 

valima 

valimisjaoskonnas – see 

diskrediteerib valimisi. 

Ka kinnipidamiskohas 

viibivaid isikuid ei 

toimetata 

valimisjaoskonda. 

 

Juhul kui isik peab 

vältimatult läbima 

https://www.politsei.ee/et/nouanded/poliitiline-valireklaam.dot
https://www.politsei.ee/et/nouanded/poliitiline-valireklaam.dot
https://www.politsei.ee/et/nouanded/poliitiline-valireklaam.dot
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ruumi, kus teostatakse 

agitatsiooni, et pääseda 

hääletamisruumi, siis 

ollakse keeluga 

vastuolus. Kui 

agitatsioon toimub 

kõrvalistes ruumides, 

siis keelu vastu ei 

eksita. Siin konkreetne 

situatsioon esitatud. 

Politsei peab vaatama, 

kas agitatsioon 

"mõnedes ruumides" on 

hääletamisele minnes 

välditavad ilma 

lisanduva tegevuseta 

valija poolt. Valija ei 

pea vältima agitatsiooni 

vaid agitatsiooniga 

tegelevad isikud peavad 

vältima agitatsiooni 

hääletamisruumis ja 

sinna viivates ruumides. 

Kõik poed ei vii 

hääletamisruumi ning 

neid on mõistlikult 

võimalik vältida. 

Agitatsiooni läbiviijad 

peavad järgima, et 

agitatsioon ei välju 

kõrvalistest ruumidest 

hääletusruumi ega sinna 

viivatesse ruumidesse. 

 

 Hasartmänguseadus HasMS  

HasMS § 101 lõike 2 kohaselt on HasMS §-s 74, §-des 82–91 

ja 98–100 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja ka 

Politsei- ja Piirivalveamet. 2012. a ei olnud Politsei- ja 

Piirivalveametile esitatud väärteoteateid HasMS rikkumiste 

kohta. Politsei andmekogus on ajavahemikus 2007-2011 üksnes 

kuus väärteomenetlust mängukohale esitatavate nõuete 

rikkumise kohta. Kuivõrd HasMS toodud nõuded kehtestab 

Rahandusministeerium ning järelevalvepädevus on antud 

Maksu- ja Tolliametile, ei pea me põhjendatuks Politsei- ja 

Piirivalveametile väärteomenetleja pädevuse andmist HasMSis. 

Maksu- ja Tolliameti pädevuses on §-des 74-100 nimetatud 

väärtegude menetlemine. Seetõttu peame vajalikuks jätta 

Politsei- ja Piirivalveamet HasMS menetlejate hulgast välja 

ning tunnistada kehtetuks HasMS § 101 lõige 2. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Hädaolukorraseadus HOS  

1. HOS § 37 lõikes 1 on vastutus elutähtsa teenuse osutajale 

HOS § 37 lõike 3 punktides 1–4 kehtestatud kohustuste 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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rikkumise eest elutähtsa teenuse osutaja töötaja või teenistuja 

poolt Teeme ettepaneku anda selle menetlemispädevus 

Finantsinspektsioonile, kuna selle ametkonna poolt teostatakse 

järelevalvet § 37 nõuete rikkumise üle.  

2. HOS § 52 näeb ette väärteokorras karistamise elutähtsa 

teenuse osutamise elektroonilise turvalisuse nõuete rikkumise 

korral ning menetleja on kehtiva seaduse alusel Politsei- ja 

Piirivalveamet. Leiame, et selle menetleja peaks olema pigem 

Tehnilise Järelevalve Amet või Riigi Infosüsteemide Amet. 

 Isikut tõendavate dokumentide seadus (ITDS)  

Eelnõu §-ga 32 muudetakse ITDS § 363 lõiget 1, nähes ette 

vastutuse isikut tõendavasse dokumenti kantud andmete 

muutmisest või dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest, 

kaotsiminekust või hävimisest dokumendi väljaandnud 

valitsusasutuse teavitamata jätmise eest, kui tegu pandid toime 

tahtlikult. Siseministeerium on välja töötanud „Isikut 

tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse“ 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. Eeltoodust tulenevalt teeme ettepaneku ITDS 

§ 363 tunnistada kehtetuks.  

Arvestatud  

 Jäätmeseadus (JäätS)  

Peame vajalikuks tunnistada kehtetuks JäätS § 127 lõike 2 

punkt 2 ning jätta seadusest välja Politsei- ja Piirivalveameti 

pädevus väärtegude menetlemisel nimetatud seaduse alusel. 

Politsei- ja Piirivalveamet ei peaks meie hinnangul menetlema 

JäätSis toodud väärtegusid, kuivõrd riiklikku järelevalvet JäätS 

ja selle alusel kehtestatud nõuete täitmise üle teostab 

Keskkonnainspektsioon ja kohaliku omavalitsuse üksus või 

asutus. Seega on mõistlik ühtlustada menetlejate osas riikliku 

järelevalve teostamine ja väärtegude menetlus ning jätta need 

samaste menetlejate menetleda. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Kaubandusliku meresõidu koodeks (KMSK)  

Seaduse § 375 kohaselt on §-des 373 ja 374 sätestatud 

väärtegude kohtuväline menetleja politseiasutus. Leiame, et 

Politsei- ja Piirivalveamet ei peaks nimetatud seaduses toodud 

väärtegusid menetlema, vaid see pädevus peaks olema Veeteede 

Ametil. Veeteede Ameti tegevusvaldkonda kuulub seaduste ja 

Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud ülesannete ulatuses 

juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ning 

seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega ettenähtud alusel ja 

ulatuses riikliku sunni kohaldamine ohutu ja turvalise 

veeliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi merealadel ning 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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laevatatavatel siseveekogudel. 

 Kaubandustegevuse seadus  

Eelnõu §-s 38 on toodud ettepanekud kaubandustegevuse 

seaduse muutmiseks. Lisaks eelnõus toodule teeme ettepaneku 

tunnistada kehtetuks § 26 lõike 2 punkt 3, milles on nimetatud 

politseiasutust järelevalveteostajana. Leiame, et Politsei- ja 

Piirivalveameti ülesandeks ei peaks olema kaupleja või müüja 

poolt kauba või teenuse müügi eest või kaubanduse korraldaja 

poolt kauba või teenuse müügi korraldamise eest selleks 

mitteettenähtud kohas või selles müügikohas mitteettenähtud 

kauba või teenuse müügi või müügi korraldamise väärteoasjade 

menetlemine. Nimetatu osas on pädevad järelevalvet teostama 

§-s 26 nimetatud teised asutused (Tarbijakaitseamet, 

Terviseamet, valla- või linnavalitsus). 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)  

KOKS § 66-2 lõige 1 nimetab koosseisulise asjaoluna sama 

seaduse § 22 lõike 1 punkti 36-1 alusel kehtestatud heakorra ja 

kaevetööde eeskirjade rikkumist. Arusaamatuks jääb, miks ei 

ole analoogiliselt lähenetud koerte ja kasside pidamise 

eeskirjade rikkumise eeskirjade puhul (KOKS § 22 lõige 1 

punkt 36-2 ja § 66-3). Politsei- ja Piirivalveamet on käesoleval 

ajal nii heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise (KOKS § 

66-2) kui ka koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise 

(KOKS § 66-3) kohtuväliseks menetlejaks. Nimetatud 

koosseise menetleb ka valla- ja linnavalitsus, kes on need 

eeskirjad kehtestanud. Politsei- ja Piirivalveametile on 

nimetatud väärteokoosseisu menetlemine koormav, kuna 

politsei ise ei anna kaevelubasid, ei kehtesta heakorra eeskirja 

reegleid ega koerte ja kasside pidamise reegleid. Nimetatu on 

kohaliku omavalitsuse asutuste pädevuses, mistõttu on neil ka 

asjakohane eelteave ning järelevalve selle tõttu ka operatiivsem. 

Prefektuuri tööpiirkonnas on mitmeid kohalikke omavalitsusi, 

kellest igaüks kehtestab oma eeskirja. Sellega pannakse 

politseiametnikud olukorda, kus nad peavad tundma ja kaasas 

kandma kõiki eeskirju, et korrarikkumise korral oleks võimalik 

sekkuda. Teeme ettepaneku tunnistada kehtetuks KOKS § 664 

lõike 2 punkt 2. 

Osaliselt arvestatud.  

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Korruptsioonivastane seadus (KVS)  

Teeme ettepaneku täiendada eelnõu §-s 47 esitatud KVS 

muudatusi § 21 lõike 2 muudatusega. Peame vajalikuks muuta 

§ 21 lõike 2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:  

”Kui Kaitsepolitseiamet sedastab käesoleva seaduse § 17-20 

nimetatud väärteo süüteomenetluse käigus, on kohtuväline 

menetleja Kaitsepolitseiamet.”  

Põhjendame ettepanekut sellega, et KVSis sätestatud 

väärtegude menetlemine on otstarbekas koondada üldjuhul 

Politsei- ja Piirivalveameti menetlusalluvusse. 

Kaitsepolitseiameti menetlusse jääksid üksnes väärteod, mis 

kasvavad välja ameti uuritud kriminaalmenetlustest. 

Arvestatud  

 Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS)  

1. Kuivõrd lähisuhtevägivalla puhul on tegemist prioriteetse 

kuriteoga teeme ettepaneku KrMS § 126-2 lõikes 2 toodud 

1. arvestatud  

 

2. mittearvestatud – 
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loetelu täiendada §-ga 121, mille uus redaktsioon eelnõus 

esitatakse. Samuti peame vajalikuks täiendada loetelu KarS §-

dega 421-1 ja 421-2, mis eelnõuga lisatakse, ning määrata 

menetluspädevust omav asutus.  

2. KrMS § 141-1 lõike 1-1 kohaselt võib kohus koos ajutise 

lähenemiskeeluga kohaldada KarS §-s 75-1 sätestatud 

elektroonilist valvet kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul. 

Meie hinnangul on tegemist nn „tühja sättega“, kuna jääb 

arusaamatuks miks keegi peaks sellega nõustuma.  

3. Eelnõu § 1 punktiga 164 (KarS § 300) muudetakse 

riigihangete teostamise nõuete rikkumise koosseisu. Teeme 

ettepaneku lisada ka see koosseis KrMS § 126-2 lõikes 2 

toodud nimekirja, et selle kuriteo kohta saaks tõendeid koguda 

jälitustoimingutega. Koosseis praegusel kujul ei ole rakendatav, 

kuivõrd see sisaldab tunnust „eelise andmise eesmärgil“. 

Riigihanke läbiviimine seisneb riigihangete seadusest lähtuvalt 

dokumentide koostamises ja läbiviimises ning huvitatud isikute 

poolt pakkumuste esitamises. Riigihanke rikkumise 

tuvastamisel on tagantjärgi üksnes riigihanget puudutavate 

dokumentide põhjal võimatu tõendada, et ametnik on toiminud 

„eelise andmise eesmärgil“. Selliste tõendite hankimine kuulub 

praktikas siiski jälitustegevuse alla. Paralleeli saab antud juhul 

tõmmata näiteks teiste asutuste kohustuse rikkumise 

süütegudega §-d 294-3001. Tegemist on peitkuritegudega, mille 

tagantjärele menetlemisel ei ole tõendite kogumine võimalik. 

elektroonilise 

järelevalve alla panek 

eeldab isiku nõusolekut 

 

3. arvestatud 

 Liikluskindlustuse seadus (LKS)  

Eelnõu §-s 54 tunnistatakse kehtetuks seaduse 71. peatükk ning 

viiakse LS koosseisu. Nimetatud muudatus jääb arusaamatuks. 

Oluline on ju see, millises seaduses on rikutav norm. 

Riigikogus on menetluses liikluskindlustusseaduse eelnõu (423 

SE), millega süstematiseeritakse lähtuvalt korrakaitseseaduse 

regulatsioonist riikliku järelevalve teostamine koos 

korrarikkumise eest kohaldatava väärteokoosseisuga. Ei toeta 

lähenemist, kus nüüd viiakse nimetatud vastutuse koosseis 

liiklusseadusesse, kuid järelevalve teostamine toimub ikkagi 

liikluskindlustusseaduse alusel. Palume jätta muudatus eelnõust 

välja. 

Arvestatud  

 Liiklusseadus (LS)  

1. LS § 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 teeme 

ettepaneku sätestada vastutus ka sõiduki omanikule 

manipuleerimisseadmega varustatud sõiduki juhtima lubamise 

eest. Teeme järgmise sõnastusettepaneku:  

„…) paragrahvi 213 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse 

järgmiselt:  

„(1) Mootorsõidukit, millel puudub kohustuslik sõidumeerik, 

mille sõidumeerik ei ole töökorras või on nõuetekohaselt 

plommimata või mille sõidumeerikule on paigaldatud tööd 

1. arvestatud  

 

2. Menetluspädevuse 

osas vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 

3. § 229 muudetud  

 

4. teokirjeldused ei 

võimalda loetelu 

punktidena  

 

5. mittearvestatud – 

pelgalt kahtlus ei ole 

aluseks 



124 

 

häirida võimaldav seade, juhtima lubamise eest sõiduki 

omaniku, valdaja või tehnonõuetele vastavuse või käitamise 

eest vastutava isiku poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 200 

trahviühikut.“.  

2. Teeme ettepaneku täiendada § 263 lõiget 3 Tööinspektsiooni 

pädevusega menetleda § 217 väärteokoosseise, et erinevad 

järelevalveasutused ei kohaldaks sama teo eest karistamiseks 

erinevaid seadusi.  

3. Peame vajalikuks mitte tunnistada kehtetuks LS § 229. 

Seletuskirja kohaselt ei ole mõõtmistegevuse korrapärase 

toimimise takistamine või häirimine piisavalt selgelt sõnastatud 

ja ei ole kooskõlas määratlusnõudega. Asja kahjustamine on 

karistatav KarS §-de 203 ja 218 alusel. Me ei toeta nimetatud 

sätte kehtetuks tunnistamist. Sätte eesmärk on karistada isikuid, 

kes kasutavad näiteks sõidukis seadet, mis ei luba 

kiirusmõõtesüsteemil kiirust mõõta eesmärkiga 

kiiruseületamisel mitte vahele jääda. Nimetatud rikkumine ei 

ole kohaldatava eelpool viidatud KarS sätete alusel. Samas on 

tegemist nii olulise rikkumisega, et sellele tuleb riigi poolt 

reageerida.  

4. LS § 239 kirjeldav tegu koosneb sõidukijuhile ning sõitjale 

etteheidetavast teost ning etteheidetavateks tegudeks on 

turvavöö kinnitamata jätmine või sõitmine motokiivrita. 

Statistika kogumise ning analüüsimise eesmärgil oleks selgem, 

kui teod oleksid jaotatud alapunktideks. Lisaks teeme 

ettepaneku näha ette lõikes 2 vastutus teo korduvuse korral.  

5. Eelnõu eesmärk on ka karistuste läbivaatamine, mistõttu 

juhime tähelepanu sellele, et kui võrrelda autojuhi karistusi 

sõidu- ja puhkeaja valdkonnas, on see valdavalt 100 

trahviühikut, raskete rikkumiste korral aga 200 trahviühikut. LS 

§-de 244 ja 255 kohaselt veokorraldajale määratav karistus on 

samuti 200 trahviühikut. Politseiametnikel on kahtlus, et just 

veokorraldaja poolt antakse juhtidele ebaseaduslik 

töökorraldus, veokorraldaja vastutus on aga samuti 200 

trahviühikut, mis ei näi olevat mõistlik ning võiks olla raskem 

kui autojuhi vastutus.  

6. LS § 251 on vastutus 100 trahviühikut sõidumeeriku andmete 

esitamata jätmise korral. Sisuliselt on tegemist andmete 

esitamata jätmisega. KarS § 280 on vastutus seadusest tuleneva 

andmete esitamise kohustuse täitmata jätmise eest kuni 300 

trahviühikut või arest. Võrreldes nimetatud karistusi ning 

arvestades asjaolu, et sõidumeeriku manipuleerimine võimaldab 

täielikult varjata õigusrikkumist, näivad karistused 

ebaproportsionaalsed. Lisaks leiame, et nimetatud väärtegu ei 

peaks menetlema Politsei- ja Piirivalveamet. On otstarbekas, et 

regulaarsel sõitjateveol, kui liini pikkus on alla 50 kilomeetri, 

kehtestatud töögraafiku järelevalvet teostavale ametnikule 

mootorsõidukijuhi poolt esitamata jätmise eest viiks 

väärteomenetlust läbi valla- või linnavalitsus, kelle pädevuses 

on ka sõitjateveo reeglite kehtestamine, või Tööinspektsioon.  

7. Sarnaselt eelnevas punktis toodule oleme analüüsinud LS §-

des 252, 254 ja 255 toodud väärteokoosseise ja 

sanktsioonimäära 

tõstmisel  

 

6. § 251 muutmisest 

loobutud seoses KarS § 

280 muutmisega . 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 

7. Menetluspädevuse 

osas vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 



125 

 

menetluspädevust. Leiame, et ka nimetatud sätte osas ei peaks 

Politsei- ja Piirivalveametil olema menetluspädevust. Teeme 

ettepaneku määrata nende koosseisude menetlejaks 

Tööinspektsioon. 

 Loomakaitseseadus (LoKS)  

Teeme ettepaneku jätta eelnõu § 57 punktis 4 muudetava LoKS 

§ 6611 lõike 1 punkt 3 eelnõust välja. Politsei- ja Piirivalveamet 

ei peaks menetlema LoKSis toodud väärtegusid, kuivõrd 

riiklikku järelevalvet LoKS ja selle alusel kehtestatud nõuete 

täitmise üle teostavad Veterinaar- ja Toiduamet ning 

Keskkonnainspektsioon. 

 

 Metsaseadus (MS)  

MS § 72 lõike 2 punkti 2 kohaselt on MS §-des 68-70 

sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja Politsei- ja 

Piirivalveamet. Leiame, et kuna Keskkonnainspektsioon on MS 

alusel menetleja nii väärtegude kui ka kuritegude osas, siis on 

otstarbekas, et Keskkonnainspektsioon menetleks kõiki 

väärtegusid MS alusel. Peame vajalikuks tunnistada § 72 lõike 

2 punkt 2 kehtetuks. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Meresõiduohutuse seadus (MSOS)  

MSOS § 9426 lõike 4 kohaselt on Politsei- ja Piirivalveamet §-

des 82, 88, 89, 905, 944, 9411 ja 9424 sätestatud väärtegude 

kohtuväline menetleja. Leiame, et väärtegude kohtuväline 

menetleja peaks edaspidi olema Veeteede Amet. Seetõttu 

palume asendada § 9426 lõikes 4 sõna „politseiasutus“ 

sõnadega „Veeteede Amet“. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (MTKS)  

Teeme ettepaneku jätta MTKS § 622 lõikest 2 välja väärteo 

kohtuvälise menetlejana politseiasutus ning väärata menetlejaks 

näiteks Patendiamet. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete 

seadus (NPALS)  

Teeme ettepaneku NPALS § 7 lõikes 1 asendada sõna 

„politseiasutusele“ sõnaga „politseile“ või „Politsei- ja 

Piirivalveametile“ ja § 153 lõigetes 1 ja 2 asendada sõna 

„politseiasutus“ sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet“. 

Arvestatud  

 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate 

teoste leviku reguleerimise seadus (PorTS)  

Teeme ettepaneku jätta PorTSist välja Politsei- ja 

Piirivalveameti pädevus menetleda selle seaduse alusel 

väärtegusid. Leiame, et nii riikliku järelevalve pädevus kui ka 

väärtegude menetlemise pädevus peaks jääma üksnes 

Kultuuriministeeriumi leviosakonna ametnikele. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus (PRS)  

Teeme ettepaneku jätta PRSst menetlejana välja Politsei- ja 

Piirivalveamet ning jätta riikliku järelevalve teostajaks ja 

väärtegude menetlejaks üksnes Kaitseministeerium. Käesoleval 

ajal on tegemist riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alaste 

ülesannete läbiviimise dubleerimisega, mida ei saa pidada 

mõistlikuks. Samuti ei ole Politsei- ja Piirivalveamet näiteks 

2012. aastal menetlenud selle seaduse alusel ühtegi väärtegu. 

Seega teeme ettepaneku jätta PRS § 12 lõikest 1 välja sõnad 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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„või politseiasutus“ ning § 15 lõike 2 punkt 1 tunnistada 

kehtetuks. 

 Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus 

(EKSS)  

EKSS § 173 lõike 2 kohaselt on EKSS §-s 17 sätestatud väärteo 

kohtuväline menetleja politseiasutus. Paragrahv 17 (rakkude, 

kudede ja elundite loovutamise eest ainelise kasu saamine) näeb 

ette karistusena rakkude, kudede või elundite loovutamise eest, 

kui doonor või tema seaduslik esindaja sai selle eest ainelist 

kasu, karistuse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Järelevalvet 

EKSS täitmise üle teostavad Terviseamet ja Ravimiamet. Seega 

ei ole põhjendatud, et EKSS § 17 alusel karistatavat väärtegu 

menetleb Politsei- ja Piirivalveamet. Peame vajalikuks 

asendada § 17 lõikes 2 sõna „politseiasutus“ sõnaga 

„Konkurentsiamet“. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Raudteeseadus (RdtS)  

Sarnaselt teistele eelnevalt toodud ettepanekutele teeme RdtS 

osas ettepaneku loobuda Politsei- ja Piirivalveameti 

menetluspädevusest ning jätta antud seaduse alusel väärtegude 

menetlemine üksnes Tehnilise Järelevalve Ametile. 2012. aastal 

oli Politsei- ja Piirivalveameti menetluses kaks väärtegu 

nimetatud seaduse alusel, mis näitab, et eelduslikult ei tõuse ka 

Tehnilise Järelevalve Ameti menetluskoormus 

märkimisväärselt. Teeme ettepaneku jätta RdtS § 47 lõikes 1 

välja sõnad „või politseiametnik“ ning tunnistada kehtetuks § 

111 lõike 2 punkt 2. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Ravimiseadus (RavS)  

Ka RavS osas teeme ettepaneku loobuda Politsei- ja 

Piirivalveameti menetluspädevusest ning jätta antud seaduse 

alusel väärtegude menetlemine teistele §-s 112 nimetatud 

asutustele (Maksu- ja Tolliamet, Veterinaar- ja Toiduamet). 

Politsei- ja Piirivalveamet ei ole näiteks 2012. aastal 

menetlenud selle seaduse alusel ühtegi väärtegu. Teeme 

ettepaneku jätta RavS §-st 112 välja viited politseiasutusele. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Spordiseadus (SpS)  

SpS § 25 näeb ette vastutuse spordiürituse korraldamise nõuete 

rikkumise eest. Lõige 1 sätestab, et spordiürituse korraldamise 

eest ilma loata või korraldaja kohustuste eiramise eest 

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Paragrahvi 26 

lõike 2 kohaselt on §-s 25 sätestatud väärteo kohtuväline 

menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Leiame, et kuna 

spordiürituse korraldamise loa väljastab valla- või linnavalitsus, 

siis on otstarbekas, et ka SpS §-s 25 nimetatud väärtegusid 

menetleks valla- või linnavalitsus. Teeme ettepaneku asendada 

§ 26 lõikes 2 sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet“ sõnadega 

„valla- või linnavalitsus“. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Teenetemärkide seadus (TeenMS)  

Teeme ettepaneku TeenMS § 70 lõikes 2 asendada sõna 

„politseiasutus“ sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet“. 

Arvestatud  

 Tubakaseadus (TubS)  

Arusaamatuks jääb eelnõus ette nähtav vastutus alaealise 

kallutamise eest tubakatoote tarvitamisele vaid siis, kui see on 

Osaliselt arvestatud – 

tunnus „teadvalt“ välja 

jäetud. Alaealise poolt 
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toime pandud teadvalt. Nõustuda ei saa teadvalt toimepanemise 

tingimuse lisamisega alaealise poolt suitsetamise vastutuse 

puhul (§ 47) ning suitsetamise keelatud kohas puhul. Seletuskiri 

ei selgita, millest tulenevalt on mõeldud vajalikuks peetud 

alaealise vastutust vaid siis, kui teadvalt suitsetab – tekib 

küsimus, et kas alaealine sa ei saa aru kui ta suitsetab või mille 

osas tal teadlikkus peaks olema. Suitsetamine rikub lisaks 

inimese enda tervisele ka teiste isikute tervist. Just viimati 

nimetatud põhjusel on seaduses suitsetamiseks keelatud kohad. 

Mõistmatuks jääb, et isik ei vastuta, kui ta ei teadnud, et 

suitsetab keelatud kohas või suitsetab nii, et ei saa aru, et 

suitsetab. Teeme ettepaneku need muudatused eelnõust välja 

jätta. Ühtlasi tõstatame küsimuse – kas suitsetamise eest on 

üldse mõistlik ette näha karistus väärteokorras või oleks 

nimetatud küsimuses mõistlik rakendada pigem haldussundi. 

Samuti peame vajalikuks jätta TubS välja Politsei- ja 

Piirivalveamet väärtegude menetlejana. 

suitsetamise 

karistatavuse 

ärakaotamine nõuab 

täiendavat analüüsi, 

kuivõrd kehtiv seadus 

ei lahenda 

mõjutusvahendite 

küsimust (kes ja kuidas 

peaks alaealise 

suitsetamisele 

reageerima).  

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Tuleohutuse seadus (TuOS)  

Teeme ettepaneku sõnastada eelnõu § 97 punktis 2 muudetav 

TuOS § 44 järgmiselt:  

„§ 44. Tuleohutusnõuete rikkumine  

(1) Ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, 

samuti küttekoldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete 

rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju 

tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, - karistatakse 

rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

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

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“.  

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada süüteokoosseisu, et 

vastutusele saaks võtta ka sellisel juhul, kui oht on juba 

realiseerunud ehk rikkumisega on kaasnenud tulekahju. Samas 

säilib koosseisus ka tulekahju tekkimise ohu kriteerium. Sarnast 

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

tagatud ka normi parem vastavus määratletusnõudele.  

Lisaks tulekahju tekitamisele ja tuleohu põhjustamisele on 

muudatusettepanekuna süüteokoosseisu kirjelduses toodud 

välja ohutu evakuatsiooni takistamine. Nimelt tulekahju 

tekkimisel on suure tähtsusega evakuatsiooniohutuse tagamine, 

et inimesed pääseksid ehitisest õigeaegselt ja ohutult välja. 

Evakuatsiooniohutuse mittetäitmine 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 antud kohustuste mittetäitmisel 

kaasneb oluline oht ehitises viibivate inimeste elule ja tervisele, 

kuna tulekahju korral ei ole tagatud nende ohutu 

väljapääsemine ehitisest. Siinjuures antud eelnõus toodud 

süütekoosseisu kirjelduses sõnastatud „tulekahju tekkimise oht“ 

ei kata hetkel vajadust evakuatsiooniohutuse osas, kuna see ei 

ole otseselt seotud tuleohu põhjustamisega. 

Evakuatsiooninõuded on seotud TuOS-i ehitise 

tuleohutusnõuetega.  

§ 44 osas arvestatud, § 

50 ja 52 osas 

arvestatud, § 54 lisatud 

tunnus „teadva“ 
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Arvestades eeldust, et antud süütegude puhul on võimalik ka 

juriidilise isiku vastutus, siis oleme seisukohal, et peab säilima 

võimalus võtta vastutusele ka juriidilist isikut. Kehtivas TuOS-s 

nähakse samuti ette vastutus ka juriidilisele isikule. Tulenevalt 

KarS §-st 14 vastutab juriidiline isik üksnes läbi füüsilise isiku, 

kuna nad on erinevad õigussubjektid, alustatakse füüsilise isiku 

tegevuse koosseisupärasuse kontrollimisest, mis omakorda 

viiakse üle juriidilisele isikule.  

Kuivõrd TuOS sätestab küttekoldevälise tule tegemise nõuded, 

siis on õigem koosseisus kasutada sõna „koldevälise“ asemel 

sõna „küttekoldevälise“. Tegemist on normitehnilise 

täpsustusega.  

Eelnõu § 97 punktis 3 tunnistatakse kehtetuks §-d 45, 46, 47, 48 

ning 50-56. Teeme ettepaneku muuta ja sõnastada nimetatud 

punkt 3 järgmiselt:  

„3) paragrahvid 45 – 48, 51, 53, 55 ja 56 tunnistatakse 

kehtetuks;“.  

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks TuOS § 50, mis näeb 

ette väärteo tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, 

kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumisel. Juhime 

tähelepanu, et sellise nõude rikkumisel võib kaasneda otsene 

oht õigushüvele või olla ühiskondlik huvi. Näitena võib tuua 

praktikas tihti esineva probleemi, kus ehitise automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem jäetakse kas nõuetekohaselt 

hooldamata või selle projekteerimisel/paigaldamisel tehakse 

vigu. Seetõttu ei pruugi tulekahjusignalisatsioonisüsteem selle 

edaspidisel kasutamisel täita enda eesmärki – teavitada ehitises 

viibivaid isikuid tulekahjust, mis on kahtlemata seotud ka 

ühiskondlike huvidega. Samuti on praktikas esinenud 

olukordasid, kus tulekustuti hooldamisel on jäetud teostamata 

ettenähtud toimingud. Kui tuleohutuspaigaldis ei ole töökorras, 

võib tulekahju korral tekkida oluline oht inimese elule või 

tervisele, samuti varale (nt tulekustutussüsteem ei ole töökorras, 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei avasta ja teavita õigeaegselt 

tulekahjust, turvavalgustus ei taga ohutut evakuatsiooni jne). 

Seetõttu peame vajalikuks säilitada karistuskvalifikatsioon, 

millega saab vajadusel võtta vastutusele need isikud, kes 

rikuvad tuleohutuspaigaldisele esitatavaid nõudeid. Arvestada 

tuleb, et teatud olukordades ei pruugi haldussund tagada ohu ja 

kahju ärahoidmist – nt tuleohutuspaigaldise hooldamisnõuete 

rikkumisel või nõuete täitmata jätmisel ei pruugi süsteem enam 

ettenähtult toimida.  

TuOS § 52 määratleb vastutuse elamu ja korteri autonoomse 

tulekahjusignalisatsioonianduriga varustamata jätmise eest. 

Eelnõuga soovitakse seda sätet tunnistada kehtetuks. Kuigi 

haldussunnivahend võib teatud olukordades olla efektiivne, et 

tagada elamu või korteri varustamine autonoomse 

tulekahjusignalisatsioonianduriga, võib nimetatud kohustuse 

mittetäitmine tuua kaasa olulise ohu inimese elule ja tervisele 

ning samuti varale. TuOS § 32 lõikest 3 tulenev nõue, varustada 

elamu või korteri vähemalt üks ruum autonoomse 

tulekahjusignalisatsioonianduriga, on suunatud eelkõige 
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inimelude päästmisele, samuti varakahjude ärahoidmisele – 

seda peamiselt läbi tulekahju õigeaegse avastamise ja sellest 

inimeste kohese teavitamise. Arvestada tuleb, et näiteks 

korterelamus võib ühes eluruumis toimuv tulekahju ohustada ka 

teisi kortereid ja sealseid elanikke. Kui isik jätab 

tulekahjusignalisatsioonianduri paigaldamata, siis ei pruugi ta 

seada ohtu ainult iseennast, vaid tulekahju korral võib see 

ohustada ka naabreid (nt tulekahju ei avastata algstaadiumis ja 

seetõttu saab see vaikselt levida ehitise siseselt). Lisaks, võttes 

aluseks 2012. aasta tulekahjude statistika, saab öelda, et 

nimetatud aastal toimunud hukkunutega sündmustel puudus 

suitsuandur 29 juhul ehk 54% sündmustest (2012. aastal hukkus 

tulekahjudes 54 inimest). Seetõttu näeme, et antud 

tegutsemiskohustuse täitmata jätmine ehk nõude rikkumine 

võib tekitada olulist ohtu ning samuti tuua kaasa ühiskondlikku 

huvi.  

Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks TuOS § 54, mis näeb 

ette väärteo automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

valehäire põhjustamise eest. Kuivõrd automaatsele 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirele reageeritakse 

koheselt, siis tuleks koheselt ka antud sündmust menetleda. 

Haldussund ei suudaks siin enam kahju ära hoida. Valehäirete 

põhjustamine tähendab otseselt seda, et päästemeeskond on 

sõitnud kohale nö sündmuskohale, kuid reaalselt sündmust ei 

ole. Seeläbi võivad kahju saada isikud, kes reaalselt vajavad 

abi, kuid nende abisaamise võimalus võib olla selle võrra 

vähenenud. Leiame, et sellisel juhul ei saa haldusmenetluse 

läbiviimist pidada enam tõhusaks, kuna tegemist ei ole 

tavapärase tuleohutusjärelevalve käigus tuvastatud 

rikkumisega, mida on võimalik kõrvaldada haldussunniga. 

Arvestada tuleb, et praktikas on probleemina levinud ka sellised 

juhtumid, kus toimub pahatahtlik 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tööle rakendamine ja seeläbi 

valehäire põhjustamine. Lisaks kannab ka riik 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirele reageerides 

reaalset kahju. 

 Vedelkütuse seadus (VKS)  

Teeme ettepaneku tunnistada kehtetuks VKS § 35 lõike 2 punkt 

4, mille kohaselt on Politsei- ja Piirivalveamet VKS §-des 29–

33 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja. Leiame, et 

käesoleval ajal on antud seaduse alusel teostatava riikliku 

järelevalve ja väärtegude menetlemise puhul ülesannete jaotus 

ebaotstarbekas ning dubleeriv. Riiklikku järelevalvet VKS § 20 

alusel teostavad vastavalt oma pädevusele Konkurentsiamet, 

Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitseamet. Seetõttu peame 

vajalikuks jätta Politsei- ja Piirivalveamet nimetatud seaduse 

alusel väärtegusid menetlevate asutuste hulgast välja. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Vedelkütuse erimärgistamise seadus (VKEMS)  

VKEMS § § 4 lõike 2 kohaselt teostab Politsei- ja 

Piirivalveamet järelevalvet erimärgistatud vedelkütuse 

kasutamise üle. Paragrahvi 64 lõike 2 punkti 3 alusel on 

VKEMS §-des 62 ja 63 sätestatud väärtegude kohtuväline 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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menetleja Politsei- ja Piirivalveamet. Teeme ettepaneku jätta 

Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva seaduse alusel järelevalvet 

ja väärteomenetlusi läbi viivate asutuste hulgast välja. 

 Väärismetalltoodete seadus (VMTS)  

Teeme ettepaneku tunnistada kehtetuks VMTS § 42 lõike 2 

punkt 1 ja § 54 lõike 2 punkt 2. Käesoleval ajal on tegemist 

riikliku järelevalve ja väärteomenetluse alaste ülesannete 

läbiviimise dubleerimisega, mida ei saa pidada mõistlikuks. 

Kuivõrd nimetatud seaduses sätestatud nõuete järgimise üle 

teostab järelevalvet Tarbijakaitseamet ei ole otstarbekas 

säilitada seaduses järelevalve ja väärtegude menetlemise 

pädevust Politsei- ja Piirivalveametile. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Väärteomenetluse seadustik (VTMS)  

1. Kehtiv VTMS § 52 sätestab KarSis olevate 

väärteokoosseisude menetluspädevuse. Lõige 1 paneb Politsei- 

ja Piirivalveametile menetlemiskohustuse § 108 lõikes 3 

nimetatud väärteoasjades (sõjategevuse piirkonnas või 

okupeeritud territooriumil väheväärtusliku vastu võõra asja 

vastu). Teeme ettepaneku jätta VTMS § 52 lõikest 1 välja sõnad 

„§ 108 lõikes 3“ ning anda nimetatud väärteokoosseis 

menetlemiseks sõjaväepolitseile, kellel on juba 

menetluspädevus sõjakuritegudes.  

2. Samas lõikes on Politsei- ja Piirivalveameti menetluspädevus 

KarS § 225 (tehnilise kaitsemeetme või teabe kõrvaldamine) 

väärteokoosseisu kohta. Kuna koosseisu menetlemine eeldab 

vastavaid eriteadmisi, siis teeme ettepaneku jätta § 52 lõikest 1 

välja viide §-le 225 ning anda vastav pädevus Tehnilise 

Järelevalve Ametile, sõnastades selle järgmiselt:  

„(3) Karistusseadustiku §-des 225 ja 2251ettenähtud 

väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve 

Amet.“.  

3. Ühtlasi teeme ettepaneku kaaluda KarS §-s 226 

(tööstusomandi õiguse rikkumine) toodud väärtegude 

menetlemispädevuse andmist Patendiametile, jättes viide 

nimetatud paragrahvile välja VTMS § 52 lõikest 1.  

4. VTMS § 52 lõike 2 kohaselt on KarS § 261 (koormise 

täitmata jätmine) väärtegude kohtuväliseks menetlejaks valla- 

ja linnavalitsuse kõrval ka Politsei- ja Piirivalveamet. Teeme 

ettepaneku jätta pädevaks menetlejaks üksnes valla- ja 

linnavalitsus.  

5. VTMS § 52 lõike 14 kohaselt on KarS § 336 (võltsitud 

maksumärgi kasutamise, edasiandmise või muul viisil 

käibelelaskmine) lõigetes 1 ja 3 sätestatud väärtegudes 

kohtuväliseks menetlejaks üksnes Politsei- ja Piirivalveamet. 

Sätet tuleb täiendada menetluspädevuse andmisega Maksu- ja 

Tolliametile. Ettepanekuga mittenõustumisel tuleks viide § 336 

lõigetele 1 ja 3 esitada VTMS § 52 lõikes 1, kus on üksnes PPA 

pädevuses olevad väärteokoosseisud. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 

 Äriseadustik (ÄS) Teeme ettepaneku ÄS § 504-6 lõikes 2 

asendada sõna „politseiasutus“ sõnadega „Maksu- ja 

Tolliameti“. Muudatuse vajadus tuleneb eelnevalt käesolevas 

kirjas toodud ettepanekutest menetluspädevuste 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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ümbervaatamisega seoses. 

 Ühistranspordiseadus (ÜTS)  

Teeme ettepaneku tunnistada kehtetuks ÜTS § 54-11 lõike 2 

punkt 1, kuna väärtegude menetluspädevus sättes nimetatud 

koosseisude osas on ka kohaliku omavalitsuse asutustel. 

Menetluspädevuse osas 

vt alkoholiseaduse 

kommentaar 2 
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