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1. Kokkuvõte 
 
Käesolevas kokkuvõttes on ära toodud analüüsi ettepanekute resolutiivosa. Vastav 
motivatsioon on ära toodud iga teema sisuosas analüüsi 10. peatükis ning on hõlpsasti 
sisukorra alajaotiste abil leitav. Kus võimalik, on välja pakutud ka esialgne seadusemuudatuse 
sõnastus, kuid mitmel juhul ei ole seda veel tehtud, kui normitehnilise sõnastuse saab esialgsel 
kujul paika panna alles pärast vastava riigikaitse revisjoni karistusõiguse aluseks oleva sisuosa 
valmimisel.  Siiski on ettepanekud sõnastatud selliselt, et on üsna täpselt ja lühidalt arusaadav, 
mida on vaja seaduses muuta.  Iga analüüsi ettepanek vajab sisulist läbiarutamist ning 
õiguspoliitilist otsust, kas ettepanek heaks kiida ning minna ettepanekuga VTK 
(väljatöötamiskavatuse) ja hilisema seaduseelnõu staadiumis edasi või see välja jätta. Mitmel 
juhul on välja toodud ka alternatiivid. Pärast vastavat õiguspoliitilist otsust, mis langetatakse 
VTK kooskõlastusringi järgselt, milline ettepanek seaduse muutmiseks ja kas täies mahus, 
osaliselt või muudetuna heaks kiita, on vastavalt hea õigusloome tavale võimalik formuleerida 
juba lõplikum õigusnorm seaduseelnõusse.  Enamikel juhtudel ei too ühe ettepaneku hilisem 
mitteheakskiitmine kaasa seda, et ei saaks edasi minna nende ettepanekutega, mis heaks 
kiidetakse. 
 
KarS sõjaaja- ja erakorralise seisukorra ajal enamohtlike koosseisude laiendamine ka 
muude VKO-de ajal toimepandud tegudega 
 

1. KarS sätted, mis näevad täna ette raskema vastutuse teo eest sõja- või erakorralises 
seisukorras, tuleks laiendada et need hõlmaksid ka eriolukorra, kõrgendatud 
kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni/demobilisatsiooni (väljakuulutatud olukorra või 
erikorra ehk VKO aja toimepandud tegu) ning kaitseväe kasutamisel rahvusvahelisel 
sõjaliselt operatsioonil väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ajal toimepandud teole. 

2. Selleks tuleb täiendada KarS § 58 p 5 kooseisuvälise raskendava asjaolu sõnastust 
ning vastavates erikoosseisudes (KarS §-d 254, 
261,432,433,435,436,439,440,446,447,448 ja 450) sõnastust, et koosseisuväline 
raskendav asjaolu või koosseisuline enamohtlik koosseis vastavalt hõlmaks ka 
1)eriolukorra, 2) kõrgendatud kaitsevalmiduse, 3) mobilisatsiooni/demobilisatsiooni 
ning 4) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni ajal toimepandud kuritegu. 

3. Täpsem sõnastus on võimalik formuleerida  pärast riigikaitse revisjoni käigus VKO-de 
analüüsi valmimist: kas tekib eraldi VKO legaaldefinitsioon mis hõlmab kõiki VKO-
de liike, millele KarS-is viidata või tuleb iga vastava väljakuulutatud olukorra 
riigikaitseõiguse revisjoni järgse nimetusega vastavat KarSi sätet täiendada. 

 
Teatud täiendavates koosseisudes enamohtliku koosseisu loomine VKO ajal 
toimepandud teo puhul 
 
4. Näha salakuulamise (§ 234), kaitseväes võimuhaaramise (§ 251) ja riigisaladuse 

avalikustamise (§ 241) koosseisudes ette enamohtlik koosseis sama teo eest, kui see on 
toime pandud VKO ajal, nähes vastavas lisanduvas lõikes ette proportsionaalselt 
rangema sanktsiooni vastavalt. 

 
Distsiplinaarprejuditsiooni kaotamine 

 
5. Jätta KarS §-dest 432 ja 433 (käsu mittetäitmine ja käsu täitmisest keeldumine) välja 

sõnad „isiku poolt, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus sellise üleastumise eest“. 
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Grupilise deserteerumise enamohtliku koosseisuna kriminaliseerimine 
 
6. Sätestada KarS §-des 436, 437, 438 ja 439  grupiline deserteerumine enamohtliku 

koosseisuna.     
 
Masina, lennuki ja laevajuhtimise nõuete rikkumise erikoosseisude kaotamine 
 
7. Tunnistada KarS §-d 441, 442 ja 443 kehtetuks. 

 
Vahiposti hülgamise kui enamohtliku käsu täitmata jätmise erikoosseisu loomine 

 
8. Luua kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis vahiposti hülgamise kui enamohtliku 

käsu mittetäitmise kuriteokoosseis koos selle kvalifitseeritud koosseisuga kui tegu 
pannakse toime VKO ajal. 

 
Tunnistada §-d 446 ja 447 kehtetuks ning senise § 446 võimu kuritarvitamise ja § 
447 teenistusalase lohakuse asemele üldkoosseisude asemele luua 4 määratletumat 
erikoosseisu ning: 

 
9. Tühise käsu andmine: Ülema poolt tühise käsu andmise eest – karistatakse kuni 

viieaastase vangistusega.  Sama teo eest, kui see on toime pandud väljakuulutatud 
olukorra (? Vt. vastav märkus) ajal – karistatakse ühe kuni viieaastase vangistusega.  

10. Alluva väärkohtlemine: Ülema poolt alluva kehalise väärkohtlemise, tema tervise 
kahjustamise või tema väärikust alandava kohtlemise või käsu andmise eest, mille 
täitmine põhjustab põhjendamatult tervisekahjustuse – karistatakse kuni viieaastase 
vangistusega. 

11. Distsiplinaarvõimu kuritarvitamine: Ülema poolt distsiplinaarvõimu kohaldamise eest 
isiku suhtes, kelle suhtes seda ei tohi kohaldada või seaduses mittelubatud 
distsiplinaarkaristuse kohaldamise eest – karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

12. Käsu ettevaatamatu täitmata jätmine millega põhjustati raske tagajärg: Tegevväelase 
poolt käsu ettevaatamatusest täitmata jätmise eest, mis tõi kaasa teisele isikule 
tervisekahjustuse või olulise varalise kahju või mille tagajärjel tekkis vahetu ja oluline 
oht riigi kaitsevõimele – karistatakse kuni üheaastase vangistusega.  Sama teo eest 
väljakuulutatud olukorra ajal – karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

 
Tegevteenistuses mitteoleva kaitseliitlase suhtes KarS 24. kaitseväeteenistusalaste 
süütegude peatüki laiendamine 

 
13. Jätta selles küsimuses kehtiv regulatsioon muutmata. 

 
Sõjaväelise erikohtu ehk riigikaitsekohtu loomine 

 
14. Soodustada kohtunike, prokuröride, advokaatide ja uurijate koolitust riigikaitseõiguse 

alal ning võimalusel määrata vastavate asutuste tööjaotuskavades kindlaks 
spetsialiseerumine kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemiseks koolituse läbinud 
isikute seast. 

15. Eelistada ekspertide/asjatundjate kaasamist kohtumenetlusse kaitsevälise auastmega 
rahvakohtunike kaasamise asemel. Alternatiivina kaaluda Soome eeskujul 
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kaitseväelastest rahvakohtunike määramist kaitseväeteenistusalaste süütegude 
arutamiseks, pidades samas silmas et sellise pretsedendi loomisel võidakse tõstatada 
ka arvukate muude valdkondade esindajatele institutsionaliseeritud rahvakohtuniku 
rolli andmine. Sellisel juhul tuleb ka vältida huvide konflikti tekitavaid käsuliine 
niivõrd kuivõrd see on võimalik. 

 
Koormise täitmisega seotud väärteokoosseisu laiendamine lisaks sõjaajale ka muude 
VKO-de ajal toimepandud teole, vara peitmise sõnaselge karistatavaks muutmine 
selles 
 
16. Laiendada RKSK § 422 väärteokoosseisu (või revisjoni käigus loodava uue vastava 

normi) (Vara sundvõõrandamiseks või sundkasutusele võtmiseks pädeva voliniku 
tegevuse takistamine) sõnastust selliselt, et see hõlmaks lisaks sõjaseisukorrale ka 
muid VKO-sid, s.h. mobilisatsiooni ja kõrgendatud kaitsevalmidust.  Samuti näha 
samas koosseisus sõnaselgelt ette et karistatav on ka koormatava vara varjamine. 

 
 
 

2. Esialgne probleemide kaardistus ja lähteülesanne  
 
 
Üldine taust: Kaitseväeteenistusalaste süütegude näol on tegemist riigivastaste süütegude ühe 
eriliigiga, millel on ühiseid tunnuseid ametialaste süütegudega, kuna ka 
kaitseväeteenistusalaste süütegudega kahjustatakse riigivalitsemist seestpoolt. 
Kaitseväeteenistusalased süüteod on suunatud sõjalise riigikaitse korraldamise ja kaitseväelise 
distsipliini vastu. Eksimused kaitseväe ja kaitseväelise korra vastu võivad halvata riigi sõjalise 
valmisolekut, raskendada riigi kaitsmist, kujutada ohtu riigi või isikute seadusega kaitstud 
õigustele ja huvidele või seada ohtu Eesti riigi rahvusvaheliste sõjaliste kohustuste täitmise. 
  
Kaitseväeteenistusalased süüteod on eelkõige reguleeritud karistusseadustiku (edaspidi KarS) 
24. peatükis. Teatud väärteokoosseisud on sätestatud täiendavalt riigikaitseseaduses (edaspidi 
RiKS), kaitseväeteenistuse seaduses (edaspidi KVTS) ja riigikaitseliste sundkoormiste 
seaduses (edaspidi RKSKS). KarS-is on ette nähtud karistused vaid enamohtlike kuritegude 
puhul, vähemaohtlike rikkumiste puhul kohaldatakse KVTS-st, RiKS-st ja RKSKS-st 
tulenevat väärteovastutust. Kaitseväeteenistusalaste süüteod on tihedalt seotud ka KarS-i 8. 
peatükiga, mis reguleerib inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastaseid süütegusid. 
 
Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni ei ole süstemaatiliselt ja terviklikult 
varasemalt analüüsitud. Niisamuti ei ole kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükki KarS-i 
jõustumisest 2002. aastal sisuliselt muudetud. Ainsa koosseisuna on kehtetuks tunnistatud 
KarS § 444, mis käsitles sise- ja distsiplinaarmäärustiku rikkumisi. 15.03.2007 jõustusid 
KarS-i ametialaste kuritegude ulatuslikud muudatused, kuid kaitseväeteenistusalased kuriteod 
jäid muudatustega kooskõlla viimata. Samuti on mitmed süüteokoosseisud vastuolus KarS-i 
2014. aastal lõpule jõudnud revisjoni põhimõtetega kaotada ära dubleerivad koosseisud.   
 
Paljudes kaitseväeteenistusalastes süütegudes on kvalifitseeriva tunnusena süüteo 
toimepanemine erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. Erakorralise seisukorra seaduse 
§-s 3 toodud põhiseaduslikku korda ähvardavate ohtude tõrjumine on olemuslikult eelkõige 
siseturvalisuse asutuste ülesanne. KarS-is ei ole eraldi kaitseväeteenistusalaste süütegude 
kvalifitseeritud koosseise kui üksnes politseiniku vastu suunatud teod, mis on toime pandud 
erakorralise seisukorra ajal. Näiteks §-s 274, kus on sätestatud vägivald võimuesindaja vastu, 
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siis selles sisalduvat vägivalla koosseisu saab kohaldada ka juhtumil kui kaitseväelane täidab 
erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal võimuesindaja funktsiooni. Seejuures on 
kuriteo toimepanemine erakorralise seisukorra ajal KarS §-i 58 punkti 5 kohaselt raskendav 
asjaolu. Karistuse mõistmisel rahuajal toimepandud süüteo eest ning selle raskuse hindamisel 
tuleb arvestada kaitseväe erilisi asjaolusid. Kaitseväelaste süü võib olla oluliselt suurem, kui 
tegu on toime pandud küll rahu ajal, kuid kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal või Eesti 
Vabariigi rahvusvahelise sõjalises koostöös osalemisel. 
 
Kaalumist vajab, kas kaitseväeteenistusalaste kuritegude puhul on otstarbekas sätestada 
kvalifitseeritud koosseise üksnes erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra juhtudeks või ka 
muudel juhtudel, kui kaitseväelased on kaasatud avaliku korra kaitsesse. Riigi julgeoleku ja 
avaliku korra tagamiseks kaasatakse kaitseväelasi korrakaitseseaduse § 161, hädaolukorra 
seaduse § 31, kaitseväe korralduse seaduse § 3 lg 11 ning päästeseaduse § 311 alusel juba 
enne erakorralist seisukorda.  
 
Karistusseadustiku kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis on oluline lahendada küsimus, 
kuidas toetada karistusõiguslikult riigikaitse toimimise funktsioone nt siseturvalisuse 
tagamist, mobilisatsiooni korraldamist. Kehtivas õiguses on RKSKS § 422 alusel vaid 
väärteona karistatavsõjaseisukorra ajal riigikaitselisteks vajadusteks vara sundvõõrandamiseks 
ja sundkasutusele võtmiseks pädeva voliniku tegevuse takistamine, kuid ei ole karistatav 
näiteks mobilisatsiooni käigus rekviveerimisele kuuluva vara varjamine.  Analüüsimist vajab, 
kas kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine enda varjamise teel peaks olema KarS-i kohaselt 
süüteona karistatav. Kui isik esitab pettuslikke argumente, siis tema tegevus on kuriteona täna 
karistatav, kui aga kaitseväekohustuslane püüab Eestist lahkuda ja ta saadakse piiri ületamisel 
kätte, siis tema suhtes ei saa kriminaalvastutust kohaldada. Samuti vajab hindamist sellisele 
süüteole kaasaaitamine (nt isiku varjamine).  
Riigi kaitsevõime tagamisele suunatud karistusnormid peaksid olema eesmärgipärased ja 
proportsionaalsed, s.t karistatavad peaksid olema teod, mis reaalselt mõjutavad riigi 
kaitsevõimet ja on vastavalt mõjule kvalifitseeritavad kas väär- või kuritegudena.   
 
Käesoleva lähteülesande eesmärk on hinnata KarS-is ja teistes seadustes (RiKS, KVKS, 
RKSKS) sätestatud kaitseväeteenistusalaste süütegude  koosseisude sobilikkust seoses 
vajadusega tagada riigi kaitsevõime, sh võttes arvesse kriisi  ja erikorra  tingimusi ning 
analüüsida kaitseväeteenistusalaste süütegudega seoses KarS’i ja teiste seaduste muutmise 
vajadust.  
 
Analüüsi tulemusena koostada loogiliselt struktureeritud kaitseväeteenistusalaste süütegude 
regulatsioon, mis on kooskõlas KarS põhimõtetega, sh töötada välja KarS-i ja teiste seaduste 
kaitseväeteenistusalaste süütegude koosseisud ning vastavate õigusaktide 
väljatöötamiskavatsused ja eelnõud ning toetab riigi sõjalise kaitse korraldamist.  
 
Analüüsi tulemusena väljapakutud ettepanekud regulatsioonide muutmiseks peavad arvestama 
nüüdisaegsete julgeolekuohtudega ning võimaldama kaitseväelaste ja teiste isikute vastutusele 
võtmist, et tagada toimiv ja tõhus riigikaitse.  Analüüsi käigus leida vastused ja välja pakkuda 
konkreetsed seaduse sõnastused mh järgmistele teemadele ja küsimustele:  Analüüsida KarS 
15. peatüki 5. jaos ning 24. peatüki §§-des 432-450 sätestatud kaitseväeteenistusalaste 
kuritegude koosseise ning RiKS-is, KVTS-is ning RKSKS-is sätestatud väärtegude koosseise 
lähtudes alltoodud analüüsi skeemist. Järgnev skeem on kohaldatav nii konkreetse koosseisu, 
kui ka vastava süüteoliigi (KarS peatüki või osa; haruseaduse väärteokoosseisude) 



8 
 

analüüsimisel. Mõistagi sõltub analüüsi sisu konkreetsest probleemist; ka võib analüüsi 
käigus tekkida lahendamist vajavaid küsimusi, mis alljärgnevas ei kajastu.  
 
1. Kuriteokoosseis 
1.1. Üldine analüüs (mida muuta, täpsustada; millised EL/rahvusvahelised nõuded on normiga 
seotud või selle aluseks jne; ei ole otseselt seotud dekriminaliseerimisega). Iga süüteo kohta 
tuleb täita kontrolltabel (Lisa 2). 
1.2. Kas koosseisu on üldse vaja? Kui see on tarbetu, siis kas: 
1.2.1. kustutada see tervikuna; 
1.2.2. viia koosseis tervikuna üle väärteokoosseisuks; 
1.2.3. kaaluda kuriteo- ja väärteokoosseisu asemel tsiviilõiguslikke (kahju hüvitamine), 
haldusõiguslikke (sunniraha, asendustäitmine) järelmeid või distsiplinaarvastutust. 
1.3. Kas on vajalik kuriteokoosseisu muuta st kitsendada või laiendada? 
1.3.1. vähendada või laiendada koosseisutunnuseid, kitsendades/laiendades seega 
kriminaliseeritud ala, kustutada ülejäävad tunnused üldse (nt muuta teodelikt 
tagajärjedeliktiks või tegu karistatavaks ainult raskema tahtluse liigi korral vms) või lisada 
juurde koosseisu tunnuseid; 
1.3.2. kitsendamise korral viia ülejäävad tunnused tsiviil- või haldusõiguslikku regulatsiooni 
(1.2.3). 
1.4. Kas KarS §-st 15 I ja II peatükist tulenevalt on tahtlikule koosseisule korrespondeeruv 
ettevaatamatusdelikt (st teo lugemine karistatavaks ka ettevaatamatuse tõttu) põhjendatud? 
1.8. Jätta koosseis samaks ja muuta üksnes sanktsiooni. 
2. Väärteokoosseis 
2.1. Üldine analüüs (mida muuta, täpsustada; millised EL/rahvusvahelised nõuded on normiga 
seotud või selle aluseks jne; ei ole otseselt seotud dekriminaliseerimisega). Iga süüteo kohta 
tuleb täita kontrolltabel (Lisa 2). 
2.2. Kas koosseisu on üldse vaja? Kui see on tarbetu, siis kas: 
2.2.1. kustutada see tervikuna; 
2.2.2. kaaluda väärteokoosseisu asemel tsiviilõiguslikke (kahju hüvitamine) või 
haldusõiguslikke (sunniraha, asendustäitmine) järelmeid (1.2.3). 
2.3. Kas on vajalik kitsendada väärteokoosseisu: vähendada koosseisutunnuseid, kitsendades 
kriminaliseeritud ala ja seega: 
2.3.1. kustutada üle jäävad tunnused; 
2.3.2. viia üle jäävad tunnused tsiviil- või haldusõiguslikku regulatsiooni (1.2.3); 
2.3.3. muuta viiteline koosseis deskriptiivseks või normatiivseks, nähes dispositsioonis ette 
konkreetsed teod; 
2.3.4. kaaluda väärteokaristuse asemel võimalust lahendada üleastumine distsiplinaarkorras 
(eelkõige tegudes, mille ebaõigussisu seisneb organisatsioonisiseses üleastumises ning kus 
adekvaatne reaktsioon oleks mitte riiklik punitiivne sekkumine, vaid asja lahendamine 
tööalase alluvusvahekorra või lepingulise suhte raames). 
2.6. Jätta koosseis rahule ja muuta üksnes sanktsiooni. 
3. Hinnata, kas on vajalik kehtestada täiendavaid kaitseväeteenistusalaseid süüteokoosseise 
(nt Kaitseväest omavoliline lahkumine). Kui jah, siis pakkuda välja konkreetsed koosseisu 
sõnastused. 
4. Hinnata, kas peatunud teenistussuhtega tegevväelast saab kaitseväeteenistusalase süüteo 
eest karistada või mitte (nt välisteenistuses olev atašee) ja kas peatunud teenistussuhtega 
kaitseväelase vastu toime pandud tegu vastab peatükis viidatud koosseisule või ei (nt 
puhkusel oleva tegevväelase ähvardamine). 
5. Hinnata, kas üldkohtute pädevust kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemisel tuleks 
muuta. Kui jah, siis kas tuleks moodustada kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemiseks 
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erikohus (sõjakohus) või tuleks üldkohtutes määrata eraldi kohtunikud, kes lisaks muudele 
kohtuasjade menetlemisele, menetlevad nii rahuajal kui ka erikordade ajal 
kaitseväeteenistusalaseid süütegusid? 
Pakkuda välja konkreetne ettepanek kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemise 
läbiviimiseks (kes peaks olema pädev süütegusid menetlema, kes peaks kuuluma kohtu 
koosseisu jne). 
Kõikide ülaltoodud punktide analüüsimisel välja pakkuda konkreetsed õigusaktide 
täiendamise ettepanekud. 
Analüüsi käigus koostada võrdlev ülevaade Soome, Rootsi, Prantsusmaa 
kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioonist  ning esitada ülevaade asjakohasest 
kohtupraktikast.  
Kõikide väljapakutud lahenduste juures hinnata ka nende esialgset mõju erinevates mõju 
valdkondades. Väljapakutavate lahenduste juures tuleb arvestada sellega, et lisaks juriidilisele 
analüüsile peavad olema hinnatud olulisemate muudatuste sotsiaalsed, majanduslikud, 
keskkonna- või muud kaasnevad mõjud. Mõjude analüüsi  mõte  on  saada  täpsemat teavet 
kavandatavate  lahenduste  rakendatavusest,  kaasnevatest kuludest ja tuludest erinevatele 
ühiskonnaelu sfääridele. 

 
 

3. Karistusõiguse revisjonist üldpõhimõtted 
 
Karistusõiguse revisjoni käigus jäi üle vaatamata kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükk. 
KarS`i revisjoni aluseks olevatest põhimõtetest lähtuvalt vaadatakse need üle käesolevas 
analüüsis. Professor Jaan Sootak on oma karistusõiguse revisjoni alases artiklis välja toonud 
põhilised lähtekohad, muuhulgas E. Wolf klassikalise teooria, mille kohaselt  Karistusõigus 
kaitseb riigist sõltumatuid, n-ö juba etteantud põhiväärtusi, samas kui väärteoõigus tuleneb 
riigi tegevusest avaliku korra, heaolu, hügieeni jms kindlustamisel. Väärtegu on seega riigi 
valitsus võimu, haldus tegevuse kahjustamine, eetiliselt neutraalne mittekuuletumine 
täitevvõimule.1 Kaasaegne laia õigushüve teooria siiski nii üheselt kuri- ja väärtegusid 
eristada ei võimalda, tõdeb professor. Siiski võib öelda, et  kvalitatiivselt on väärteokaristus 
oma sisult pigem manitsus ja korrale kutsumine tulevaseks kohustuste täitmiseks, samas kui 
kriminaalkaristus sisaldab olulist sotsiaaleetilist etteheidet. Väärtegude eristamist kuritegudest 
saab kvantitatiivselt põhjendada sellega, et oht õigushüvele ei ole suur või teo ebaõigus on 
väike. Ultima ratio põhimõttest lähtuv õigusriiklik karistusõigus peab kuritegudeks ainult 
tõsised kahjustusdelikte2.  Krooniliseks probleemiks on Eestis olnud halduslike ettekirjutuste 
ja haldussunni (sunniraha, asendustäitmine) alarakendatus, mis peaks olema esmane 
õiguskaitsevahend ega peaks olema automaatselt dubleeritud ka väärteokoosseisuga.  
Mõtteviis, mille kohaselt igasugune reeglite mittejärgimine peab olema automaatselt 
karistatav,  on ulatuslikult juurdunud ning toob kaasa selle, et tuleb koheselt rakendada nii 
haldusorganile kui ka puudutatud isiku jaoks koormavaimat ja kalleimat menetlust – 
süüteomenetlust, mis ühtlasi toob kaasa isikute massilise stigmatiseerimise, mis väljendub 
selles, et 2013 seisuga oli Eestis karistusregistrisse on kantud kolmandik elanikkonda: kehtiv 
kriminaalkaristus oli 92 626 ja väärteokaristus 361 270 inimesel. Väärteokoosseis on vajalik 
üksnes selliste õiguslike kohustuste sanktsioneerimisel, mille õigeaegse või täieliku täitmata 
jätmisega kaasneb oluline oht või kahju õigushüvele. Kui kohustus ei ole täidetud ja ka oht 
või kahju ei ole saabunud, piisab subjekti tegutsema kohustamiseks haldussunnist (nt auto 
suunamine tehnilisele ülevaatusele), kuna aga kiiruse ületamise korral on tegu juba toimunud 

                                                           
1 Jaan Sootak, Karistusõiguse revisjon kuriteo-, väärteo- ja haldusõiguse piirimail. Juridica IV 2013 lk 243 
2 Sootak lk 245 
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ja vaja on väärteokaristust.3 Väärteokoosseis ei ole vajalik selliste kohustuste puhul, mis 
kehtivad üksnes teatud isiku gruppidele, seega kui käsu või keelu täitmise saab piisaval 
määral tagada tööõiguslike, distsiplinaarõiguslike vms vahenditega. Näiteks kui jäetakse 
tegemata registrikanded, ei ole peetud arvestust jms, siis on ametnik jätnud oma tööüles- 
andest tuleneva kohustuse täitmata ning reageerida tuleb sellele distsiplinaarõiguslikult kuni 
vallandamiseni4. Kokkuvõtvalt on Sootak sõnastanud karistusõiguse revisjoni eesmärgid 
järgmiselt: „Revisjoni käigus ongi kavas tõmmata selgem piir kuriteo ja väärteo vahele (nt 
loobuda väärteo prejuditsioonist) ning tõkestada väärteovastutuse vohamine haldussunni 
arvel. Ka karistusõiguse revisjonikomisjoni juht asekantsler Kristel Siitam-Nyiri on välja 
toonud, et revisjoni peamine eesmärk oli ülekriminaliseerimise vältimine.5 Samuti on Sootak 
välja toonud, et varem kehtinud väärteoprejuditsioon kuritegude puhul ei ole kooskõlas 
põhiseadusega, kuivõrd kujutab endast topeltkaristamise keelu rikkumist.6 
 
 

4. Kaitseväeteenistusalased süüteod eesti õiguskirjanduses ja 
Riigikohtu praktikas 

 
Kaitseväeteenistusalaseid süütegusid on Eesti õiguskirjanduses käsitletud pigem napilt:       
Jüri Kann on käsitlenud kaitseväelase kui ametiiisku mõistet ning teinud ettepaneku kaaluda 
võimu kuritarvitamise (§ 446) koosseisus subjektide ringi laiendamist selliselt, et see hõlmaks 
ka kõrgemas auastmes kaitseväelasi.7 Professor Jaan Ginter on erikohtute alases käsitluses 
välja toonud, et Eesti Vabariigis tegutsesid sõjaväelaste poolt toime pandud kuritegusid 
arutavad erikohtud, juba alates Vabadussõjast, 1918. aasta detsembrist ning et näiteks 
Prantsuse kohtusüsteemis on ette nähtud töökohtud (Conseil de Prud'Hommes), mille 
koosseisus on 2 rahvakohtunikku töövõtjate hulgast ja 2 rahvakohtunikku tööandjate hulgast8. 
Ginter pakub välja et kõige esimese etapina oleks otstarbekas mõnede Tallinna ja Tartu 
linnakohtute kohtunike mitteformaalne spetsialiseerumine kaitseväelaste poolt toime 
pandud kuritegude arutamisele. Selleks ei oleks vajalik ühegi uue seaduse vastuvõtmine 
ega ka ühegi olemasoleva seaduse muutmine. See saaks toimuda vastavate kohtute sisese 
kohtunikevahelise tööjaotuse kaudu. Sellise korraldusega ei oleks võimalik garanteerida 
kaitseväelastest kaasistujate osavõttu, aga see puudus ei tohiks olla põhjuseks, et loobuda 
mitteformaalse spetsialiseerumise võimalusest üldse. Kui on juba välja kujunenud 
kaitseväelaste kuritegudele spetsialiseerunud kohtunikkond, siis järgmiseks etapiks võiks olla 
ka kaitseväelaste poolt toime pandud kuritegude arutamisele spetsialiseerunud formaalse 
struktuuri moodustamine. Lähtudes kaitseväe dislotseerumisest võiks sellised struktuurid olla 
ringkonnakohtute või Tallinna ja Tartu linnakohtu juures. 
 
Riigikohus on kaitseväeteenistusalaseid süütegusid käsitlenud lahendites RKL 3-1-1-38-03 
osas, mis on kaitseväeteenistusalane käsk karistusõiguse (toonase KrK § 260) tähenduses 
ning mida kujutab endast kaitseväeteenistusalane lohakus, RKL-s 3-1-1-48-16 lahendis 
seda, mis on omavoliline lahkumine KarS § 436 tähenduses - see eeldab, et isikul oli vaja 
lahkumiseks luba: Tegevväelane, kes täidab rahuajal tavapäraseid teenistusülesandeid selleks 
kindlaksmääratud tööajal, ei vaja üldjuhul teenistuskohast lahkumiseks luba. Vastav luba on 

                                                           
3 Sootak lk 247 
4 Sootak lk 248 
5 Kristel Siitam-Nyiri Karistusõiguse areng revisjonist Euroopa Liidu ühtse karistusõiguseni. Juridica VIII/2014 
lk 576. 
6 Jaan Sootak Muudatused ja täiendused karistusõiguse üldosas Juridica VIII/2014 lk 588 
7 Jaanus Kann Kaitseväelane kui ametiisik karistusseadustiku mõttes Juridica IV/2005 lk 231 
8 Jaan Ginter Erikohtute võimalik koht Eesti Vabariigi õigussüsteemis Juridica I/1995 lk 12 
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tegevväelase puhul nõutav ainult siis, kui ta on kasarmeeritud ning tal on keelatud väeosast 
või muust teenistuskohast ilma loata lahkuda. 
 

 
5. Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon nõuded Euroopa 

Liidu, NATO ja rahvusvahelises õiguses 
 

Euroopa Liidu liikmesriigi kaitseväeteenistuse korraldus ja selle siseste õiguserikkumiste eest 
karistamine ei ole hetkel Euroopa Liidu õigusliku reguleerimise esemeks, kuigi tuleviku 
mõttes on räägitud ideest, näiteks on Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 
teinud ettepaneku luua Euroopa Liidu ühne kaitsevägi9 - juhul kui selline plaan realiseeruks, 
tuleks kõne alla ka vastavate süütegude regulatsiooni üleeuroopaline õiguslik ühtlustamine.  
Euroopa Liidu Nõukogu otsus 2003/335/JSK, 8. mai 2003 näeb siiski ette EL liikmesriikide 
kohustuse teha koostööd sõjakuritegude uurimisel, mis puudutavad Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu 17. juuli 1998. aasta Rooma statuudi artiklites 6, 7 ja 8 määratletud 
genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid. NATO toimise aluseks olev 
Põhja Atlandi leping ei reguleeri seda, kuidas liikmesriikide kaitsevägede siseselt tuleks 
üleastumiste eest karistada. NATO vägede staatuse leping (NATO SOFA)10 määratleb, millise 
riigi õigust tuleb kohaldada liitlasväe kaitseväelase poolt toimepandud süüteo eest 
karistamisel. NATO SOFA artikkel VII lg 1 kohaselt on saatva riigi sõjaväevõimudel õigus 
vastuvõtvas riigis teostada kogu kriminaal- ja distsiplinaarjurisdiktsiooni, mis on saatva riigi 
seadusega ametlikult neile antud ning sama artikli järgmised lõiked täpsustavad millal on see 
õigus saatval, millal vastuvõtval riigil. Kaitseväeteenistusalaste rikkumiste kui 
kaitseväesiseste juhtumite puhul kohaldub reeglina saatva riigi õigus ja menetlus. Taimar 
Peterkop on välja toonud, et ka SOFA annab sõjaväevõimude definitsiooni ning selle kohaselt 
on sõjaväevõimud „saatva riigi need asutused, kellele on antud selle riigi seadusega õigus 
rakendada selle riigi sõjaväeõigust oma relvajõudude või tsiviilkoosseisu suhtes.“ 
Sõjaväeõiguse alla SOFA mõistes peaks meil kuuluma kogu kaitseväge puudutav 
regulatsioon, kaasa arvatud kriminaalkoodeksi või karistusseadustiku see osa, mida kohtud 
kaitseväelaste suhtes rakendavad. Seega oleksid Eesti õiguse mõistes sõjaväevõimudeks 
NATO SOFA tähenduses tavalised kohtud11. Saksa kaitseväeteenistuse karistusseaduse § 4 
järgi kohalduvad selles ettenähtud koosseisud ka saksa sõduri suhetele liitlasvägedega, juhul 
kui rahvusvahelise lepingu kohaselt saksa sõdur on liitlasriigi sõjaväelase suhtes alluvus või 
ülemuse suhtes, siiski võib kohus sellisel juhul tema karistamisest loobuda12 Erinevalt näiteks 
rahvusvahelisest sõjaõigusest ning rahvusvahelisest sõjakuritegude regulatsioonist, mis on 
paljuski rahvusvaheliste normidega ühtlustatud, Müncheni StGB kommentaaride järgi 
kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon on üks väheseid õigusvaldkondi, mis on 
seni jäänud puhtalt siseriikliku reguleerimispädevuse alla, kuigi Bundeswehri sagenevad 
välismissioonid toovad siingi kaasa konfliktipotentsiaali. 13 EL aluslepingud ei näe ette 

                                                           
9 Juncker proposes EU military headquarters http://www.bbc.com/news/world-europe-37359196 14 September 
2016 
10 Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces 
19 Jun. 1951  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17265.htm  
11 Taimar Peterkoo Jurisdiktsiooni regulatsioon NATO vägede staatust käsitlevas lepingus Juridica III/2002 lk 
178 
12 WStG § 4 Militärische Straftaten gegen verbündete Streitkräfte Dau Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche 
Nebengesetze211. EL November 2016 
(Erbs/Kohlhaas/Dau WStG § 4 Rn. 1-4, beck-online) 
13 Das Wehrstrafrecht dürfte die längste Zeit als rein nationale Spezialmaterie hinter sich haben, weil 
zunehmende Auslandseinsätze der Bundeswehr schon faktisch ein höheres Konfliktpotenzial mit sich bringen. 
(MüKo StGB Bd. 8, Einleitung Rn. 1 - 6, beck-online 2013) https://beck-online-beck-de. 
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nimetatud valdkonna reguleerimisel EL pädevust14 ning päringud Eurlex andmebaasis ning 
c.h. Beck õiguskirjanduse andmebaasis märksõnadega „ richtlinie wehrstrafrecht“ ning 
„ rahmenbeschluss wehrstrafrecht“ ei andnud samuti tulemust, et seda valdkonda oleks 
reguleeritud kas EL raamotsusega (kuni 2009) või direktiiviga (alates 2009).  Võttes arvesse 
valdkonna spetsiifikat, ei ole ka ootuspärane, et see võiks tänaseks olla EL tasandil 
ühtlustatud (v.a. kogu karistusõigust hõlmavas osas, nt Euroopa vahistamismäärus jms).  
Seega võib järeldada, et EL ja rahvusvaheline õigus ei kirjuta ette, kas üldse ja milline 
kaitseväeteenistusalane rikkumine peaks olema süüteona karistatav, millises vormis 
(distsiplinaar- väär- või kuriteona), millises mahus ja millise sanktsiooniga. 
 
 

 
6. Kaitseväeteenistusalased süüteod Prantsusmaal 

 
Prantsuse kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni puhul on sissejuhatuseks hea 
vaadata lühidalt selle taustsüsteemi.  Püsiarmee loodi Prantsusmaal 1439 Charles VII poolt, 
1972 aasta militaarseadus märgib, et “sõjaväelase staatus nõuab kõigis olukordades 
distsipliini, lojaalsust ja ohverdusvaimu”15 – neid võib seega nimetada ka sõjaväe 
põhiväärtusteks, mis võivad seega väärida ka karistusõiguslikku kaitset.  Üldine 
kaitseväeteenistuse kohustus viidi Prantsusmaal sisse 1905 ning see lõppes 30.11.2001, mil 
Prantsusmaa kaitsevägi muutus täies mahus elukutseliseks väeks.  Eesti kontekstis on huvitav, 
et 74% prantslastest küsitluse järgi toetab Prantsuse sõjalist osalemist välisoperatsioonides 
üldiselt, toetus on isegi tugevam kui selle eesmärk on aidata ohus olevat elanikkonda (90%) 
või reageerida NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi vastu suunatud agressioonile (76%), 
samas 48% prantslastest usub, et selline sekkumine võiks toimuda ainult parlamentaarse 
hääletuse järgselt, samas kui 42% peab sellist otsust presidendi pärusmaaks.16  Prantsuse 
parlamendil ei ole suurt rolli kaitsejõudude rakendamisel – otsus kaitseväe kasutamiseks 
võidakse teha ilma parlamendi osaluseta, see otsus on täidesaatva võimu teha.  Ainult sõja 
kuulutamisel on parlamendi otsus vajalik.17  Kuid alates 1945 aastast ei ole kordagi sellise 
parlamendi otsuse järele vajadust olnud ja seda pole tehtud, arvukad sõjalised operatsioonid – 
nagu näiteks Liibanonis, Lahesõda, Iraak, Bosnia. Ida Timor, Makedoonia – on toimunud 
täidesaatva võimu otsuse alusel.  Prantsuse kaitseväelaste kriminaalvastutust reguleerib 
militaarjustiitskoodeks (Code de justice militaire, edaspidi CDJM). Distsiplinaar ja 
karistussanktsioonid on üksteisest eraldiseisvad ja sõltumatud.  Distsiplinaararesti ei arvata 
kriminaalvangistusest maha18.  Distsiplinaarkaristuseks on hoiatus, noomitus, arest kuni 40 
päeva (hilisema CDJM järgi siiski kuni 60 päeva) ja blame (häbi, häbistamine?!), samuti 
auastme alandamine, mida võidakse kohaldada lisadistsiplinaarkaristusena väga raskete 
rikkumiste korral.  Lisaks on olemas võimalus jätta ilma edutamisest, teenistusest 
kõrvaldamine kuni 3 aastaks, pensioni vähendamine.  Sõdurid alluvad nii tavalisele 
kriminaalseadusele kui lisaks ka CDJM-le.  Alates 1999 on ainult üks spetsiaalne sõjaväe 
kohus Pariisis (tribunal aux armées de Paris), millele alluvad kaitseväelaste poolt välismaal 
toimepandud rikkumised.  Ülejäänud kaitseteenistusalaste kuritegude jaoks on loodud 37 
spetsialiseerunud kohtukolleegiumi (chambers) tavakohtutes, mis arutavad sõdurite poolt 

                                                           
14 Understanding the Limitations of the EU’s Common Security and Defence Policy Tom Dyson and Theodore 
Konstadinides, Sep 26 2013 http://www.e-ir.info/2013/09/26/understanding-the-limitations-of-the-eus-common-
security-and-defence-policy-a-legal-perspective/ 
15 Georg Nolte, European military Law Systems, De Gruyter 2003, Berlin. Chapter 5 Military Law in France by 
Jörg Gerkath pg 278 
16 Gerkath pg 285 
17 Gerkath pg 294 
18 Gerkath 319 
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rahuajal toimepandud kuritegusid CDJM järgi.  Sõjaajal võidakse luua spetsiaalsed kohtud.  
Minevikus on sellised loodud kahel korral – mõlemad Alžeeria kriisi ajal 1961-1962, mis 
loodi kindral de Gaulle poolt “teatud rikkumiste osas õigusemõistmiseks seoses sündmustega 
Alžeerias19”  Enamik kriminaalmenetluse erisusi võrreldes tavakuritegudega on ära kaotatud 
1999 reformidega välja arvatud see, et 1) tegevteenistujat ei allutada kohtu kontrollile 
(eeldatakse et kaitsevägi suudab ise tagada, et sõdur ilmub kohtusse), 2) istung võidakse 
kuulutada kinniseks ning 3) rahvakohtunikud võidakse kõrvale jätta õigusemõistmisest, kui 
see võib ohustada riigisaladust.  Eraldi sõjaväeprokuröre pole, tavaprokurörid lahendavad ka 
CDJM asju, välja arvatud Pariisi väliskuritegude tribunali puhul. Rahvusvahelise 
humanitaarõiguse alased kuriteod sisalduvad tavaseaduses (Code Pénal). 
 
Militaarjustiitskoodeks - Code de justice militaire (CDJM)20 III raamat sätestab 
kaitseväeteenistusalaste süütegude koosseisud ja nende eest karistused.  Art L311-1 kohaselt 
rakenduvad Code Pénal tavakoosseisud ning iseäranis 461-1 kuni 462-31 (sõjakuriteod, 
tsiviilelanikkonna kahjustamine jne) täiendavalt CDJM-le.  Kaitseteenistusalased kuriteod 
CDJM järgi on: 

1. Allumatus (De l`insoumission, L321-1) – rahuajal karistatakse kuni 1 a.v, sõjaajal 
kuni 10 a.v.  Lisaks, sõjaajal võidakse ohvitseri suhtes kohaldada ka teenistusest 
kõrvaldamist. 

2. Deserteerumine (De la désertion  L321-2) – 1) põgenemine ilma autoriseeringuta või 
keeldumine taasühinemast oma üksusega. Sellisel juhul loetakse isik desertööriks 
juhul, kui ta ei ilmu välja 6-ndal päeval alates ebaseadusliku äraoleku esimesele 
päevale järgnevast päevast. Sõjaajal vähendatakse seda perioodi 2/3 võrra (ehk siis 2 
päeva peaks olema isik kadunud) 2) või kui ei ilmuta välja missiooni lõppemisel, 
samuti mitteilmumine teise üksusesse kuhu teda on saadetud või 3) isik välismaal 
viibides ei ilmu mere- või õhusõiduki väljumisajaks välja.  Rahuajal karistatakse 
deserteerumise eest kuni 3 a.v., väljaspool riigi territooriumi toimunud deserteerumise 
eest 5 a.v. ning sõjaajal ja erakorralise seisukorra ajal (state of emergency) toimunud 
deserteerumise eest kuni 10 a.v. (L321-3) 

3. Vandenõu korras deserteerumine (avec complot, conspiracy)  (Art L 321-4) – 
deserteerumine mis on toime pandud kooskõlastatult rohkem kui 2 isiku poolt on  
rahuajal karistatav kuni 5 a.v. ning sõjaajal kuni 10 a.v. 

4. Deserteerumine välismaal (De la désertion à l`étranger, L 321-5) – sõdur kes on 
assigneeriud treeningüksusess väljaspoole vabariiki on rahuajal desertöör kui ta 1) 
põgeneb või keeldub taasühinemast oma üksusega või kui ta ei ilmu välja missiooni 
lõpul või lahkumisloa lõppemisel – 3 päeva jooksul mis hakkab jooksma 
mitteilmumise päevale järgnevast päevast. Sõjaajal on tähtaeg vähendatud 1 päevani 
2) teise üksusesse liikumisel ei ilmu sinna 3) vee- või õhusõiduki lahkumisajaks ei ole 
välja ilmunud.  Punktides 2 ja 3 ei rakendu armuaeg (s.o. siis vastavalt kas 3 või 1 
päevane periood. Karistatakse 5 a.v. ohvitseri puhul 10 a.v.  Juhul kui välismaal 
deserteerunud sõdur naaseb vabariiki, vähendatakse karistust kolme aastani.  
Välismaal deserteerumisel suurendatakse karistust 10 a.v. kui 1) deserteeruti kandes 
relva või riigi poolt antud varustust, 2)teenistuskohustuse täitmise ajal, 3) vandenõu 
korras . Kui välismaal deserteerumine toimus sõjaajal või erakorralise seisukorra ajal, 
on karistus 10 a.v ning 20 a.v. kui see toimus vandenõu korras. (L 321-11) 

                                                           
19 Gerkath 324 
20 Code de justice militaire (nouveau) Version consolidée au 20 décembre 2016, Legifrance 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071360&dateTexte=20170126    
Analüüsi koostaja poolt Google translate English translation alusel 
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5. Relvastatud grupiviisiline deserteerumine (De la désertion à bande armée, L 321-
12) – relvastatud grupiviisiline deserteerumine on karistatav 20 a.v.  Juhul kui selline 
deserteerumine toimus vandenõu korras, siis eluaegne vangistus. 

6. Vaenlase juurde deserteerumine või deserteerumine vaenlase juuresolekul (De la 
désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi L 321-13) – laeva või õhusõiduki 
meeskonna poolt vaenlase poole üleminek on karistatav eluaegse vangistusega.  
Vaenlase juuresolekul deserteerumine on karistatav 20 a.v., ohvitseri puhul eluaegse 
vangistusega.  Juhul kui see toimub vandenõu korras, on karistus eluaegne vangistus. 

7. Deserteerumise provotseerimine (De la provocation à la désertion L321-18) – 
mistahes moel deserteerumise julgustamine, sõltumata sellest kas deserteerumine 
toimus, karistatakse rahuajal 3 a.v. ning sõjaajal 10 a.v.  Mittesõjalise personali liiget 
karistatakse trahviga  3 750 €. 

8. Deserteeruja varjamine (Du recel de déserteur, L 321-19)- teadlikult deserteeruja 
varjamine või tema eemale hoidmine õigusemõistmisest karistatakse 2 a.v., lisaks võib 
mittesõjaväelasele kohaldada trahvi  3 750 €. 

9. Deserteerumise provotseerimise ja desertööri varjamise karistatavus 
liitlasvägede sõduri puhul (L321-20) – on karistatav ka juhul kui desertöör kuulub 
liitslasvägede koosseisu. 

10. Enesevigastamine sõduri poolt teenistusest kõrvalehoidumiseks (De la mutilation 
volontaire L 321-22) – kui sõdur vabatahtlikult teeb ennast teenistuseks 
mittekõlbulikuks kas ajutiselt või alaliselt eesmärgiga hoida kõrvale sõjaväelistest 
kohustustest, karistatakse rahuajal 5 a.v, sõjaajal 10 a.v.  Vaenlase juuresolekul on 
sama tegu karistatav eluaegse vangistusega.  Katse on karistatav  Arsti või farmatseuti, 
kes sellest teost osa võtab, karistatakse rahatrahviga  4 500 €. 

11. Kapitulatsioon (De la capitulation L 322-1) – üksuse, laeva või õhusõiduki 
komandör, kes kapituleerub vaenlase eest või annab korralduse lõpetada võitlemise 
või võtab lipu maha enne kui on ammendunud kõik võimalused kaitseks, mis on tema 
käsutuses, karistatakse eluaegse vangistusega.   

12. Kapitulatsioon lahinguülesande täitmata jätmisega L322-2 - üksuse, laeva või 
õhusõiduki komandör, kellel oli võimalus rünnata endaga võrdset või väiksema jõuga 
vaenlast, päästa üksust või prantsuse või liitlase laeva või õhusõidukit, jättes selle 
tegemata ilma instruktsiooni või tõsiste motiivideta, karistatakse teenistusest 
kõrvaldamisega (distsiplinaarkorras). 

13. Sõjaväeline vandenõu (Du complot militaire L 322-3) – vandenõu sekkumaks 
üksuse, laeva- või õhusõiduki komandöri autoriteeti, karistatakse 10 a.v.  Vandenõu on 
olemas kui on olemas vähemalt kahe isiku vaheline kindel kokkulepe (resolution) 
tegutsemiseks.  Sõjaajal, ümberpiiramise või erakorralise seisukorra ajal karistatakse 
vandenõu eest eluaegse vangistusega. 

14. Rüüstamine (Des pillages, L 322-5) –haavatu, haige, merehädalise või surnud isiku 
ründamine – on karistatav 10 a.v.  Juhul kui sellega kaasnes raske tagajärg abitus 
seisundis olevale isikule, karistatakse eluaegse vangistusega. 

15. Hävitamine ettevaatamatusest (Des destructions, L322-6) – hooletusest sõjaväe 
poolt kasutatava vee- või õhusõiduki, varustuse, moonda, rajatise hävitamine, mis on 
vajalik riigi kaitseks – karistatakse 3 a.v.  Sama teo eest komandöri poolt karistataks 
teda kuni 5 a.v.  Sõjaajal vee- või õhusõiduki hävitamise eest karistatakse kuni 20 a.v. 

16. Tahtlik hävitamine  (L322-8) – muud koosseisutunnused samad, mis eelmisel v.a. 
tahtlik tegu – karistatakse kuni 20.a.v  Juhul kui see tõi kaasa inimese surma või tõsise 
ohu riiklikule julgeolekule, karistatakse eluaegse vangistusega. 

17. Võltsimine ja vara kõrvaldamine (Du faux, de la falsification, des détournements L 
322-11) – sõdurit, kelle ülesandeks on pidada arvestust raha või materiaalsete 
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väärtuste üle, kes võltsib või esitab valeandmeid, karistatakse 20 a.v.  Selle hulka 
kuulub võltsitud tooraine, materjalide, toiduainete või vedelike levitamine, samuti 
nakkushaigete loomade liha levitamine.  Võõrustaja röövimine, ka rahuajal, kelle 
juurde ta on majutatud, karistatakse 10 a.v. (L 322012) 

18. Mundri, auraha, eraldusmärgi või embleemi usurpeerimine (De l'usurpation 
d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes, L322-15) – ilma 
vastava õiguseta sõduri või muu isiku poolt auraha, medali, mundri või prantsuse 
kostüümi kandmise eest karistatakse 2 a.v. 

19. Sõjaajal mundri, auraha, eraldusmärgi või embleemi usurpeerimine (De 
l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes, L322-16) – 
karistatakse 5 a.v. 

20. Lipu või armee rüvetamine (De l'outrage au drapeau ou à l'armée L 322-17) – lipu 
või armee rüvetamise eest karistatakse 5 a.v.  Ohvitseri puhul lisaks vähendatakse 
auastet või kõrvaldatakse teenistusest. 

21. Distsipliinirikkumisele õhutamine (De l'incitation à commettre des actes contraires 
au devoir ou à la discipline L 322-18) – sõduri poolt distsipliinirikkumisele õhutamise 
eest karistatakse  2 a.v./  Kõrgema auastmega rikkuja puhul karistatakse 5 a.v.  Sõja- 
piiramise või erakorralise seisukorra ajal sama teo eest karistatakse 5 a.v. sõdurit ja 10 
a.v. kõrgema auastmega kaitseväelast. 

22. Sõjaväeline pööre (De la révolte militaire L 323-1) 1) vähemalt 4 relvastatud sõduri 
poolt pardal kooskõlastatud tegevuse eest mitte alluda nende ülemuste käskudele, 
karistatakse 5 a.v. 2) vähemalt 4 relvastatud sõduri poolt pardal relva ebaseaduslik 
kasutamine ülemuselt saadud käsu vastu, karistatakse 10 a.v. 3) vähemalt 8 
sõjaväelase poolt  keeldumine korra taastamisest, karistatakse 20 a.v.. Eluaegset 
vangistust võidakse kohaldada kõrgeima auastmega pööraja ja pöörde algatajate 
suhtes. 

23. Sõjaväeline pööre sõjaajal (L 323-3) kui sõjaväeline pööre leiab aset sõjaajal, 
ümberpiiramise tingimustes või erakorralise seisukorra ajal, või tule all oleva 
merealusel või õhusõidukil, võidakse karistatakse eluaegse vangistusega, algatajaid 
karistatakse eluaegse vangistusega. 

24. Mäss (De la rébellion, L 323-4) – 1) sõduri poolt ülema ründamine on karistatav kuni 
1 a vangistusega kui seda tehakse ilma relvata ning 3 a.v., kui seda tehakse relvaga. 2) 
Sama teo eest vähemalt 8 sõduri poolt, karistatakse 20 a.v.  Sama karistus kohaldub 
sõltumata mässajate arvust, kui vähemalt kaks neist ähvardab relvaga.  Mässu 
algajajaid ja mässust osavõtvaid kõrgema auastmega kaitseväelasi karistatakse 
eluaegse vangistusega. 

25. Käsu täitmisest keeldumine (Du refus d'obéissance L 323-6) -  sõduri poolt käsu 
täitmisest keeldumine, karistatakse 2 a.v.  Sõjaajal käsu täitmisest keeldumise eest 
karistatakse kuni 5.a.v. 

26. Lahingukäsu täitmisest keeldumine (L 323-7) - sõduri poolt keeldumine marssida 
vaenlasele vastu või muu soorituse täitmisest keeldumine vaenlase juuresolekul 
karistatakse eluaegse vangistusega. 

27. Ülema ründamine (Des voies de fait et outrages envers des supérieurs L 323-9)  -
sõduri poolt ülema ründamine on karistatav 10 a.v.  Sama teo eest relvaga – kuni 20 
a.v.  Kui rünne pandi toime väljaspool teenistust, karistatakse 3 a.v.  Kui ründajaks oli 
ohvitser, karistatakse 5 a.v.  Juhul kui nimetatud teo eest näeb karistusseadus (üldine 
Code Penal) ette raskema karistuse, kohaldatakse karistusseadust. 

28. Ülema solvamine ja ähvardamine (L 323-12) - sõduri poolt teenistuse ajal ülema 
solvamine sõna, kirja, kehakeele või ähvardusega – karistatakse 5 a.v., ülejäänud 
juhtudel kuni 2 a.v. 
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29. Võimu kuritarvitamine - alluva ründamine  (Des abus d'autorité. Des voies de fait 
et outrages à subordonné L 323-19) – vägivalla kasutamine alluva suhtes on karistatav 
5 a.v. Kuriteo koosseis puudub juhul, kui vägivalda kasutati põgeniku taltsutamiseks 
vaenlase juuresolekul või kui seda tehakse rüüstamise või lõhkumise vältimiseks või 
tõsise rikkumise tõkestamiseks, mis võiks ohustada sõjaväe vee- või õhusõiduki 
turvalisust. 

30. Alluva solvamine ja ähvardamine (L 323-20)  - alluva sügava solvamise eest sõna, 
kirja, žesti või ähvardusega, ilma et viimane oleks seda provotseerinud, karistatakse 
kuni 1 a.v.  Kui see pandi toime väljaspool teenistust, karistatakse kuni 6 kuulise 
vangistusega. Vee- või õhusõiduki pardal toimepandu loetakse toimepanduks 
teenistuse ajal. 

31. Rekvireerimisõiguse kuritarvitamine (Des abus du droit de réquisition L 323-22) 
Karistatakse 2 a.v., raskematel juhtudel kuni 10 a.v. 

32. Ebaseaduslike repressioonide kasutamine (De la constitution illégale d'une 
juridiction répressive L 323-23) – ebaseadusliku kohtumõistmise (omakohtu?) eest 
kaitseväelase poolt karistatakse 20 a.v., võimaliku karistuse täideviimisega seotud 
juhtudel ka raskemalt vastavalt ebaseadusliku karistuse raskusele. 

33. Instruktsioonide eiramine (Des infractions aux consignes L324-1) – sõduri poolt 
üksusele antud instruktsiooni eiramise eest karistatakse 2 a.v. 

34. Komandöri poolt instruktsioonide eiramine (L 324-2) - üksuse, vee- või õhusõiduki 
komandöri poolt ülesande-missiooni (lahingoperatsiooni) täitmata jätmise eest mille 
eest ta on vastutav, karistatakse sõjaajal eluaegse vangistusega. 

35. Instruktsioonide hooletu täitmine (L 324-3) - juhul kui missioon jäi hooletusest 
täitmata, karistatakse 3 a.v. 

36. Posti hülgamine sõduri poolt (L324-4) - karistatakse rahuajal 6 k. v.  Sõjaajal  5.a.v. 
37. Vahiposti hülgamine (L 324-5)  - vahiposti hülgamisel karistatakse rahuajal kuni 

1a.v.  Juhul kui sõdur ei ole posti hüljanud, kuid leitakse uinununa, karistatakse 6 k v.  
Sõjaajal karistatakse sama teo eest 10 a.v. 

38. Veesõiduki hülgamine (L 324-7) - veesõiduki kapteni poolt sõiduki hülgamise eest 
karistatakse 2.a.v.  Juhul kui see leiab aset vaenlase juuresolekul või vahetu ohu 
olukorras karistatakse 10 a.v. 

39. Vee- või õhusõiduki komandöri poolt enneaegne evakueerumine (L 324-4)  -
õhusõiduki mittekaptenist komandöri poolt õhusõidukist lahkumine enne ülejäänud 
pardal olnud isikute, välja arvatud piloot, evakueerumist, on karistatav eluaegse 
vangistusega. 

40. Posti hülgamine vaenlase juuresolekul (L324-9) -karistatakse eluaegse vangistusega 
41. Vee- või õhusõiduki komandöri poolt konvoist mille liige ta on, eemaldumine (L 324-

10) – karistatakse 3 a.v. 
42. Veesõidukile abi andmata jätmine (L 324-11) - komandöri poolt ilma seadusliku 

alusta teise hädas oleva aluse abistamisest keeldumine on karistatav 5 a.v. 
43. Reetmine ja spionaaž sõjaajal (De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre 

L 331-1)  - sõjaajal reetmise ja spionaaži eest karistusseadustiku 411-2 - 411-11 
ettenähtud teo eest – karistatakse eluaegse vangistusega ja rahatrahviga  750 000 €.  
Sõjaajal prantslase või prantsuse teenistuses oleva sõduri poolt relva tõstmine 
Prantsusmaa vastu on karistatav eluaegse vangistusega ja trahviga  750 000 €. (L331-
12). 

44. Reetmine vee- või õhusõiduki meeskonnaliikme poolt (L 331-3) on samuti see, kui 
pardal olev isik 1) provotseerib põgenemist või takistab tegevust 2) ilma komandöri 
käsuta lõpetab võitluse või võtab maha lipu 3) põhjustab selle, et vaenlane võtab üle 
sõiduki juhtimise või lubab vaenlase pardale. 
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45. Muu riigikaitse õõnestamine sõjaajal (L 332-1) on 1) Prantsuse väejõu andmine 
välismaa võimude teenistusse, 2) armee demoraliseerimises osalemine, 3) sõjalise 
varustuse normaalse opereerimise tõkestamine – on karistatav eluaegse vangistusega 
ja trahviga  750 000 €. 

46. Riigisaladuse rikkumine sõjaajal (L 332-2) Karistusseadustiku art. 413-10 ja 413-11 
ettenähtud teo toimepanemine sõjaajal on karistatav 20 a.v. või trahviga  450 000 €. 

47. Vaenlasega äri ajamine (L332-3)  - kommerts- või finantsalaste suhete jätkamine 
vahetult või vahendaja kaudu selle võimu kodanike või agentidega mis on 
Prantsusmaaga sõjas on karistatav 15 a.v  või trahviga  750 000 €. 

48. Teabetalletuse keelu rikkumine sõjaajal (L 332-4) Sõjaajal, tsoonis mis on 
fikseeritud sõjaväeliste võimude poolt, ilma viimase nõusolekuta jooniste, mõõtmiste, 
kujutiste, helide või signaalide salvestamise eest karistatakse 15 a.v. või trahviga  
250 000 €. 

49. Käesolevast loetelust on välja jäetud üksikud koosseisud, mis oma olemuselt kujutasid 
põhikoosseisu suhtes abistavaid ja täpsustavaid sätteid või mille sisust ei olnud 
olemasolevate materjalide põhjal võimalik aru saada või  

50. CDLM lõpus on mitmed sätted, mis välistavad või pehmendavad teatud 
kuritegude eest karistust juhul, kui isik kas annab nendest teada ja hoiab teo ära 
või annab kaasosalised üles. 

 
 

7. Kaitseväeteenistusalased süüteod Rootsis 
 
Rootsis on kaitseväeteenistusalased süüteod sätestatud üldise karistusseadustiku (brottsbalk) 
21 peatükis.21  Kaitseväeteenistusalaseid süütegusid kohaldatakse vaid juhul kui kuningriik on 
sõjas (§ 1).  Juhul kui kuningriik on sõjaohus, võib valitsus ette kirjutada, et 21. peatükk 
rakendub ka väljaspool sõjaolukorda.  Sõdur 21. peatüki tähenduses on isik kes on 
armeeteenistuses.  Samuti on sõdur isik, 1) politseinik, kes ilma et oleks armee koosseisus on 
kohustatud osalema riigikaitses, 2) turvamehed, 3) iga muu isik, kes on relvajõudude 
koosseisus ning 4) organiseeritud vastupanuliikumise liikmed.  Süütegude sätted laienevad ka 
sõjavangidele, sõjaosalistele, kes on kinni peetud sõjas milles kuningriik on neutraalne ning 
välismaalased, kes elavad sõjavangide hulgas või kes on interneeritud sõjaosalised andmaks 
meditsiinilist või hingelist abi.   
 
Kaitseteenistusalased süüteod on 

1. Käsu täitmisest keeldumine sõduri poolt, selle mittetäitmine või täitmisega 
viivitamine  (§ 5) – karistatakse kuni 2 a.v.  Vastutust ei järgne, kui käsk oli 
teenistusväline. 

2. Raske käsu täitmisest keeldumine (§ 6) – käsu täitmisest keeldumine lahingu käigus 
või kui muul põhjusel see kujutab endast erilist riski – karistatakse kuni 10 a.v. või 
eluaegse vangistusega. 

3. Deserteerumine (§ 7) – sõduri poolt põgenemine või ebaseaduslik puudumine 
teenistusest on karistatav trahvi või kuni 2.a.v.  Raskel juhul 10 a.v. kuni eluaegne 
vangistus.  Raske on juhtum, kui isik lahkus lahingust, läks üle vaenlase poolele või 
andis vabatahtlikult end vaenlase kätte. 

4. Ülema ründamine (§ 8) – sõduri poolt vägivalla või selle ähvardamisega ülema 
ründamine tema teenistusega seoses, takistamaks teenistust, karistatakse trahvi või 

                                                           
21 Swedish Penal code Chapter 21 (2016 stand) Ametlik ingliskeelne tõlge koodeksi tõlge sisaldab muudatusi 
vaid kuni 1999 Google translate from swedish https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700  
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vangistusega kuni 2 a. Enamohtlik koosseis  – lahingu käigus sama teo toimepanemine 
on karistatav kuni 6 a.v. 

5. Vaenlasega mehkeldamine (consorting) (§ 9) – sõduri poolt vaenlasele 
autoriseerimata sõnumi saatmine või muul moel vaenlase sõjaväe esindajaga 
suhtlemine või vaenlase territooriumil viibimise eest, karistatakse trahvi või 
vangistusega kuni 2a. 

6. Lahinguvalmiduse õõnestamine (§ 10) - kaitseväelase poolt lahingu ajal, mil 
distsipliini rikkumine kujutab endast suurt ohtu, kaitseväe liikmete nõustamine alla 
anda või end vaenlase kätte anda, või muu teiste kaitseväelaste ees toimepandava 
autoriseerimata ebalojaalsuse akti või võitlusvaimu alandamise eest, karistatakse 10 
a.v. või eluaegse vangistusega. 

7. Lahinguvalmiduse unarusse jätmine (§11) – kaitseväelase poolt oma kohustuste 
täitmata jätmine mis on vajalik lahinguks valmistumiseks, vajaliku vara või materjali 
varustamata jätmisel või muul moel – karistatakse 10 a.v. või eluaegne vangistusega. 

8. Autoriseerimata kapitulatsioon (§ 12) – karistatakse 10  a.v. või eluaegse 
vangistusega 

9. Lahinguülesande unarusse jätmine (§ 13) - lahingu ajal ülesande täitmata jätmise 
eest, karistatakse 10 a.v. või eluaegse vangistusega. 

10. Kohustuse rikkumine (§ 14) – kaitseväelase poolt kavatsetult või raske hooletuse 
tõttu oma kohustuste täitmata jätmise eest karistatakse kuni 2 a.v. Käesolevat sätet ei 
kohaldata kui selles sisalduv tegu on ette nähtud mõnes muus käesoleva peatüki 
koosseisus. 

11. Katse, ettevalmistuse ja vandenõu karistatavus (§ 15) - deserteerumise katse, 
ettevalmistamine või vandenõu selleks, samuti sellest mitteteatamine, samuti ülema 
ründamise katse, selle ettevalmistamine või vandenõu selleks karistatakse 23 peatüki 
(riigireetmine) järgi.   
 

 
8. Kaitseväeteenistusalased süüteod Soomes 

 
Soomes reguleerib kaitseväeteenistusalaseid süütegusid üldise karistusseadustiku (rikoslaki) 22 
45 peatükk.  Sõdur karistusõiguse tähenduses on 1) armee regulaarpersonal ja ajutine 
personal, kellel on antud sõjaväelised ülesanded, 2) ajateenijad ja vabatahtlikud 
naisajateenijad, 3) vabatahtlik teenistuja, 4) kadetid keda treenitakse sõjaväe jaoks.  Lisaks 
sellele kohalduvad sõduri kohta käivad sätted ka sõjaväelisele personalile piirivalves ja 
tudengitele kes läbivad piirivalve baasväljaõpet ning kriisiohje väljaõpet läbivad isikud või 
kriisiohjet ellu viivad isikud.  Sõjaaeg 45 ptk tähenduses on kaitseseisukord kaitseseisukorra 
seaduse järgi (State of Defence Act 1083/1991) ning ainult sellel territooriumil, kus kehtib 
kaitseseisukord. Sõjavangile kohalduvad koodeksi vastavad sätted. Sõjavang, kellel on 
õnnestunud põgeneda enda väe juurde või neutraalsesse riiki, kuid kes seejärel uuesti kinni 
võetakse, ei või karistada varasema kuriteo eest art 25 järgi (sõjavangi poolt põgenemine). 
Sõjavangi poolt põgenemise käigus toimepandud süütegu, mille eesmärgiks on üksnes 
põgenemise võimaldamine ning mis ei sisalda endas vägivalda isiku vastu, on karistatav 
üksnes distsiplinaarkorras. 
Käsu täitmise  eest võib karistada ainult juhul kui 1) isik sai aru et käsule allumine kujutab 
endast seaduse või teenistuskohustuse rikkumist või 2) ta pidi aru saama käsu 
ebaseaduslikkusest, võttes arvesse käsuga nõutava teo ilmset ebaseaduslikkust. 
                                                           
22 Translation from Finnish Legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice, Finland 
The Criminal Code of Finland (39/1889, amendments up to 766/2015 included) 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf  
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Karistusseadustiku art 4.2 kohaselt kohaldub soome karistusõigus ka kaitseväeteenistusalase 
süüteo suhtes, mis on toime pandud väljaspool Soome territooriumi isiku poolt, kes isikuliselt 
allub regulatsioonile (s.t. soome sõdur). 
Militaarkohtuprotsessiseaduse (Military Court Procedure Act, Sotilasoikeudenkäyntilaki) 
(326/1983)23 näeb ette teatud erisused võrreldes tavasüüteomenetlusega,  erinevalt varasemast 
kannab süüdistusfunktsiooni kaitseväeteenistusalastes süütegudes tsiviilprokuratuur, asju 
arutab samuti tavakohus, kuid kohtukoosseisu on kaasatud ka kaitseväe esindajad.  Esimeses 
astmes osaleb lisaks kohtunikule ka 2 sõjaväe esindajat kohtukoosseisus, apellatsiooniastmes 
osaleb lisaks tavakohtunikele kolleegiumis ka 2 militaarkohtunikku.24  
 
Soome karistusseaduse 46 ptk näeb ette järgmised kaitseväeteenistusalaste süütegude 
koosseisud: 
 
Teenistussüüteod: 

1. Teenistusssüütegu – sõduri poolt oma teenistuskohustuse rikkumine - see on 
kohustuse rikkumine või kohustuse mittetäitmine või käsu mittejärgimine – 
karistatakse distsiplinaarkorras või kuni 1.a.v.  Koosseisu hulka kuulub ka teenistuses 
olek alkoholi või muu uimasti mõju all mis vähendab tema teenistusvõimet või 
enesevigastamine teenistusest lahkumise või teenistuse kergendamise eesmärgil. 

2. Raske teenistussüütegu – sama tegu, kui 1) tahetakse saada olulist hüve, 2) 
kavatsusega tekitada tõsist kahju või 3) rikkumine on toime pandud eriliselt 
vastutusrikka ülesande täitmisel – karistatakse kuni 4 a.v. 

3. Kerge teenistussüütegu  – kui asjaolusid arvestades ja kogumis hinnates on 
rikkumine väike, karistatakse distsiplinaarkorras. 

4. Teenistusalane hooletus – kui punktis 1 nimetatud teenistussüütegu on toime pandud 
hooletusest, karistatakse distsiplinaarkorras või kuni 3 kuud vangistusega. 

5. Vahisüütegu (tunnimehesüütegu) – vahipostil oleva sõduri poolt oma posti või 
kohustuse loata  hülgamise eest, samuti kui sõdur ei ilmu õigeaegselt nimetatud 
kohustuse täitmisele või muul moel jätab hooletusse või eirab käske mis on antud 
selleks päevaks vahipidamise osas, karistatakse distsiplinaarkorras  või vangistusega 
kuni 2.a. 

6. Raske vahisüütegu -  kui vahisüütegu  toob kaasa märgatava või eriti tõsise kahju või 
sellise ohu ning kogumis hinnates on tegu raske, karistatakse 4 kuu kuni 4 aastase 
vangistusega. 

7. Kerge vahisüütegu – kui kõiki asjaolusid kogumis arvestades on tegu kerge 
vahisüüteoga, karistatakse distsiplinaarkorras või kuni 6 k.v. 

8. Hooletu vahisüütegu – kui vahisüütegu pannakse toime hooletusest, karistatakse 
distsiplinaarkorras või kuni 3 k.v. 
 

Teenistusest puudumise süüteod: 
9. Sõduri poolt puudumine ilma loata üksusest või kohast kus ta teenib või kes ei ilmu 

ettenähtud ajaks kohale, karistatakse distsiplinaarkorras või kuni 6 k.v. 
10. Deserteerumine – sõdur, kes on punktis 9 kirjeldatu järgi puudunud vähemalt 5 

päeva, nii et puudumine põhjustas või võis põhjustada olulise katkestuse sõduri 
väljaõppes või muul moel kahjustas oluliselt teenistust, karistatakse distsiplinaarkorras 
või vangistusega kui 1 a.v. 

 

                                                           
23 Sotilasoikeudenkäyntilaki  01.01.2017 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830326#a326-1983  
24 https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/en/index/asiankasittely/ratkaisu.html  
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Allumatussüüteod: 
11. Vägivaldne vastuhakk ülemale – sõdur, kes kasutab vägivalda või ähvardab sellega, 

et tõrkuda käsu täitmisest mille talle on andnud ülem või vahipostil olev sõdur, 
päevakäsus või politseilise ülesande täitmiseks või üritab sundida seda isikut midagi 
tegema või sellest hoiduda või muul moel kasutab vägivalda selle isiku vastu ajal mil 
viimane on teenistuses või teenistuse ajal toimepandud teo eest, karistatakse 
distsiplinaarkorras või vangistusega kuni 2.a.v. 

12. Raskendatud vägivaldne vastuhakk ülemale -  punktis 11 teo eest, kui see pandi 
toime 1) tulirelva, terariista või muu surmava vahendiga või 2) kui see pandi toime 
kokkuleppel teise sõduriga ning kogumis asjaolusid arvestades on tegu raske 
rikkumisega, karistatakse vangistusega 4 kuud kuni 4 a.v. 

13. Obstruktsioon ülema suhtes – sõdur, kes ilma vägivallata ebaseaduslikult takistab 
või püüab takistada ülemat teenistusülesannet täitmast, karistatakse distsiplinaarkorras 
või vangistusega kuni 3 k.v. 

14. Allumatus – sõdur, kes keeldub käsule kuuletumast mis on talle antud ülema poolt jne 
või kes kavatsetult jätab nimetatud käsu täitmata või viivitab selle täitmisega, 
karistatakse distsiplinaarkorras või vangistusega kuni 1 a.  Selle koosseisu järgi ei 
karistata, kui käsk oli selgelt vastuolus seadusega või teenistuskohustustega. 

15. Grupiline allumatus  – punktis 14 rikkumise toimepanemine kokkuleppel, 
karistatakse iga rikkujat distsiplinaarkorras või vangistusega kuni 2 a. 

 
Ülema süüteod: 
16. Võimupositsiooni kuritarvitamine – kõrgema auastmega ohvitseri, kes 1) oma 

võimu kuritarvitamisega toob alluvale kaasa kannatusi või tervisekahjustusi mis on 
teenistuse seisukohast ebavajalikud või kes kohtleb alamat alandaval moel või 2) kes 
kohaldab distsiplinaarkaristust või meedet teadvalt süütu isiku suhtes – karistatakse 
distsiplinaarkorras või vangistusega kuni 2.a.  Samuti karistatakse nimetatud koosseisu 
järgi, kes käseb alluval teha tööd mis ei ole osa teenistusest või väljaõppest. 

17. Raskendatud võimupositsiooni kuritarvitamine – kui võimupositsiooni 
kuritarvitamine tõi kaasa eriti tõsise kannatuse või raske tervisekahjustuse, 
karistatakse vangistusega 4 kuud kuni 4 a.v. 

 
Muud süüteod: 
18. Sõdurile vääritu käitumine – sõdurit, kes väljaspool teenistust ilmub kasarmu või 

muule kaitseväe või piirivalve alale, või avalikus kohas ilmselt joobnuna või kes 
tekitab lärmi või muu käitumisega häirib avalikku korda, karistatakse 
distsiplinaarkorras. 

19. Ebaseaduslik poliitiline tegevus – Kaitseväelane või piirivalvur, kes ühineb 
poliitilise parteiga või selgelt toetab mõnda neist või kes ei astu partei liikmete hulgast 
välja, karistatakse distsiplinaarkorras. 

 
Sõjaaja süüteod: 
20. 1) Punktis 1 ja 9 süüteo eest sõjaajal karistatakse distsiplinaarkorras või kuni 2 a v. 2) 

punktides 5,10,11,14,15 süüteo eest sõjaajal karistatakse kuni 4 a.v. 3)punktides 6 või 
12 süüteo eest sõjaajal karistatakse kuni 6 a.v. 

21. Lahinguülesande täitmata jätmine – sõdurit, kes 1) rikub enda konkreetset 
lahinguülesannet, 2) ei täida seda või 3) muul võrreldaval moel kahjustab 
lahinguülesande täitmist, karistatakse kuni 4 a.v. 
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22. Deserteerumine – sõdur, kes sõjaajal deserteerub vaenlasele või ilma mõjuva 
põhjuseta annab alla, juhul kui ei ole täidetud reetmise koosseis, 2-10 a.v. Katse on 
karistatav. 

23. Ohtlik kaitseväeline süütegu – juhul kui p 20 2,3 või 21 toob kaasa eriti tõsise ohu 
üksusele või selle operatsioonile või ohustab eriti tähtsat kohta, karistatakse 1-10a.v. 

24. Vandenõu ohtliku kaitseväelise süüteo toimepanemiseks – kui sõdurid lepivad 
omavahel kokku, et paneva toime ohtliku kaitseväelise süüteo p 23 järgi, karistatakse 
iga rikkujat p 23 järgi ning vandenõu algatajat ja ninameest 4 a.v. 

25. Sõjavangi põgenemine – sõjavangi poolt põgenemise või põgenemiskatse eest 
karistatakse distsiplinaarkorras. 

26. Sõjavangi põgenemisele kaasaaitamine – sõjavangi, kes aitab kaasa teise sõjavangi 
põgenemisele, karistatakse distsiplinaarkorras. 
 

 
 

9. Kaitseväeteenistusalased süüteod Saksamaal 
 
Saksamaal reguleerib kaitseväeteenistusalaseid süütegusid eraldi kaitseväe karistusseadus 
(Wehrstrafgesetz)25, mis kehtib Bundeswehri sõdurite suhtes ning § 1 lg 2 kohaselt kehtib see 
ka isikutele, kes ei ole küll sõdurid, kuid on sõjaväelised ülemused (Vorgesetzte), samuti on 
kaitseväeteenistusalaste süütegude puhul võimalik karistada ka mittekaitseväelasi kihutamise 
ja kaasaaitamise eest.26 Välismaise kaitseväe liikmele see seadus ei kohaldu, küll aga üldine 
karistusõigus. WStG § 1a kohaselt kehtib WStG ka välismaal toime pandud teo suhtes, kui 
selle paneb toime Bundeswehr̀i sõdur. WstG § 3 kohaselt kohaldub üldine karistusõigus 
niivõrd, kuivõrd sellest pole tehtud erisusi. WstG § 6 sätestab, et isikliku ohu kartmine ei 
vabasta sõdurit vastutuse eest, juhul kui sõdurikohustus nõuab selle talumist. WStG § 9 
kohaselt on karistusaresti ülemmäär 6 kuud ning miinimummäär 2 nädalat, § 10 kohaselt 
reeglina sõdurile ei kohaldada rahatrahvi. Käsu õigusliku siduvuse osas täpsustab WstG § 22, 
et siduv ei ole käsk, mis on antud väljaspool teenistuslikke eesmärke või mis kahjustab 
inimväärkust või kui see nõuaks karistatava teo toimepanemist. Juhul kui alluv oli eksimuses 
käsu õigusvastasuse osas, teda ei karistata, juhul kui see eksimus oli talle vältimatu.  
 
Kaitseväeteenistusalased süüteod WStG-s on järgmised: 
 
I Alluva poolt oma kohustuste rikkumine: 

10. Omavoliline äraolek (Eigenmächtige Abwesenheit) – lahkumine oma rühmast või 
teenistuskohast või sellest eemalolek ning tahtlikult või hooletult kauem kui 3 
kalendripäeva ära on karistatav kuni 3 a.v.  Samuti karistatakse selle eest isikut, kes 
transfeeri käigus ei ilmu teise teenistuskohta kuhu ta pidi minema (§ 15). 

11. Teenistusest kõrvalehoidmine (Fahnenflucht), eesmärgiga kaitseväeteenistusest 
hoiduda – karistatakse kuni 5 a.v. (§ 16). 

12. Enesevigastamine (Selbstverstümmelung) – enda või teise sõduri vigastamine viimase 
nõusolekul või muul moel kaitseväeteenistuseks kõlbmatuks muutmine on karistatav 
kuni 5 a.v. (§ 17). 

13. Pettusega kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine (Dienstentziehung durch 
Fälschung) – karistatav kuni 5 a.v. 

                                                           
25 WStG (Wehrstrafgesetz), zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert https://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/wstrg/gesamt.pdf  
26 WStG § 1 Geltungsbereich Dau Münchener Kommentar zum StGB2. Auflage 2013 Rn 4 
(MüKoStGB/Dau WStG § 1 Rn. 4, beck-online) https://beck-online-beck-de 



22 
 

14. Käsu mittetäitmine (Ungehorsam) – kuni 3 a.v. (§ 19) Seejuures on olemas sama teo 
raskendatud asjaoludel koosseis, juhul kui sellega kaasnes liiduvabariigi julgeoleku 
kahjustamine või see tõi kaasa teisele isikule raske tervisekahjustuse või surma – sel 
juhul on sanktsiooni ülemmäär 5 a.v. 

15. Käsu täitmisest keeldumine (Gehorsamsverweigerung, § 20) -  see on käsu 
mittetäitmine sel moel, et isik sellest kas sõna või teoga keeldub selle täitmisest, 
sanktsioon kuni 5 a. v.  Juhul kui käsk ei olnud koheseks täitmiseks ja isik selle siiski 
täidab õigeaegselt ja vabatahtlikult, võib kohus karistusest loobuda. 

16. Hooletusest käsu mittetäitmine (Leichtfertiges Nichbefolgen eines Befehls, § 21) – 
kuni 2 a.v. 

17. Ülemuse ähvardamine (Bedrohung eines Vorgesetzten) – isikut, kes ähvardab 
ülemuse suhtes toime panna süüteo, karistatakse kuni 3 a.v., § 23. 

18. Ülemuse sundimine (Nötigung eines Vorgesetzten) – vägivalla või ähvardusega 
ülemuse sundimine teha teenistustoiming või sellest hoiduda, kuni 3 a.v., § 24. 

19. Vägivald ülemuse suhtes (Tätlicher Angriff gegen einen Vorgesetzten) – kuni 3 a.v., 
§ 25. 

20. Mäss (Meuterei, § 27) – mitme sõduri poolt kooskõlastatud käsu mittetäitmine (§20), 
ähvardamine (§ 23), sundimine (§24) või vägivalla (§25)  karistatakse kuni 5 a. v. 

21. Vandenõu (Verabredung zur Unbotmässigkeit, § 28) – kui sõdurid lepivad kokku, et 
panevad toime käsule mitteallumise, ähvardamise, sundimise, vägivalla või mässu, 
karistatakse neid vastavalt konkreetse kokkulepitud teo eest karistust ettenägeva sätte 
järgi. Vandenõu eest karistusest vabastatakse isik, kes pärast kokkulepet vabatahtlikult 
tegu tõkestab.  Juhul kui tegu jäi toime panemata sõltumata tema tõkestustegevusest, 
vabaneb ta karistusest kui ta tõsimeeli ja vabatahtlikult tegi teo vandenõu 
takistamiseks. 

22. § 29 täpsustab, et §-des 23-28 kohaldub ka juhul, kui see pannakse toime sõduri vastu, 
kes ei olnud küll ülemus, kuid kes oli ohvitser või alamohvitser ning kõrgema 
auastmega kui teo toimepanija või kelle teenistuses ülemus oli. 

 
II Ülema poolt oma kohustuste rikkumine: 

23. Väärkohtlemine (Misshandlung, § 30) – alluva kehaline väärkohtlemine või tema 
tervise kahjustamine on karistatav kuni 5 a.v. Samavõrd karistatakse ka isikut, kes 
soodustab või kohusevastaselt talub seda, et alluv paneb toime teo teise sõduri vastu.  
Raskematel juhtudel, milleks on ennekõike korduvus, on karistuse alammäär 3 kuu 
asemel 5 kuud vangistust. 

24. Väärikuse alandamine (Entwürdigende Behandlung, § 31) – alama väärikust alandav 
kohtlemine või temale pahatahtlikult teenistuse raskendamine, kuni 5a.v.  Sarnaselt 
eelmisele on karistatav ka sama teo toimepanemise talumine teise sõduri poolt. 

25. Käsuõiguse kuritarvitamine (Missbrauch der Befehlbefugnis zu unzulässigen 
Zwecken, § 32) – see on ennekõike käsuõiguse kasutamine teenistusvälistel 
eesmärkidel, kuni 2 a.v. 

26. Käsu andmine süüteo toimepanemiseks (Verleiten zu einer rechtwidrigen Tat, § 33) 
– käsu andmine, mille sisuks on karistatava teo toimepanemine käsu saaja poolt ning 
juhul kui viimane ka selle käsu täidab – karistatakse samade eeskirjade järgi mis 
kehtivad nimetatud teo suhtes.  Karistust võib sätte piires kahekordistada, kuid mitte 
üle süüteo eest ette nähtud karistuse ülemmäära. 

27. Käsu andmine süüteo toimepanemiseks, mida ei viia lõpule (Erfolgloses Verleiten 
zu einer rechtswidrigen Tat, § 34) – süüteole kihutamine sisuliselt, karistatakse 
vastavalt, karistust võidakse kergendada.  Juhul kui isik hoiab ära alluva poolt süüteo 
toimepanemise omapoolse teoga, langeb karistus ära.  Samuti juhul kui tema tegu küll 
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ei olnud põhjuslikus seoses teo toimepanemisest loobumisega, kuid kes tegi sel 
eemärgil tõsimeelse/siira teo. 

28. Survestamine kaebusest loobumiseks (Underdrücken von Beschwerden, § 35) – 
alluva mõjutamine käsu, ähvarduse, lubaduse, kingituse või muul teenistusvastasel 
moel selleks et ta loobuks teate, kaebuse, andmete esitamisest pädevale riigiesindajale 
või ülemusele jne – kuni 3 a.v. 

29. § 36 täpsustab, et need karistused kehtivad ka isiku suhtes, kes küll ei ole sõduri 
ülemuseks, kuid kes on ohvitser või alamohvitser kellel on kõrgem auaste. 

30. Distsiplinaarvõimu kuritarvitamine  (Missbrauch der Disziplinarbefugnis, § 39) – 
kohaldab distsiplinaarvõimu isiku suhtes, kelle suhtes seda ei tohi kohaldada, 
kohaldab isku kahjuks distsiplinaarmeedet ebaseaduslikult või kasutab mittelubatud 
distsiplinaarmeedet – karistatakse kuni 5.a.v. 

31. Süüteomenetluses koostöö mittetegemine (Unterlassene Mitwirkung bei 
Strafverfahren, § 40) - kohustuse täitmata jätmisel teatada kuriteokahtlusest, mille 
alluv on toime pannud eesmärgiga vältida alluva suhtes seaduses ettenähtud karistuse 
kohaldamist, karistatakse kuni 3 a.v. 

32. Puudulik teenistusjärelevalve (Mangelhafte Dienstaufsicht, § 42) – alluva suhtes 
järelevalvekohustuse mittetäitmine, kui sellega on vähemalt hooletusest põhjustatud 
raske tagajärg (§ 2 lg 3 – Liitvabargiigi julgeoleku, trupi lahinguvõimekuse, teise isiku 
elu või tervise või olulises väärtuses vara ohustamine) – karistatakse kuni 3 a.v. 
 

III Süüteod muude militaarkohustuste vastu: 
33. Ebaõige teenistuslik ettekanne (Unwahre dienstliche Meldung, § 42) – teenistuslikus 

ettekandes (teates, raportis vms) ebaõigete andmete esitamine, kontrollimata teate 
kohusevastane edasiandmine või teate ebaõige edasiandmine, juhul kui sellega 
tekitatakse raske tagajärg, karistatakse kuni 3 a.v.  Hooletusest sama teo 
toimepanemine on karistatav kuni 1 a.v. 

34. Ettekande tegemata jätmine (Unterlassene Meldung, § 43) – isik, kes ei teata 
mässust (§ 27) või sabotaazist (§109e Abs 1 StGB) ajal, mil seda võib veel ära hoida, 
karistatakse kuni 3 a.v. 

35. Puudulik vahipidamine (Wachverfehlung, § 44) – vahiteenistuse ajal vahi 
nõuetekohase pidamatajätmise või vahipostilt kohusevastase lahkumise või enese 
asetamine olukorda kus ta rikub teenistust – karistatakse 3 a.v. 

36. Eriülesande ajal kohustuste rikkumine (Pflichtverletzung bei Sonderaufträgen, § 
45) – kui üksuse juht eriülesande täitmise ajal kui talle on teada kõrgendatud vastutus 
– hülgab posti, jätab täitmata käsu või teeb võimatuks enda poolt ülesande täitmise  - 
karistatakse nagu puuduliku vahipidamise eest (§ 44). 

37. Ebaseaduslik relva kasutamine (Rechtswidriger Waffengebrauch, § 46) – 
karistatakse kuni 1 a.v., v.a. juhul kui pole ette nähtud raskemat karistust muu sätte 
alusel. 

 
Lisaks nimetatutele näeb põhikaristusseadus (StGB) ette samuti riigi kaitsevõime vastased 
süüteod isikute poolt, kes ei ole sõdurid – enesevigastamine kaitseväekohustusest 
kõrvalehoidumiseks (§ 109), pettusega teenistusest kõrvalehoidumine (§ 109a), propaganda 
Bundeswehri vastu (§ 109d), riigikaitsevahendi sabotaaz,  vajaliku  asja rikkumine ja 
kahjustamine (§ 109e), kaitseväe vastu suunatud spionaaž või selle ettevalmistamine (§ 109f, 
109g), välismaisesse armeesse värbamine (§ 109h).  
 
 
 

9. Hetkeolukord ja Eesti kaitseväeteenistusalaste kuritegude 



24 
 

kataloog võrdlusriikidega võrreldes 
 
Eestis on kaitseväeteenistusalased süüteod reguleeritud KarS`i 24. peatükis ning kokku on 
selles sätestatud  18 kuriteokoosseisu.  Lisaks on oluline märkida, et riigiti erineb, millised 
teod on paigutatud kaitseväeteenistusalaste süütegude hulka ning millised on sätestatud 
inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku, s.h. sõjasüütegude hulka (8 ptk), riigivastaste 
süütegude, s.h. süüteod riigi kaitsevõime vastu (15 ptk).  Asjaolu, et mingi kuritegu ei ole 
kriminaliseeritud kaitseväeteenistusalaste süütegude hulgas ei tähenda, et sama tegu ei võiks 
olla karistatav mõne muu KarS paragrahvi järgi. 
 
 
 
I  Prantsus-

maa 
Saksamaa Rootsi Soome Eesti 

  CDJM 
Code de justice 
militaire (EriS) 

WStG 
Wehrstrafgesetz 
(EriS) 

Brottsbalk(üld) 
karistatakse 
ainult sõjaajal 

Rikoslaki 
(üld) 

KarS 
(üld) 

1 Keeldumine käsu 
täitmisest 

L 323-6, 323-7 
2/15/eluaenge 

§ 20 
5a 

§ 5, 6 
2/10/eluaegne 

§ 14, 15 
1/2a 

 § 432 
2/5/10a 

2 Käsu täitmata jätmine L321-1 
1/10 

§ 19 
3a 

§ 5, 6 
2/10/eluaegne 

§ 1,2 
1/4a 

 §433 
1/10a 

3 Kaitseväelase 
ähvardamine 

L323-12,323-20 
2/5, alluva s 6k 

§ 23 
3a 

§ 8 
2/6a 

§ 11 
2a 

 § 434 
3a 

4 Vägivald kaitseväelase 
suhtes 

L323-9, 323-19 
10/20, alluva s.5 

§ 25 , 30 
3a 

§ 8 
2/6a 

§ 11, 12 
2/4a 

§ 435 
12/15a 

5 Omavoliline lahkumine 
väeosast 

L321-2 
3/5/10 

§ 15 
3a 

- 
(§ 14?) 

§ 9,10 
6k/1a 

§ 436 
1/2/5a 

6 Omavoliline lahkumine 
teenistusrelvaga 

  - 
(§ 14?) 

 § 437 
5a 

7 Väeosa majajätmine 
lahinguolukorras 

L321-12 
20/eluaegne 

 § 7 
2/10/eluaegne 

§ 22 
10a 

§ 438 
10a 

8 Väejooks L321-2 
3/5/10 

§ 16 
5a 

- 
(§ 14?) 

 § 439 
5/10a 

9 Kaitseväeteenistusest 
kõrvalehoidumine 

L 321-22  
5/10/eluaegne 

§ 17, 18 
5a 

- 
(§ 14?) 

  § 440 
5/3/10a 

10 Masinate 
juhtimisnõuete 
rikkumine 

  - 
(§ 14?) 

 § 441 
5a 

11 Lendude nõuete 
rikkumine 

  - 
(§ 14?) 

 § 442 
10a 

12 Laevajuhtimisnõuete 
rikkumine 

  - 
(§ 14?) 

 § 443 
10a 

13. Vale teenistusalane 
ettekanne 

 § 42 
3a 

- 
(§ 14?) 

 § 445 
1/15a 

14 Võimu kuritarvitamine L323-20, 323-
19 
6k/5a 

§ 30, 31, 39 
5a 

- 
(§ 14?) 

§16 
2a 

§ 446 
5a 

15 Teenistusalane lohakus L324-3 
3a 

§ 21 
2a 

- 
(§ 14?) 

§ 4, 
3k 

§ 447 
2/5a 

16 Kaitseväe vara 
pillamine 

L322-11 
10/20 

 - 
(§ 14?) 

 § 448 
5a 

17 Relvastatud üksuse 
üleandmine vaenlasele 

L322-1 321-13 
20/eluaegne 

 § 7, 12 
2/10/eluaegne 

  § 449 
12a 

18 Hukkuva sõjalaeva 
maha jätmine 

L324-4 
2/10 

 - 
(§ 14?) 

 § 450 
5/10a 

 
II 



25 
 

Kuriteokoosseisud, mis mujal on arvatud kaitseväeteenistusalaste hulka, Eestis 24 ptk-s aga üldse või 
eraldi koosseisuna ei sisaldu 
      KarS-i 

muu osa 
vastav § 

19 Vandenõu korras 
deserteerumine 
(grupiline) 

L321-4 
5/10 

    

20 Deserteerumine 
välismaal 

L321-5 
5/10 

   § 436 

21 Relvastatud 
grupiviisiline 
deserteerumine 

L 321-12 
20/eluaegne 

    

22 Deserteerumise 
provotseerimine 

L321-18 
3/10 

    

23 Deserteeruja 
varjamine 

L321-19 
2a 

    

24 Sõjaväeline vandenõu L322-3 
10/eluaegne 

§ 28 
 

 §24 
4a 

§ 251  

25 Rüüstamine L322-5 
10/eluaegne 

   § 95 

26 Hävitamine 
ettevaatamatusest 

L322-6 
3/5/20 

    

27 Tahtlik hävitamine L322-8 
20/eluaegne 

   § 203 

28 Mundri, auraha jne 
usurpeerimine 

L 322-15 
2a 

   § 277, § 
58 p 11 

29 Sõjaajal mundri, 
auraha jne 
usurpeerimine 

L 322-16 
5a 

   § 277 
58 p 11 

30 Lipu või armee 
rüvetamine 

L322-17 
5a 

   § 245 

31 Distsiplinaarikkumisele 
õhutamine 

L 322-18 
2/5/10 

    

32 Sõjaväeline pööre L323-1 
10/20/eluaegne 

   § 251 

33 Sõjaväeline pööre 
sõjaajal 

L323-3 
eluaegne 

     

34 Mäss L323-4 
3/20/eluaegne 

§ 27 
5a 

  § 432 lg 
2 

35 Rekvireerimisõiguse 
kuritarvitamine 

L 323-22 
2/10 

    

36 Instruktsioonide 
eiramine 

L342-1 
2a 

   § 433 

37 Posti hülgamine  L324-7 
6k/5a 

   § 433 

38 Vahiposti hülgamine 
või vahi mittepidamine 

L324-5 
6k/1/10 

§ 44 
3a 

 § 5, 6 
3k/6k/2/4a 

§ 433, 
rask.k - 

39 Posti hülgamine 
vaenlase juuresolekul 

L 324-9 
Eluaegne 

   § 433 

40 Veesõidukile abi 
andmata jätmine 

L324-11 
5a 

   § 428, § 
97, § 
100, § 
124 

43 Reetmine ja spionaaž 
sõjaajal  

L331-1 
eluaegne 

    

44 Muu riigikaitse 
õõnestamine sõjaajal 

L332-1 
Eluaegne  

 § 10 
10/eluaegne 

  

45 Riigisaladuse L322-2     
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rikkumine sõjaajal 20 
46 Vaenlasega äri ajamine L332-3 

15 
    § 931 

47 Teabetalletuse keelu 
rikkumine sõjaajal 

L332-4     

47 Vaenlasega 
mehkeldamine 

  § 9 
2a 

  

48 Lahinguvalmiduse või 
ülesande unarusse 
jätmine 

  § 11, 13 
10/eluaegne 

§ 21 
4a 

§ 433 

49 Hooletusest käsu 
mittetäitmine 

 §21 
2a 

   

50 Käsuõiguse 
kuritarvitamine 

 §32 
2a 

   § 446 

51 Käsu andmine süüteo 
toimepanemiseks 

 § 33   § 446 

52 Käsu andmine süüteo 
toimepanemiseks, mida 
ei viidud lõpule 

 § 32 
 

  § 446 

53 Survestamine 
kaebusest loobumiseks 

 § 35 
3a 

  § 446 

55 Süüteomenetluses 
koostöö mittetegemine 

 § 40 
3a 

   

56 Puudulik 
teenistusjärelevalve 

 § 42 
3a 

    

57 Ettekande tegemata 
jätmine 

 § 43 
3a 

   

 
Ülal oleva tabeli eesmärk on anda võrdlev ülevaade, mis on kaitseväeteenistusalane kuritegu 
võrdlusriikides, tuues välja kus on sätestatud vastava koosseisu põhituum, sõltumata kuriteo 
nimetusest või paiknemisest KarS peatükis. Ainult distsiplinaarkorras karistatavad, kuid 
muudes riikides samuti samas peatükis asuvad koosseisud on välja jäetud. Eesti osas on välja 
toodud ka väljaspool kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükki asuvad koosseisud, mis 
vastavad koosseisudele, mis mõnes riigis on paigutatud kaitseväeteenistusalaste süütegude 
hulka.  Tegu ei ole täpsete üks ühele vastetega, kuna ka samalaadse kuriteo koosseis oma 
sõnastuses riigiti paratamatult erineb – eesmärk oli välja tuua kas ühe või teise teo põhituum 
on võrdlusriikides kriminaliseeritud.  Rohelise värviga on märgistatud 
kaitseväeteenistusalased kuriteod, mis on enamikes või vähemalt mitmes võrdlusriigis olemas 
sarnaselt Eestiga.  Roosa värviga on tabeli esimeses osas tähistatud need 
kaitseväeteenistuslikud kuriteod, mille analoogi ei õnnestunud teistes võrdlusriikides 
kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükkidest leida.  Tabeli teises osas on roosa värviga 
tähistatud sellised kuriteod, mis valdavalt on olemas muudes võrdlusriikides, kuid Eestis 
puudu ning milliste sisseviimist võib kaaluda. Analüüsi järgmistes osades on lähemalt 
käsitletud roosa värviga tähistatud koosseise. 
 
Võrdlevalt saab tuua esile järgmised tähelepanekud:  Võrdlusriikidest kõige ulatuslikumalt 
ja üksikasjalikumalt on kaitseväeteenistusalased süüteod kriminaliseeritud 
Prantsusmaal, hulgaliselt on erikoosseise.  Seejuures on prantsuse regulatsioon kohati üsna 
partikularistlik  – näiteks art L 324-5 kohaselt on vahiposti hülgamine rahuajal karistatav 
üldjuhul kuni 1 a.v., samas kui sõdur leitakse uinununa, siis vaid kuni 6 k.  Ühest küljest võib 
selline lahendus olla õigustatud subjektiivsest teoebaõigusest (uinumine kui teatud juhtudel 
isiku tahtest sõltumatu tegu, samas arvutimängu mängimine või mittemängimine või alkoholi 
tarvitamine vahisoleku ajal rohkem isiku tahte poolt kontrollitav – kuid oht ehk see, et 
tegelikult vahti ei peeta, on nende teomodaliteetide puhul üsna sarnane), teisalt objektiivselt 
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võttes võib küsida, kuivõrd põhjendatud on selline vahetegemine, kuivõrd peale uinumise 
võib olla ka terve rida muid ettevaatamatuid või tahtlikke kõrvalisi tegevusi, mis toovad vahi 
pidamise eesmärki arvestades samasuguse kahjuliku tagajärje.  Samuti on prantsuse 
regulatsioon tugevalt ülema poole kaldu ja seda alama kahjuks – näiteks ülema ründamine 
on L 323-9 järgi karistatav 10 a.v., alluva ründamine aga kaks korda väiksema ehk kuni 5 a.v. 
L 323-19 järgi.  Samuti on ülema solvamine ja ähvardamine karistatav kuni 5 a.v., alluva 
solvamine ja ähvardamine aga kuni 1.a.v.  Samas on Prantsuse koodeksis koosseise, mille 
sisseviimist võiks kaaluda – näiteks vandenõu korras ehk grupiviisiline deserteerumine 
L321-4 järgi (meil KarS § 436, 439 analoog) ning relvastatud grupiviisiline deserteerumine 
L 321-12 järgi, millised enamohtlikud deserteerumise koosseisud meil puuduvad.  Saksa 
regulatsioonis torkab silma, et lisaks alluva poolsetele kuritegudele on erilist tähelepanu 
pööratud ülema poolsete kuritarvituste kriminaliseerimisele – ideoloogiliselt seega on 
tegu justkui Prantsuse regulatsiooni vastandiga. Ainuüksi ebaseadusliku käsu kohta on 
loodud kolm erikoosseisu - meil peaks need olema sisuliselt kõik hõlmatud KarS § 446 
(võimu kuritarvitamine) koosseisuga, samas kui tahta luua käsu mittetäitmise ja selle 
täitmisest keeldumise vastukaaluks ka ebaseadusliku käsu andmise erikoosseisu, on see soovi 
korral mõeldav.  Kõige napim on kaitseväeteenistusalaste süütegude kriminaliseeritus 
Rootsis – esiteks karistatakse üksnes nende tegude eest üksnes siis kui need on toime pandud 
sõjaajal, teiseks on ka koosseisude endi hulk kõige väiksem.  Samas on rootsi seaduses 
üldkoosseis § 14 järgi, mis teisalt justkui kriminaliseerib üldsõnaliselt, väga laialt ja 
üsna blanketselt kõikvõimalikke rikkumisi , nii et teisalt võiks öelda, et selle sätte järgi saab 
ka Rootsis karistada vähemalt kõikide üleastumiste eest mis mujalgi ja võimalik et veel 
rohkemgi – niikaua kui need on toime pandud sõjaajal. Soome regulatsioon on veidi 
detailsem, samas on neilgi sarnaselt Rootsiga üldkoossies – teenistussüütegu – millise alla 
saaks idee poolest paigutada mistahes kaitseväeteenistusalase rikkumise ning puhtalt sätte 
sõnastuse järgi on karistuse rakendaja diskretsiooniruum väga suur – samas võimalik et 
kohtupraktika seda siiski oluliselt konkretiseerib.  Määratlemata üldkoosseisud ei saa olla 
karistusnormide loomisel õigusriiklikust karistusseaduse määratletusnõudest tulenevalt olla 
eeskujuks KarSi muutmisel.  Soome puhul väärib eraldi märkimist, et kaitseväeteenistusalaste 
süütegude peatükk on eeskujulikult ja loogiliselt jaotisteks struktureeritud – 1) 
teenistussüüteod, 2)teenistusest puudumise süüteod, 3) allumatussüüteod, 4) ülema süüteod ja 
5) muud süüteod.  Eesti KarSis selline sisemine liigendus loogilisteks jaotisteks 24. ptk 
raames puudub.  Mäss kui eraldi kuriteoliigina Eestis erinevalt Prantsusmaast ja Saksamaast 
puudub, samas on see sisuliselt olemas KarS § 432 lg 2 järgi (grupiline avalik käsu 
täitmisest keeldumine), mis on ka võrdlusriikides mässu kooseisu tuumaks.  Vahiposti 
hülgamine on olemas enamikes võrdlusriikides eraldiseisva kooseisuna, meil on see samuti 
karistatav käsu täitmata jätmisena, kuid võimalik on seda soovi korral esile tõsta ka 
enamohtliku erikoosseisuna.   
 
Laias laastus võib öelda, et võrdlusriikidega võrreldes silmatorkavaid lünki Eesti 
kaitseväeteenistusalaste kuriteokoosseisude piisava katvuse osas ei ole. Võimalik on 
kaaluda üksikute enamohtlike erikoosseisude sisseviimist, samas ühelgi juhul ei ole need ka 
täna täiesti katmata kas vastava tava- või üldkoosseisuga. Prantsusmaal on siiski terve rida 
üksikuid erikoosseise, mida eesti KarS ei tunne, samas nendest enamike puhul ei nähtu, et 
need peaks tingimata ka samas mahus Eestis sisse viima. Üksikute KarS 
kaitseväeteenistusalaste kuriteokoosseisude puhul tõusetus ka küsimus, kas need on 
üleliigsed. 
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10. Küsimused, probleemid ja võimalikud muudatused 
kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioonis 

 

10.1. KarS 24.ptk ja 15.ptk 5. jao kuriteokoosseisude ning teemaga 
seotud KarS üldosa hetkeseis ja sissejuhatav analüüs 

 
KarS kommentaarides on esile tõstetud mitmeid aspekte, mis omavad tähtsust ka käesoleva 
analüüsiga lahendatava lähteülesande osas.27  Kaitseväeteenistusalaste süütegude näol on 
tegemist riigivastaste süütegude (15 ptk) ühe eriliigiga, millel on ühiseid tunnuseid 
ametialaste süütegudega.  Nende süütegude mõiste määratletakse erilise isikutunnuse – 
kaitseväelaseks olemise kaudu.  Kaitseväeteenistusalase süüteo korral võib olla süü suurem 
kõrgendatud kaitsevalmiduse, süüteo toimepanemine pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist 
ning Eesti Vabariigi osalemisel rahvusvahelises sõjalises koostöös, samuti siis kui kaitseväge 
kasutatakse korrakaitse tagamisel.28 2016 jõustuv RiKS sisaldab 24. ptk suhtes olulist 
regulatsiooni. Sätestades kõrgendatud kaitsevalmiduse mõiste, reguleerides mobilisatsiooni 
väljakuulutamist ja nähes ette neis ja sõjaseisukorra ajal isikutele kohalduvad kohustused.  24 
ptk ei ole alates KarS jõustumisest 2002 sisuliselt muudetud ning seda ei tehtud ka 2007 
jõuistunud ametialaste kuriteokoosseisude ulatusliku muutmise järgselt.  Samuti kordavad 
paljud süüteokoosseisud juba KarS-is olemasolevaid, mis on vastuolus revisjoni põhimõttega 
kaotada ära dubleerivad koosseisud.  Näiteks kaotati ära § 289 (ametiseisundi kuritarvitamine) 
ja § 290 (ametialane lohakus), siiski on olemas sellised koosseisud kaitseväelaste suhtes, § 
446 (võimu kuritarvitamine) ja § 447 (teenistusalane lohakus).  Samuti ei ole karistatav 
praegu mobilisatsiooni käigus rekvireerimisele kuuluva vara varjamine29.  
Kaitseväeteenistuses oleva kaitseväelause sõjaväelise auastmega ametikoht võib olla ka 
Kaitseliidus, samas on 24 ptk kohaldamine välistatud KL liikmete suhtes, kes ei ole 
kaitseväeteenistuses – KarS Komm kohaselt on soovitatav laiendada selle peatüki kehtivust ka 
Kaitseliidu liikmetele, kes on teenistuskohustuste täitmisel ja kes alluvad käsuõigusele ja 
sõjaväelisele distsipliinile.30  
 
Järgnevalt on lähteülesandes toodud KarS kuriteokoosseisude sissejuhatav lühianalüüs, mille 
eesmärk on kaardistada sätted, mis kas tulenevalt laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonist, 
kaitseväeteenistusalaste süütegude rahvusvahelisest õigusvõrdlevast analüüsist või muudest 
kaalutlustest lähtuvalt vajaksid lähemat analüüsimist ning võimalik et ka muutmist.  
Väljaselekteeritud koosseisude osas on täpsem analüüs ja muudatusettepanekud esitatud 
analüüsi edasistes osades.  
 
KarS 24. ptk (Kaitseväeteenistusalased süüteod) 

                                                           
27 Jaan Sootak, Priit Pikamäe Karistusseadustik. 24 peatükk – kaitseväeteenistusalased süüteod/Paavo Paal. 
Kommenteeritud väljaanne 4. Väljaanne Kirjastus Juura 2015 Tallinn (edaspidi KarSKomm) 
28 KarSKomm lk 1026-1027 
29 KarSKomm lk 1027 
30 KarSKomm lk 1028 
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§ 431 KarS 24. ptk kohaldamisala: Kaitseväeteenistusalase süüteo eest karistatakse isikut, kes 
on kaitseväeteenistuses.  Seega näiteks kaitseväeteenistuses mitteolevat Kaitseliidu liiget selle 
peatüki kuritegude eest karistada ei saa.  Seda KarS kommentaarides tõstatatud küsimust on 
allpool eraldi osas käsitletud. 
 
§ 432 Keeldumine käsu täitmisest: Eripädevusest tulenevala käsuõiguse (vahiteenistuses olev 
kaitseväelane, sõjaväepolitsei ülesandeid täitval laeva või õhusõiduki meeskonda kuuluval 
kaitseväelase kõigi kaitseväelaste suhtes) alusel võib madalamas auastmes kaitseväelane anda 
käsu ka kõrgemas auastmes olevale kaitseväelasele, sõltumata ametikohast või auastmest31.  
Tühist käsku on keelatud anda ja seda ei pea täitma.  Säte vajab edasist analüüsi ennekõike 
tulenevalt selles ettenähtud distsiplinaarprejuditsiooni tõttu ning selle lõikes 3 ettenähtud 
raskendatud koosseisu osas. 
 
§ 433 Käsu täitmata jätmine: Koosseisus torkab silma distsiplinaarprejuditsiooni sätestamine, 
vajab lähemat analüüsi, samuti lõige 3 enamohtliku koosseisu osas vt edasist analüüsi. 
 
§ 434 Kaitseväeteenistuses oleva isiku ähvardamine: Laiapindse riigikaitse kontseptsioonist, 
õigusvõrdlevast analüüsist ega tulenevalt muudest kaalutlustest ei nähtunud, et nimetatud 
koosseis vajaks edasist analüüsi ja muutmist hetkel. 
 
§ 435 Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes: Laiapindse riigikaitse 
kontseptsioonist, õigusvõrdlevast analüüsist ega tulenevalt muudest kaalutlustest ei nähtunud, 
et nimetatud koosseis vajaks edasist analüüsi ja muutmist hetkel. 
 
§ 436 Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast: Väeosa või muu 
teenistuskoha all tuleb mõista nii territooriumi, kus kaitseväelane oli kohustatud viibima (s.h. 
ka väeosa liikuva objektina, nt sõjalaev), kui ka organisatsioonilises tähendusest 
struktuuriüksust (pataljon, kompanii, divisjon, staap jms).  Subjekt saab olla kaitseväelane, 
kes on määratud nn kasarmurežiimile, mitte aga nt kaadrikaitseväelane, kes peab täitma 
teenistusülesandeid kindlal ajal, kuid kes ei vaja väeosast lahkumisest eraldi luba32.  § 436 
piiritlemisel §-st 439 (väejooks) tuleb lähtuda lahkumise eesmärgist. Sätestamata on mitmetes 
võrdlusriikides ettenähtud enamohtlik koosseis grupilise deserteerumise eest, samuti vajab 
ülevaatamist lõike 3 enamohtlik koosseis. 
 
§ 437 Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast teenistusrelvaga: grupilise 
teo enamohtliku koosseisu sisseviimine nimetatud teo puhul vajab edasist analüüsi. 
 
§ 438 Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras:  võib seisneda 
nii loata lahkumises kui teenistuskohast passiivses eemaldumises (nt. ei järgne oma üksusele), 
seega võib toimuda nii tegevuse kui tegevusetuse vormis33. Lahinguolukorrana tuleb mõista 
ka rahvusvahelist relvastatud konflikti, samuti rahuvalveoperatsiooni või 
rahutagamisoperatsiooni, kui esineb vaenlasega kokkupuutumise oht.  Edasist analüüsi vajab 
grupilise teo eest võimaliku enamohtliku koosseisu sisseviimine. 
 
§ 439 Väejooks: Omavolilise lahkumise ehk § 436 enamohtlik koosseis.  Kohtupraktikas on 
loetud kõrvalehoidumise eesmärk tõendatuks sellega, et kaitseväelane ei ilmunud oma 

                                                           
31 KarSKomm lk 1030 
32 KarSKomm lk 1035 
33 KarsKomm lk 1036 
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teenistuskohta tagasi tema reservi arvamise päevaks (HrjMK 1-08-3563)34  Edasist analüüsi 
vajab grupilise väejooksu osas enamohtliku koosseisu sätestamine, samuti lõike 2 enamohtlik 
koosseisu võimalik laiendamine ka muude erikordade puhul. 
 
§ 440 Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine: Edasist analüüsi vajab selle lg 3 enamohtliku 
koosseisu laiendamine ka muude erikordade ajal lisaks erakorralisele- ja sõjaseisukorrale. 
 
§-d 441-443 Masinate, lendude ja laevajuhtimise nõuete rikkumine: KarSi üldisest 
arenguloogikast tulenevalt, kus üldkoosseise ilma põhjuseta ei dubleerita, samuti tulenevalt 
rahvusvahelisest õigusvõrdlevast analüüsist, mille järgi valdavalt sellised erikoosseisud KVTS 
süütegude hulgast puuduvad, on tõusetunud küsimus, kas neid koosseise on jätkuvalt vaja, 
mida on edasiselt analüüsitud. 
 
§ 444 Sise- ja distsiplinaarmäärustiku rikkumine – kehtetu. 
 
§ 445 vale teenistusalane ettekanne: Ettekanne on vale, kui see sisaldab teavet, mis ei vasta 
tegelikkusele. Vale ettekandega on tegu ka siis, kui kaitseväelane esitab kontrollitud teabena 
teavet, mille õigsust ta tegelikult kontrollinud ei ole35 Olemasoleva teadmise põhjal nimetatud 
säte edasist analüüsi ei vaja. 
 
§ 446 Võimu kuritarvitamine: Riigikohus leidis, et noorsõdurite väljaõppel kasutatud 
määrustikevälised karistused diskrediteerivad Kaitseväge, tekitavad kaitseväekohustuslastes 
usaldamatust ja hirmu teenistuse suhtes, põhjustavad teenistusest kõrvalehoidumist või sealt 
omavolilist lahkumist, seega tekitavad olulist kahju eesti riigi huvidele (RKKK 3-1-106-96)36 
Kõnealune säte vajab põhjalikku edasist analüüsi tulenevalt põhiseaduslikust kuriteo 
määratletusnõudest, samuti tulenevalt 2007 KarSi majanduskuritegude paketiga tehtud 
muudatustest, millega kaotati ära ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase lohakuse 
üldkoosseisud. 
 
§ 447 Teenistusalane lohakus: RKKK 3-1-1-56-01(Riigikohtu kriminaalkolleegium peab 
alusetuks kassaatori arvamust, et KrK § 162 nimetatud ametialased kohustused peavad 
tulenema vaid formaalsetest seadustest.), 3-1-1-44-02 (isik ei saa jääda passiivselt ootama 
endale õigusaktide tutvustamist vaid peab ise olema huvitatud nendest õigusaktidest, mis tema 
teenistusvaldkonda puudutavad ja millest tulenevad tema kohustused). Kõnealune säte vajab 
põhjalikku edasist analüüsi tulenevalt põhiseaduslikust kuriteo määratletusnõudest, samuti 
tulenevalt 2007 KarSi majanduskuritegude paketiga tehtud muudatustest, millega kaotati ära 
ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase lohakuse üldkoosseisud. 
 
§ 448 Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine: Võrreldes varavastaste kuritegude 
üldkoosseisudega on selles sättes oma kaitseväeline spetsiifika ehk teomodaliteet, mida 
üldkoosseisud täielikult ei kata.  Osas, mida KarS § 448 ei kata, on võimalik kohaldada 
varavastaste süütegude üldkoosseise.  Käesoleva teadmisega säte edasist analüüsi ei vaja, v.a. 
lg 2 enamohtliku koosseisu osas. 
 
§ 449 Relvastatud üksuse üleandmine ja vara jätmine vaenlasele:  Kindlustusena ei saa 
käsitleda tavalist kaitsekraavi. Vaenlasena tuleb käsitada igat subjekti, kelle suhtes riik 
sõjajõudu kasutab või kui on võimalik kasutada. Niinimetatud hübriidsõja olukorda arvestades 
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35 KarsKomm lk 1042 
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on oluline, et vaenlase mõiste ei oleks seaduse tasemel liiga kitsalt määratletud.  Kaitseväe ja 
Kaitseliidu üksuseid on võimalik kaasata näiteks KorS § 16-1 alusel riigikaitseobjektivastase 
ründe tõkestamisse või riigipiiri valvesse. Ka neis situatsioonides on võimalik vaenlasena 
defineerida subjekte, kelle tegevus on suunatud eesti Vabariigi vastu.37 Käesoleva teadmise 
põhjal säte edasist analüüsimist ei vaja. 
 
§ 450 Hukkuva sõjalaeva mahajätmine: Samalaadne koosseis on olemas mitmes võrdlusriigis, 
küsimust koosseisu vajalikkuse osas ei tekkinud. Süsteemse erikordade laiendamise puhul 
vajab muutmist lg 2 enamohtliku koosseisu sõnastus. 
 
KarSi üldosa 
§ 6 KarS ruumiline kehtivus: § 7 lg 2: Eesti KarS kehtib väljaspool Eesti territooriumi 
toimepandud teo kohta, mis on Eestis karistusseaduse järgi kuritegu ja mille toimepanija on 
teenistuskohustusi täitev kaitseväelane: Tegemist on olukorraga, kus identse normi põhimõte 
ei ole vajalik, sest paljudes välisriikides on kaitseteenistusalaste süütegude sisu ja nende koht 
õigussüsteemis meie omast erinev.  Saatja riigi kaitseväelase toime pandud kuritegu menetleb 
saatja riik38.  KarS § 7 lg 2 sõnastus tähendab seda, et mingeid õiguslikke probleeme Eesti 
KarSi kaasasaatmiseks“ meie kaitseväelastega rahvusvahelise sõjalisele operatsioonile 
väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi (missiooni) ei ole ning selles osas ei vaja seadus 
täiendamist. 
§ 58 p 5 – Süüteo toimepanemine erakorralise või sõjaseisukorra ajal:  Nimetatud 
koosseisuväline raskendav asjaolu vajab täiendamist ka muude erikordadega juhul, kui 
laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonist tulenevalt otsustatakse laiendada enamohtlike 
koosseise ka muude erikordadega lisaks erakorralisele ja sõjaseisukorrale. 
 
Süüteod riigi kaitsevõime vastu 
§ 251 Võimuhaaramine kaitsejõududes: Võimuhaaramine on sõjaväelise asutuse, 
organisatsiooni või üksuse faktiline allutamine oma juhtimisele.39  Nimetatud koosseis on 
olemas enamikes võrdlusriikides.  Kaalumist vajab selles enamohtliku koosseisu 
ettenägemine juhul kui sama tegu on toime pandud väljakuulutatud erikorra (VKO) ajal. 
 
§ 252 Tungimine riigikaitseliselt tähtsale maa-alale, hoonesse ja ruumi: kehtetu. 
 
§ 253 Riigikaitselise sundkoormise täitmata jätmine: kehtetu. 
 
§ 254 Mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine: säte 
sobiks olemuslikult paremini KarS 24. ptk-i, kuid ainuüksi toredusliku süstemaatika nimel ei 
ole mõtet hakata paragrahvide struktuuri muutma, kuna ülamärkega koosseisude lisamine ei 
tee seadust paremini haaratavaks.  Lõikes 2  osa, mis puudutab  sõjaajal kaitseväeteenistusest 
kõrvalehoidmine dubleerib KarS § 440 lg 3 ning võiks tunnistada kehtetuks. 
 
 

10.2. Olemasoleva koosseisulise ja koosseisuvälise raskendava asjaolu – 
sõjaseisukorra ja erakorralise seisukorra laiendamine muude 
väljakuulutatud olukordadega või erikordadega (VKO-dega) 
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Käesoleval hetkel näeb KarS § 58 p 5 üldise koosseisuvälise raskendava asjaoluna ette teo 
toimepanemise sõjaseisukorra või erakorralise seisukorra ajal.  Samuti mitmed KarS 
koosseisud  

- koormise täitmata jätmine (§ 261 lg 2),  
- keeldumine kästu täitmisest ( § 432 lg 3),   
- käsu täitmata jätmine ( § 433 lg 2),  
- vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku vastu (§ 435 lg 2),  
- omavoliline lahkumine väeosast (436 lg 3),  
- väejooks (§ 439 lg 2),  
- kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine (§ 440 lg 3),  
- võimu kuritarvitamine ( § 446 lg 2),  
- teenistusalane lohakus (§ 447 lg 2),  
- Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine ( § 448 lg 2),  
- hukkuva sõjalaeva mahajätmine ( § 450 lg 2)  

näevad ette enamohtliku koosseisu (kvalifitseeritud koosseis, koosseisuline raskendav 
asjaolu), juhul kui tegu oli toime pandud sõjaseisukorra või enamasti ka erakorralise 
seisukorra ajal. 
 
Riigikaitseõiguse revisjoni üheks aluspõhimõtteks on laiapõhjalise riigikaitse käsitlus, mis 
kätkeb endas avara julgeoleku ja tervikliku riigikaitse mõisteid.40  Nimetatud mõisteid on 
põhjalikumalt refereeritud autori poolt varasemalt riigikaitseliste sundkoormiste analüüsis ega 
vaja seega käesolevas analüüsis pikemat üle kordamist.  Koormiste puhul oli üheks analüüsi 
põhijärelduseks, et laiapõhjalise riigikaitse käsitlusest tulenevalt ei ole edaspidi põhjendatud 
nende kasutatavuse kitsendamine üksnes sõjaseisukorraga, vaid need peaksid olema 
kasutatavad ka mistahes muudes väljakuulutatud erikordades (VKO-des). 
 
Samast põhimõttest lähtuvalt vajab läbivaatamist ka kaitseväeteenistusalaste süütegude 
regulatsioon.  Sõjaseisukorras mitmete kaitseväeteenistusalaste kuritegude eest raskema 
karistuse ettenägemine tuleneb nii teo ohtlikkusest kui ka selle etteheidetavusest.  
Riigikaitseõiguse revisjoni käigus vaadatakse üle olemasolevate väljakuulutatud olukordade 
või erikordade regulatsioon, millest tulenevalt võib edasises olla terminoloogilisi ja sisulisi 
täpsustusi. Hetkel kehtiva VKO-de määratletuse juures võib tuua mitmeid näiteid, kus 
enamohtliku koosseisu piiritlemine üksnes sõja- või erakorralise seisukorraga ei pruugi olla 
piisav ega loogiline, eriti arvestades laiapõhjalise riigikaitse üldist ideoloogiat ja 
keskendumist terviklikule riigikaitsele pidades ennekõike silmas hübriidohte ning rangete 
piiride kadumist erinevate väljakuulutatud ohuolukordade vahel: 
 

1. Esmalt tuleb silmas pidada, et seadus eristab tavaolukordi ja erinevaid väljakuulutatud 
olukordi (VKO-d).  Tavapärane korrakaitselise ohu olukord kehtib ka siis, kui 
sellesse on kaasatud Kaitsevägi KorS alusel või  PäästeS alusel.  RiKS § 12 lg 1 alusel 
kehtiv üldine kaitsevalmidus on samuti tavapärane seisund, kus valmistutakse 
tegutsemiseks raskemate seisundite ajal.  Järgmine aste on hädaolukord HOS § 2 
tähenduses – sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või 

                                                           
40 JPA 2010 seletuskiri lk 2, Riigikaitse Strateegia Tallinn 2010 (RKS 2010) 
http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/riigikaitse_strateegia_2010_0.pdf RKS, 
vt ka Riigikaitse arengukava 2013-2022 : mittesõjalised osad“ avalik kokkuvõte 
http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/riigikaitse_arengukava_mittesojaline_2
013_22_2.pdf , aga ka Analüüs Koormiste, töökohustuse jt kohustuste terviklik regulatsioon 
II(ettevõtetele prioriteetide seadmine) &IV(üldküsimused) osa 
Riigikaitseõiguse revisjon Töörühma liige Martin Hirvoja 20.12.2016 (mitteavaldatud, asub 
Justiitsministeeriumis) 
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tervist jne ning kus on vaja mitme asutuse koordineeritud koostööd.  Kuid 
hädaolukord ei ole veel väljakuulutatud erikord ja õiguslik režiim jääb valdavalt 
samaks.  Kõigis nimetatud tavaseisundites ehk väljakuulutamata olukordades ei ole 
põhjendatud teo karistusõiguslik diferentseerimine ning need peaksid jääma 
karistatavaks tavapärases korras. 
 

2. Loodusõnnetuse, katastroofi või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks st. hädaolukorra 
lahendamiseks võib Vabariigi Valitsus välja kuulutada eriolukorra  (HOS) 
tähenduses. See võib tähendada ka olukorda, kus  paralleelselt sündmustega või hiljem 
selgub, et tegu oli 1) sabotaaži, küberrünnaku või muu teadliku destabiliseerimise 
katsega vaenuliku välisjõu poolt või siseriikliku terroristi poolt, mis võib olla otsese 
sõjalise agressiooni ettevalmistavaks astmeks, või 2) ongi tegu agressiooniga, näiteks 
bioloogilise relva või muu sarnase kasutamisega, kuid see ei ole koheselt ilmne 3) ka 
juhul kui tegu ei ole sõjalise ohuga seotud ohuga, siis kaitseväe kaasamisel sellise ohu 
tõrjumisse on kaitseväeteenistusalane süütegu oma tagajärgede raskuselt võrreldav 
sõjaseisukorras toimepanduga.  Tulenevalt laiapindse riigikaitse kontseptsioonist peab 
ka valmisolek sellisele ohule olema sama mõjus nagu klassikalise sõjaohu korral.  
Juhul kui Kaitsevägi kaasatakse eriolukorra lahendamisse, on sellises olukorras toime 
pandud kaitseväeteenistusalased kuriteod olemuslikult raskema iseloomuga võrreldes 
tavaolukorraga ning pigem sarnasemad sõjaseisukorra ajal toimepandud tegudega. 
Selle eelduse paikapidavusel tuleks ka karistusõiguses vastutust vastavalt 
diferentseerida, tagamaks laiapindse riigikaitse aluspõhimõtet karistusõiguslikult. 
 

3. RiKSiga sissetoodud kõrgendatud kaitsevalmidus võidakse Vabariigi Valitsuse 
poolt välja kuulutada Eesti Vabariigi julgeolekut ähvardavat ohu, aga ka 
rahvusvahelise kollektiivse enesekaitse operatsiooniks. Kõrgendatud kaitsevalmiduse 
ajal toimepandud kaitseväeteenistusalane kuritegu on ohtlikum, kuivõrd näiteks sel 
ajal toimepandud väejooksu puhul on sarnaselt sõjaseisundiga mõju riigi 
kaitsevalmidusele tõsisem võrreldes tavaolukorraga ning sellised rikkumised on 
ajafaktorist tulenevalt märksa raskemini kompenseeritavad võrreldes tavaolukorraga.  
Nn. roheliste mehikeste stsenaarium tähendaks juriidilises mõttes ilmselt midagi 
tavapärase korrakaitselise ohuolukorra ja sõjaseisukorra vahelist ala, sõltuvalt 
asjaoludest võib sel juhul Vabariigi Valitsus välja kuulutada kõrgendatud 
kaitsevalmiduse ning pigem puudub alus sõjaseisukorra väljakuulutamiseks või ei 
taheta seda muudel kaalukatel põhjustel teha.  Tegu oleks ideaalse näitega, kus 
juriidiliselt veel ei ole ja võimalik et ka ei tule väljakuulutatud sõjaseisukorda, kui 
leitakse et puudub välisriigist agressor, kuid faktiliselt toimub lahingutegevus, mille 
kestel toimepandud kaitseväeteenistusalastele kuritegudele peaks loogiliselt kehtima 
samasugune reziim kui väljakuulutatud sõjaseisukorras – ohud, teomodaliteedid, 
süütegude tagajärjed riigi kaitsevõimele ka kaitseväe sisemisele tugevusele on 
võrreldavad. 

 
4. Mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal toimepandud kaitseväeteenistusalased 

kuriteod ei ole samuti ei koosseosuvälise ega koosseisulise raskendava asjaoluga 
diferentseeritud, kuigi näiteks kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise erinevad teod 
on sel ajal toimepanduna oma mõjudelt ja tagajärgedelt pigem sarnasemad sõjaajal 
vastavate tegude toimepanemise kui tavaolukorras samade tegude toimepanemisele.   

 
5. Samuti ei diferentseeri KarS hetkel vastutust rahvusvahelise sõjalise operatsiooni 

käigus toimepandud teo eest – sõjaseisukorda välja kuulutatud ei ole, kuid sisuliselt 
on riik sõjas ja Eesti üksused tegutsevad välisriigis.  Juhul kui lugeda kollektiivse 
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enesekaitse või muu rahvusvahelise sõjalise operatsiooni käigus toimepandud 
kaitseväeteenistusalane kuritegu võrdseks siseriiklikult väljakuulutatud sõjaseisukorra 
ajal toimepanduga, samuti kui tahta ka juriidiliselt terviklikult võrdsustada 
Eestivastase agressiooni tõrje sõjaseisukorras ning NATO liitlasriigi vastane ründe kus 
Eesti osaleb sõjas liitlasriigina, peaks ka karistusõiguslikult võrdsustama vastutuse 
nendes olukordades toime pandud teo eest.  Ka lahinguüksuse võimekuse ja 
turvalisuse seisukohast ei ole vahet, kas näiteks käsu täitmisest keeldumine toimub 
väljakuulutatud sõjaseisukorras või de facto sõjaseisukorras, kus Eesti Kaitsevägi 
sõdib tõrjumaks teise NATO liikmesriigi vastu suunatud agressiooni väljaspool Eesti 
Vabariigi territooriumi.  Näiteks KarS § 450 hukkuva sõjalaeva mahajätmisel 
sõjaseisukorras või olukorras, kus osaletakse ilma riigisisest sõjaseisukorda 
väljakuulutamata teise NATO riigi vastu suunatud agressiooni tõrjumisel ehk sisuliselt 
ollakse sõjas – puudub loogiline põhjendus miks peaks neid olukordi 
karistusõiguslikult erinevalt käsitlema. 

 
Kokkuvõtvalt on hetkel kehtivad erinevad sisukorrad välja toodud alljärgnevas tabelis:  
 
 Olukorra nimetus Õiguslik alus Kes kuulutab välja 

(ainult VKO ehk 
väljakuulutatud olukorra 
puhul) 

Sisu 

1 Tavapärane 
korrakaitselise ohu 
olukord (sündmus), s.h. 
olukord, kus kaitsevägi 
KKS § 3 lg 11 ja lg 12 ning 
KaLS § 4 lg 2 alusel on 
KorS § 161 ja eriseaduste 
alusel kaasatud ilma 
erikorda välja kuulutamata 

KorS § 5  Tavapärased ohud avalikule korrale 
(sündmused), mida tõkestavad 
politsei jt korrakaitseorganid. 

2 Hädaolukord HOS § 2  Sündmus või sündmuste ahel, mis 
ohustab paljude inimeste elu või 
tervist või põhjustab suure varalise 
kahju või suure keskkonnakahju 
või tõsiseid ja ulatuslikke häireid 
elutähtsa teenuse toimepidevuses 

3 Üldine kaitsevalmidus RiKS § 12 lg 1  Riigi valmisoleku aste, mille korral 
riigikaitseülesannetega asutus ja 
isik täidab oma tavapäraseid 
põhitegevusega seotud ülesandeid 
ning valmistub tegutsemiseks teiste 
riigi kaitseseisundite ning 
mobilisatsiooni ja 
demobilisatsiooni ajal. 

4 Eriolukord HOS § 13 Vabariigi Valitsus Loodusõnnetuse, katastroofi,  
nakkushaiguse leviku tõkestamise 
lahendamiseks väljakuulutatud 
erikord. 

5 Erakorraline seisukord PS § 65 p 14, 
ErSS § 7-14 

Riigikogu Eesti põhiseaduslikku korda 
ähvardav ohu kõrvaldamiseks 
väljakuulutatud erikord. 

6 Kõrgendatud 
kaitsevalmidus 

RiKS § 13 lg 1 Vabariigi Valitsus  Eesti Vabariigi julgeolekut 
ähvardav suurenenud ohu korral ja 
kollektiivse enesekaitse 
operatsiooni osalemiseks 
väljakuulutatud riigi valmisoleku 
aste. 
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7 Sõjaseisukord PS § 65 p 15, 
RiKS § 17 

Vabariigi President 
Riigikogu 

Eesti vastu suunatud agressiooni, 
sõjalise ründe, sõjalise ründe ohu 
korral väljakuulutatud erikord.   

8 Mobilisatsioon PS § 65 p 15, 
RiKS § 23 

Vabariigi President 
Riigikogu 

Tegevuste kogum, mille käigus 
tagatakse Kaitseväe sõjaaja üksuste 
valmisolek sõjaliseks tegevuseks 

9 Demobilisatsioon PS § 65 p 15, 
RiKS § 27 

Riigikogu Vabariigi 
Presidendi 
ettepanekul 

Tegevuste kogum, mille 
tulemusena viiakse Kaitseväe 
sõjaaja üksused mobilisatsioonile 
eelnenud valmisolekusse 

10 Kaitseväe kasutamine 
rahvuvahelisel sõjalisel 
operatsioonil väljaspoolt 
EV territooriumi 

RiKS § 33, 34 Vabariigi Valitsus 
või Riigikogu 

NATO, EL kollektiivse enesekaitse 
operatsioonil jm välislepingus 
ettenähtud operatsioonil  osalemine 
Vabariigi Valitsuse otsusega, muul 
juhul Riigikogu otsusega.  

 
Kokkuvõtvalt:  Erinevate hübriidohtude korral, mida tõrjutakse enne või väljaspool 
väljakuulutatud sõjaseisukorda ning juhul kui nende tõrjeks kaasatakse kaitsevägi, on 
paradoksaalselt tugevdatud kaitseväelise distsipliini tagamine, mille oluliseks osaks on ka 
karistusõigus, isegi kriitilisem kui sõjaseisukorras.  Ebaselgetel asjaoludel toimunud 
laiaulatusliku bioloogilise- küber-, või  tähtsa tehnoloogilise rajatise vastu tehtud rünnaku, 
terroriakti või roheliste mehikeste stsenaariumi korral langeb esmane ainuvastutus nende 
ohtude tõrjumisel Eesti riigiorganitele.  Seejuures ei pruugi klassikalist sõjaseisukorda 
järgnedagi,  vaid asi otsustatakse sellise ohu otsustava tõrjumise või mittetõrjumisega 
esimeste tundide, päevade ja nädalate jooksul, juhul kui valitsus selleks Kaitseväe otsustab 
kaasata. Sellises olukorras peab esmase lahenduse Eesti üksi suutma ellu viia.  Klassikalise 
väljakuulutatud sõja või vähemalt sellise otsese agressiooni korral, kus Eesti ühepoolselt 
kuulutab välja sõjaseisukorra, on aga erinevalt eelpool kirjeldatud ohtudele tõrjekoormus 
mitte enam ainuüksi Eesti Kaitseväel. Eestist arvukuselt ligikaudu 100 korda suurema 
võimaliku agressoriga avalikku lahingutegevusse astumisel jagab Eesti rünnaku tõrjumise 
koormat koos oma NATO ja EL liitlastega, seejuures kandes konflikti põhiraskust selle 
algusfaasis, kuid mida aeg edasi seda rohkem tuginedes oma NATO liitlaste jõule.  Ka 
kirjeldatut arvestades on seega õiguspoliitiliselt põhjendatud sõja- ja erakorralise seisukorra 
laiendamine KarS-s ka muude VKO-dega. Samuti on KarSi kommentaarides esile toodud 
asjaolu, et kaitseväeteenistusalase süüteo korral võib olla süü suurem kõrgendatud 
kaitsevalmiduse, süüteo toimepanemine pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist ning Eesti 
Vabariigi osalemisel rahvusvahelises sõjalises koostöös, samuti siis kui kaitseväge 
kasutatakse korrakaitse tagamisel.   Samuti toob kommentaar esile, et 2016 jõustunud RiKS 
sisaldab 24. ptk suhtes olulist regulatsiooni, sätestades kõrgendatud kaitsevalmiduse mõiste, 
reguleerides mobilisatsiooni väljakuulutamist ja nähes ette neis ja sõjaseisukorra ajal isikutele 
kohalduvad kohustused, kuid KarS 24 ptk ei ole alates selle vastuvõtmisest 2002 aastal 
sisuliselt muudetud41 
 
Laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonist tulenevalt erinevate VKO-de käigus kohaldamisele 
kuuluvate meetmete ja isikute põhiõiguste piiramise ühtlustamisel eesmärgiga tagada võrdselt 
jõuline vastus, sõltumata konkreetse VKO liigist, vajab seega ühtlustamist ka selle põhimõtte 
karistusõiguslik kaitse.  KarS vajab selles osas uuendamist tulenevalt vahepeal toimunud 
riigikaitseõiguse arengust, rahvusvahelise sõjalise koostöö märksa täpsemast reguleerimisest 
RiKS-is ning käimasolevast riigikaitseõiguse revisjonist.  Eraldi küsimus on, kas teo 
toimepanemine eriolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni/demobilisatsiooni 

                                                           
41 Jaan Sootak, Priit Pikamäe Karistusseadustik. 24 peatükk – kaitseväeteenistusalased süüteod/Paavo Paal. 
Kommenteeritud väljaanne 4. Väljaanne Kirjastus Juura 2015 Tallinn (edaspidi KarSKomm) lk 1027 
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ning rahvusvahelise sõjalise operatsiooni käigus on täpselt samaväärse raskusastmega tegu 
kui sama teo toimepanemine sõja- või erakorralise seisukorra ajal. Eelpool on sellele 
küsimusele antud vastus, mille kohaselt võib mõne sellise olukorra puhul olla teo raskusaste 
isegi suurem kui sõjaseisukorra ajal.  Kui selle lähenemisega mitte nõustuda, siis  teoreetiliselt 
oleks mõeldav luua ka karistusõigusliku sanktsiooni vaheaste, mis oma karistuse raskuselt 
jääks tavaolukorra ja erakorralise ning sõjaseisukorra vahele.  Vaadanud üle vastavate eriosa 
koosseisude põhi ja enamohtlike koosseisude sanktsioonivahemikud, ei tundu siiski täiendava 
nn keskmise vaheastme loomine ratsionaalselt põhjendatud, vaid ajaks sanktsioonisüsteemi 
kunstlikult liiga keerukaks.  Pigem on VKO ajal toimepandud tegu sarnasem sõjaseisukorras 
toimepandud teole kui tavaolukorras toimepandud teole ning põhjendatult saab eri VKO 
iseloomust tulenevaid erinevusi arvestada karistuse mõistmisel.  Samas on oluline säilitada 
enamohtlikuna karistatava teo selge piiritletus ning jätkuvalt oleks selleks formaalne tunnus 
ehk vastava VKO olemasolu või mitteolemasolu (ehk kas formaalselt on erikord välja 
kuulutatud pädeva organi poolt), mis on üheselt tuvastatav.  Seega näiteks hädaolukorras 
toimepandud kaitseväeteenistusalane kuritegu oleks jätkuvalt karistatav tavakoosseisu järgi, 
sõltumata häda suurusest. 
 
Ettepanekud: 
 

1. KarS sätted, mis näevad täna ette raskema vastutuse teo eest sõja- või erakorralises 
seisukorras, tuleks laiendada et need hõlmaksid ka eriolukorra, kõrgendatud 
kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni/demobilisatsiooni ning kaitseväe kasutamisel 
rahvusvahelisel sõjaliselt operatsioonil väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi ajal 
toimepandud teole. 

2. Selleks tuleb vastavalt täiendada KarS § 58 p 5 sõnastust ning vastavate 
erikoosseisude (KarS §-d 254, 261,432,433,435,436,439,440,446,447,448 ja 450) 
sõnastust, et koosseisuväline raskendav asjaolu või koosseisuline enamohtlik koosseis 
vastavalt hõlmaks ka 1)eriolukorra, 2) kõrgendatud kaitsevalmiduse, 3) 
mobilisatsiooni/demobilisatsiooni ning 4) rahvusvahelise sõjalise operatsiooni ajal 
toimepandud kuritegu. 

3. Täpsem sõnastus on võimalik formuleerida  pärast riigikaitse revisjoni käigus VKO-de 
analüüsi valmimist: kas tekib eraldi VKO legaaldefinitsioon mis hõlmab kõiki VKO-
de liike, millele KarSis viidata või tuleb iga vastava väljakuulutatud olukorra 
riigikaitseõiguse revisjoni järgse nimetusega vastavat KarSi sätet täiendada. 

 
 

10.3. VKO ajal teo toimepanemine kui enamohtliku koosseisu 
sisseviimine teatud täiendavates koosseisudes: §-s 234 
(salakuulamine), § 251 (võimuhaaramine kaitseväes), §-s 241 
(riigisaladuse avalikustamine) 

 
Mitmete riigikaitsega seotud kuritegude juures on ette nähtud enamohtlik koosseis sama teo 
eest, juhul kui see on toime pandud sõja- või erakorralise seisukorra ajal.  Vajadusest 
laiendada seda määratlust ka muude väljakuulutatud olukordadega on selgitatud analüüsi 
eelmises osas.  Samas teatud seotud koosseisudes hetkel vastav enamohtlik koosseis puudub 
sootuks – nendeks on salakuulamine (§ 234), võimuhaaramine kaitseväes (§ 251) ning 
riigisaladuse avalikustamine (§ 241).  Samuti ei ole seega nende koosseisude puhul 
enamohtlikuna kriminaliseeritud nende toimepanemine ka muude VKO-de ajal lisaks 
erakorralisele- ja sõjaseisukorrale. 
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Prantsuse seaduses on on olemas enamohtlikud koosseisud, näiteks eristab seadus sõjaväelist 
pööret (L323-1 ja sõjaväelist pööret sõjaajal (L323-3),  posti hülgamist (L324-7) ja posti 
hülgamist vaenlase juuresolekul (L324-5), samuti sätestades eraldi reetmise ja spionaaži 
sõjaajal (L331-1), muu riigikaitse õõnestamise sõjaajal (L332-1), riigisaladuse rikkumise 
sõjaajal (L322-2), nähes nende tegude eest sõjaajal oluliselt rangema karistuse, enamasti kuni 
eluaegse vangistuse. 
 
Muude võrdlusriikide kaitseväeteenistusalaste süütegude puhul selline erisus nii markantselt 
esile ei tulnud, kuid sellest aspektist pole läbi vaadatud neid süüteokoosseise, mis ei paikne 
kaitseväeteenistusalaste hulgas.  Prantslaste regulatsioon on kohati ülidetailne ja liigagi range, 
nagu ühes analüüsi eelmises osas detailselt välja toodud, kuid kõnealune küsimus võiks olla 
üks koht, kus ka prantsuse regulatsioonist saaks teatud osas eeskujuks võtta, kuna selles osas 
see haakub ka laiapõhjalise riigikaitse ideoloogiaga. 
 
Sõjaajal rangema vastutuse ettenägemine teatud kuritegude puhul on põhjendatud selle 
ohtlikkusega ning asjaoluga, et vastava teo toimepanemine võib sõjaajal kaasa tuua 
pöördumatuid tagajärgi, võrreldes rahuaja või muu tavaolukorraga, kus on olemas suurem 
ajaline ja muu võimekus selliste tegude tagajärgede neutraliseerimiseks ning seega kahjuliku 
tagajärje ärahoidmiseks, kuna vastav kuritegu ei ole toime pandud kõige otsustavamal hetkel.  
Näiteks riigisaladuse avaldamisel rahuajal – olgu selleks siis kaitseväe salajased plaanid, 
varustus jne – on tavaliselt aega aastaid, et „spioon“ üles leida, teha muudatused salajastes 
plaanides ja muud kahjulikud tagajärjed kõrvaldada.  Sama teo toimepanemisel 
lahingutegevuse ajal ei pruugi enam olla võimalust kahjuliku tagajärje ärahoidmiseks ning 
tulemuseks võib olla kaotatud lahing või sõda ja hukkunud kaitseväelased või tsiviilisikud.  
Samamoodi võib võimuhaaramine kaitseväes sõja- vs rahuajal tuua kaasa kardinaalselt 
erinevaid tulemusi riigi kui terviku seisukohast.  Samuti kui võrrelda arvukaid 
kaitseteenistusalaseid süütegusid, kus juba täna on ette nähtud enamohtlik koosseis sõja- või 
erakorralise seisukorra ajal toimepandud teo eest, siis võrreldes käesolevas osas käsitletavate 
kuritegudega on mitmed neist märksa kergema võimaliku kahjuliku mõjuga võrreldes näiteks 
võimuhaaramise või riigisaladuse avaldamisega, milliste puhul teo kahjulikkust võimendav 
efekt tulenevalt selle toimepanemise ajast VKO ajal võib olla palju suurem. 
 
Lisaks on analüüsi eelmises osas välja toodud põhjendused, miks on KarS nendes kohtades, 
kus on juba ette nähtud raskem vastutus tulenevalt teo toimepanemise ajast, on põhjendatud 
sõja- ja erakorralise seisukorra laiendamine ka muudele VKO-dele.  Juhul kui seda teha, on 
põhjendatud samasuguse lahenduse ettenägemine ka lisanduvates koosseisudes. 
 
Ettepanekud: 
 

1. Näha salakuulamise (§ 234), kaitseväes võimuhaaramise (§ 251) ja riigisaladuse 
avalikustamise (§ 241) koosseisudes ette enamohtlik koosseis sama teo eest, kui see on 
toime pandud VKO ajal, nähes vastavas lisanduvas lõikes ette proportsionaalselt 
rangema sanktsiooni. 
 
 
10.4. Distsiplinaarprejuditsiooni kaotamine (§432,433 käsu täitmisest 

keeldumine ja täitmata jätmine) 
 
Karistusõiguse revisjoni käigus seati üheks eesmärgiks loobuda väärteoprejuditsioonist 
kuritegude koosseisudes ning revisjoni õigusteoreetilisi aluseid on põhjalikult käsitlenud 
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prodessor Jaan Sootak oma sellekohases artiklis.42 KarS revisjoni seletuskirja43 kohaselt isiku 
karistamine kuriteo eest tingimusel, et ta on varem sama teo eest karistatud 
väärteokaristusega, tähendab sisuliselt kuriteokaristuse kohaldamist väärteo – ehkki korduva 
väärteo – eest. Väärteo varasem toimepanemine ei muuda uut väärtegu raskemaks, sest selle 
ebaõigluse sisu jääb ikka samaks, ei ületa väärteo raskuse künnist ega ulatu kuriteo 
ebaõigluseni. Õigusriiklikult tähendab väärteoprejuditsioon topeltkaristamise keelu rikkumist, 
sest uue teo eest kuriteokaristuse kohaldamisega karistatakse isikut sisuliselt veel kord juba 
toimepandud ja karistuse pälvinud väärteo eest. Väärteoprejuditsioon kujul, nagu see on 
praegu mitmetes karistusseadustiku eriosa koosseisudes ette nähtud, ei ole kooskõlas PS § 12 
lg 1 esimesest lausest tuleneva õigusloome võrdsuse põhimõttega. Väärteokoosseis ei ole 
vajalik selliste kohustuste puhul, mis kehtivad üksnes teatud isikutegruppidele, seega kui käsu 
või keelu täitmise saab piisaval määral tagada tööõiguslike, distsiplinaarõiguslike vms 
vahenditega. Sellistel juhtudel peaks distsiplinaarvastusest piisama, pole tingimata vaja 
väärtegu. Tänaseks ongi eeltoodust lähtuvalt KarS-i eriosa kuriteokoosseisudest 
väärteoprejuditsioon välja jäetud. 
 
KarS §-d 432 ja 433 (käsu täitmisest keeldumine ja käsu täitmata jätmine) on ainsad KarS 
kuriteokoosseisud, kus on ette nähtud distsiplinaarprejuditsioon.  Kuivõrd distsiplinaarkaristus 
on väärteokaristusest karistuste hierarhias veelgi üks aste kergem, siis samad põhjendused, 
mis kehtisid väärteoprejuditsiooni kaotamise alustena, peaksid veelgi enam kehtima 
distsiplinaarpejuditsiooni korral.  Siiski ei kehti distsiplinaarprejuditsiooni puhul erinevalt 
väärteoprejuditsioonist topeltkaristamise keelu rikkumise argument, kuivõrd 
distsiplinaarkaristus võib olla ka süüteokaristusega paralleelselt kohaldatav.  
Distsiplinaarkaristused, seal kus need veel on säilinud, näiteks avalikus teenistuses, ei ole 
aluseks korduvuse korral kuriteo eest karistamiseks. 
 
KarS dest 432 ja 433 koosseisudest distsiplinaarprejuditsiooni kaotamisel tuleb siiski 
määratleda vastavate distsiplinaar- ja süütegude vaheline piir.  KVTS § 166 määratleb 
distsiplinaarsüüteona seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevate 
teenistusülesannetega seotud põhimõtete eiramise ning nõuete ja teenistusülesannete täitmata 
jätmine ja nende mittenõuetekohane täitmise.  Seega  võib ka käsu mittetäitmine ja selle 
täitmisest keeldumine olla kaitseväeline distsiplinaarsüütegu. KarS kuriteokooseisud, kui 
koosseisus endas pole teisiti ette nähtud, kohalduvad üksnes tahtliku teo puhul.  KarS §-d 423 
ja 433 näevad samuti ette vastutuse üksnes tahtliku teo korral.  Seega käsu mittetäitmisel kui 
ei nähtu või ei ole tõendatud, et see oli tahtlik, on vastutus KarS § 433 järgi välistatud.  § 432 
ehk käsu täitmisest keeldumine on aga oma olemuselt pigem üksnes tahtlik tegu.  
Süüteovastutus ei välista distsiplinaarkaristust sama teo eest ning vastupidi, 
distsiplinaarkaristus ei välista sama teo eest süüteovastutust.  Seega juhtudel, kus käsu 
täitmata jätmine ei ole ilmselt tahtlik või kui puudub perspektiiv tahtlust tõendada, jääb tegu 
karistatavaks üksnes distsiplinaarkorras.  Silmas tuleb pidada seda, et isiku süüdimõistmisel 
kuriteos tuleb nii teo objektiivne (ehk käsu täitmata jätmine kui ka subjektiivne koosseis 
(isiku tahtlus objektiivse kooseisu kõigi elementide realiseerimiseks) täies mahus vastavalt 
süüteomenetluse reeglitele tõendada ning juhul kui ükskõik kumma osas jääb 
ümberlükkamata kahtlusi, ei ole võimalik isikut karistada.  Käsu täitmisest keeldumine aga 
reeglina seisneb mingisuguses demonstratiivses käitmisaktis ning sellisel juhul kohaldub 
reeglina koheselt kriminaalvastutus. 

                                                           
42 Jaan Sootak, Karistusõiguse revisjon kuriteo-, väärteo- ja haldusõiguse piirimail. Juridica IV 2013 lk 248 
43 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskiri 
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/karistusseadustiku_ja_sellega_seonduvalt_teiste_
seaduste_muutmise_seaduse_eelnou_seletuskiri_3.12.2013.pdf  
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Ettepanek: 
 

1. Jätta KarS §-dest 432 ja 433 välja sõnad „isiku poolt, kellel on kehtiv 
distsiplinaarkaristus sellise üleastumise eest“. 
 
 

10.5. Grupilise deserteerumise sätestamine enamohtliku koosseisuna      
(§ 436, 437, 438, 439) 

 
KarS § 436  (Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast), § 437  (Omavoliline 
lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast teenistusrelvaga), 438 (Väeosa mahajätmine 
lahingolukorras) ning § 439  (Väejooks) ei näe ette enamohtlikku koosseisu, kui need teod 
pannakse toime grupis.  Samas näiteks § 423 lg 2 näeb ette enamohtliku koosseisu grupi poolt 
avalikult käsu täitmisest keeldumise (mäss) eest.  Koosseisuvälise raskendava asjaoluna siiski 
KarS § 58 p 10 näeb ette teo toimepanemise grupis.  Samas sellele vaatamata on KarSis väga 
arvukalt kuritegusid, mille toimepanemine grupis on sätestatud ka koosseisulise raskendava 
asjaoluna. 
 
Prantsuse regulatsioonis on eraldi kriminaliseeritud vandenõu korras ehk grupiline 
deserteerumine (L321-4) ning relvastatud grupiviisiline deserteerumine (L 321-12).  Grupilise 
deserteerumise karistatavus enamohtliku koosseisuna töötab vastu kalkulatsioonile, mille 
kohaselt grupis selle teo toimepanemine on kindlam  - kui saadakse näiteks nõusse vahiposti 
pidaja, väheneb tunduvalt esialgse vahelejäämise oht.  On veel terve rida muid 
psühholoogilisi faktoreid, mis võiksid teha grupis nende tegude toimepanemise lihtsamaks 
ning karistusõigus võiks seda tasakaalustada.  Objektiivselt võttes aga kahjustab suurema 
grupi lahkumine aga oluliselt rohkem üksuse lahinguvõimekust võrreldes sellega, kui lahkub 
üksik kaitseväeteenistuslane.  Iseäranis suur mõju võib avaldada see, kui grupp lahkub koos 
relvadega.  Kuivõrd analüüsi teostamiseks oli ette antud muuhulgas just nõue teha võrdlus ka 
vastava prantsuse regulatsiooniga, siis see on järgmine koht, kus prantsuse väga arvukatest 
meil tundmatutest kaitseväeteenistusalaste kuritegude koosseisudest oleks üksikutes kohtades 
võimalik eeskuju võtta.  
 
Ettepanek: 
 

1. Sätestada KarS §-des 436, 437, 438 ja 439  grupiline deserteerumine enamohtliku 
koosseisuna. 

 
 

10.6. §-de 441, 442 ja 443 kehtetuks tunnistamine (masinate, lendude ja 
laevajuhtimisnõuete rikkumine) 

 
KarS § 117 järgi karistatakse surma põhjustamise eest ettevaatamatusest kuni 3 aastase 
vangistusega, kui põhjustati kahe või enama inimese surm siis kuni 5 aastase vangistusega.  
Ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamine on karistava vastavalt kuni 1 või kuni 3 
aastase vangistusega.  Tahtliku surma või tervisekahjustamise eest on ette nähtud märksa 
rangemad karistused – kuni 15 aastat või eluaegne mõrva eest ning kuni 12 aastat 
tervisekahjustuse tekitamise eest.  Nimetatud koosseisud on üldised, see tähendab, et ei sõltu 
surma või tervisekahju tekitamise vahendist või meetodist.  Näiteks võib tervisekahjustuse 
tekitada nii peksmise, külm- kui tulirelvaga, mürgitamise, tehnilise või transpordivahendiga, 
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arsti poolt ravimise käigus, sealhulgas vastava meditsiiniaparaadi kasutusjuhendite rikkumise 
tõttu jne. 
 
Siiski on KarS ette näinud ka teatud erikoosseisud: näiteks §-s 197 töötervishoiu või 
tööohutusnõuete nõuete eiramisega (tahtliku rikkumisega) ettevaatamatusest raske 
tervisekahjustuse tekitamine on karistatav 3 tervisekahjustuse puhul ja 5 a vangistusega surma 
puhul, nõuete ettevaatamatusest eiramisega aga 1 tervisekahjustuse ning  3 aastase 
vangistusega surma korral.  Seejuures on erikoosseisude sanktsioonivahemik sama mis 
üldkoosseisudel. 
 
Samuti on §-s 422 ja 423 ette nähtud vastavad peegelkoosseisud mootor-, õhu või veesõiduki 
või trammi või raudteeveeremi juhi poolt liiklus või käitusnõuete rikkumise eest – tahtlike 
eeskirjade rikkumise puhul ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse või surma põhjustamine 
on karistatav kuni 5 a v ning kahe või enama inimese surma põhjustamisel 3-12 aastase 
vangistusega.  Ettevaatamatusest liiklus- ja käitusnõuete rikkumisel on sanktsioon vastavalt 3 
või 5 aastat vangistust. 
 
Seega on tänane sanktsioonisüsteem selline, et näiteks töötervishoiu, tööohutuse või 
kemikaalide käitlemise nõuete tahtliku rikkumisega ettevaatamatusest põhjustatud surm on 
karistatav maksimaalselt 5 aastase vangistusega, kui aga sama tegu panna toime mootor- õhu 
või veesõiduki või trammi või raudteeveeremi juhi poolt, on maksimaalne karistus üle kahe 
korra suurem ehk kuni 12 aastat vangistust. 
 
Kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis on 3 sellekohast koosseisu 1)§ 442  masina 
juhtiminõuete rikkumisega tekitatud surma või raske tervisekahjustuse puhul kuni 5 a.v, 2) § 
442 lendude nõuete puhul sama kuni 10 a.v ning 3 laevajuhtimisnõuete puhul kuni 10 a 
vangistust. 
 
Üldiselt ei ole reeglina sellised surma või tervisekahjustuse ettevaatamatusest tekitamise 
erikoosseisud vajalikud ning enamike elu eri valdkondade puhul neid ei olegi,  sest nad 
partikularistlikult tõstavad esile teatud sama tagajärjega teo tehnilist poolt, mis ei oma 
tagajärje suhtes erinevat mõju võrreldes mõne muu tehnilise vahendiga. Erinevaid võimalusi 
tekitada seadme või masinaga tervisekahjustust või surma on lugematu arv ning 
põhimõtteliselt ei ole õiguspoliitiliselt mõistlik hakata iga sellise tehnilise juhtumi jaoks 
erinormi looma. Tagajärje suhtes pole vahet, kas ettevaatamatusest tekitatakse surm seetõttu, 
et rikuti gaasiballooni, köögikombaini, puudelõhkumisel kasutatava kirve varre otsa 
kinnitamise-, mööbli seina külge kinnitamise, ehitamise- või muu masina või sõiduki 
käitamise juhendeid. Samuti näiteks arvuti teel kaugjuhitava veepuhastusjaama töötaja poolt 
mingi kemikaali valesti doseerimisega tekitatud kahjustuse tekitamine peaks alluma üldisele 
tagajärjedelikti loogikale - sõltuvalt sellest kas tegu on teadliku või hooletu tegevusega, võib 
see kvalifitseeruda nt. mõrvaks, ettevaatamatusest surma põhjustamiseks jne.  Üsna lootusetu 
on hakata iga uue või vana tehnoloogilise rakenduse jaoks looma kuriteo erikosseisu. Teatud 
juhtudel on see siiski osutunud vajalikuks, iseäranis siis, kui seadusandja on pidanud 
vajalikuks rangema sanktsiooniga rõhutada teatud liiki enamlevinud seadmete või masinate 
käituseeskirjade täitmise erilist olulisust – näiteks liikluses.  Sellisel juhul on enamasti siiski 
tegemist mitte juriidilise, vaid sotsiaalpsühholoogilise vajadusega.  Analoogiline diskussioon, 
kas riskivastutus suurema ohu allika puhul peaks olema reguleeritud üld- või pigem 
tehnoloogiapõhise erikoooseisude abil, käib ka tsiviilõiguses,44 mõlemad lähenemised on 

                                                           
44 Lily Sandel 
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õigusfilosoofiliselt mõeldavad ja kasutatavad, kuid seoses tehnoloogia arengu ja selle 
erinevate avaldumisvormide paljususe suurenemisega on viimasel ajal veidi rohkem toetust 
hakanud koguma tehnoloogianeutraalne reguleerimisviis. 
 
Lisaks on küsitav, miks KarS §-d 441-443 diferentseerivad sama tagajärje puhul sanktsiooni 
kahekordselt, sõltuvalt sellest kas tagajärg põhjustati transpordimasina või laeva või 
lennunõuete rikkumise eest.  Samuti on nimetatud tagajärjedeliktide koosseisudes kokku 
seotud kolm võrdse tähendusega alternatiivset tagajärge: surm, raske tervisekahjustus ning 
suur kahju – viimane omakorda konkureerib asja rikkumise ja hävitamise koosseisuga §-s 
203, mis näeb ette olulises ulatuses kahju tekitamisel kuni 5 aastase vangistuse. 
 
KarS §-de 117 (surma põhjustamine ettevaatamatusest), 119 (raske tervisekahjustuse 
tekitamine ettevaatamatusest) ning 203 (asja rikkumine ja hävitamine üldkoosseisud katavad  
§-de 441-443 teod.  Lisaks teatud juhtudel kohalduksid täiendavalt raskema sanktsiooniga §-
de 422 ja 423 süüüteod.  Otsest õiguspoliitilist põhjendust, miks kaitseväeteenistuses peaks 
olema transpordivahendiga tekitatud tervisekahjustuse puhuks rangem erinorm, samas kui 
kõikide muude sama tagajärje tekitamiseks võimalike teomodaliteetide puhul kohalduks 
üldnormid.  Näiteks võiks küsida, mille poolest on hullem  ja peaks olema rangemini 
karistatav see kui kaitseväelane ajab teise inimese alla traktoriga võrreldes olukorraga, kus 
sama tagajärg põhjustatakse kemikaalide, kütuse, laskemoona hoidmise nõuete rikkumisega 
või näiteks kaitseväelise rajatise ehitamisel. 
 
Juhul kui siiski pidada vajalikuks kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis eraldi teatud 
liiki masinate käitamisnõuetega tekitatud raske tagajärje erikoosseise, võiks nendest esiteks 
välja jätta varalise kahju komponendi, teiseks viia need kokku ühte koosseisu, loetledes seal 
masinad, mille käitamisnõuete rikkumine oleks karistatav erikoosseisu järgi. 
 
Ettepanekud: 

1. Tunnistada KarS §-d 441, 442 ja 443 kehtetuks. 
 
 

10.7. Vahiposti hülgamine kui enamohtlik käsu mittetäitmine 
 
Käsu mittetäitmise enamohtliku erinormina on mitmes võrdlusriigis ette nähtud erikoosseis 
vahiposti hülgamise või vahi mittepidamise eest:  Prantsusmaal art L 324-5 (karistus 6k/1/10 
a.v), Saksamaal WsTG § 44 (karistus 3 a.v.), Soomes riksolaki 46 ptk §-d 5,6 (karistus 
3k/6k/2/4a.v.).  Meil on sama tegu kriminaliseeritud juba täna KarS § 433 kaudu, kuivõrd ka 
vahiposti hülgamine on käsu mittetäitmise üks vorme.  KKS § 31 lg 2 p 1 kohaselt on 
vahiteenistusse määratud kaitseväelasel eripädevusest tulenev käsuõigus. Karistusõiguslik 
loogika on siin see, et vahipostil valvet pidav kaitseväelane täidab ülesannet, millest sõltub 
kõigi ülejäänud üksuses viibivate kaitseväelaste turvalisus ning et tegu on kõrgendatud 
vastutuse tüüpseisundiga võrreldes muude käskude täitmisega, kus reeglina üksikul 
kaitseväelasel nii suurt individuaalset vastutust ei lasu. Juhul, kui kaitseväe ekspertide 
hinnangul on vahiposti hülgamine ka meil tänasel päeval jätkuvalt tavapärasest käsu 
mittetäitmisest suurusjärgu võrra enamohtlik tegu, siis enamike võrdlusriikide näited toetavad 
vastava erikoosseisu loomist.  Sellisel juhul tuleb ka uue erikoosseisu raames luua enamohtlik 
koosseis, kui vahipost hüljatakse või vahti ei peeta sõjaajal või muu VKO ajal, sealhulgas 

                                                                                                                                                                                     
RISKIVASTUTUSE ÜLDKOOSSEIS KUI KÕRGENDATUD VASTUTUSE KONTSEPTSIOONI VÄLJUND 
DELIKTIÕIGUSES Magistritöö Juhendaja Dr iuris Janno Lahe Tartu 2016  lk 58 
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/51658/sandel_lily.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
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rahvusvahelise sõjalise operatsiooni käigus.  Vahiposti hülgamine peaks hõlmama nii 
vahiteenistusse mitteilmumist, vahipostilt põhjendamatu lahkumise kui ka postil füüsiliselt 
kohaloleku ajal vahi mittepidamise eest – muidugi üksnes juhul kui tegu on tahtliku teoga.  
Hooletusest käsu mittetäitmise puhul on analüüsis eraldi osas välja pakutud eraldi koosseis, 
kus samaaegselt peab esinema ka raske tagajärg. 
 
Ettepanek: 
 

1. Luua kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis vahiposti hülgamise kui enamohtliku 
käsu mittetäitmise kuriteokoosseis koos selle kvalifitseeritud koosseisuga kui tegu 
pannakse toime VKO ajal. 
 
 
10.8.  Võimu kuritarvitamise (§ 446) ja teenistusalase lohakuse (§ 447) 

asendamine määratletumate erikoosseisudega – 1) tühise käsu 
andmine, 2) alluva väärkohtlemine 3) distsiplinaarvõimu 
kuritarvitamine ning 4) raske tagajärjega ettevaatamatu käsu täitmata 
jätmine  

 
KarS §-s 446 sätestatud võimu kuritarvitamise ning § 447 teenistusalase lohakuse koosseisude 
kontekstis on asjakohane pidada silmas Justiitsministeeriumi poolt algatatud ning 24.01.2007 
Riigikogu poolt vastu võetud KarS-i kogu majanduskuritegude regulatsiooni korrastamise 
seaduseelnõu paketti, millega muuhulgas kaotati ära ametiseisundi kuritarvitamise (KarS § 
289) ning ametialase lohakuse (KarS § 290) üldkoosseisud ning loodi nende asemele terve 
rida konkreetsemalt määratletud koosseise, nagu näiteks usalduse kuritarvitamine jt.  Toonase 
KarS muutmise eelnõu seletuskirja45 kohaselt oli muudatuste lähtekohaks on laiade ja 
määratlemata üldkoosseisude vastuolu põhiseaduses (edaspidi PS) sätestatud kuriteokoosseisu 
määratletuse ning õigusselguse põhimõttega (PS §-d 23 ning 13 lg 2). Isiku jaoks peab olema 
piisavalt selge, millist (õiguspärast) käitumist temalt eeldatakse ning millised asjaolud 
määravad tema vastutuse. PS § 13 lõige 2 on üldsäte, mis kaitseb isikut riigi omavoli eest. See 
tähendab, et õigusaktid peavad olema sõnastatud piisavalt mõistetavalt ja selgelt, et nn. 
kujuteldav keskmise võimetega isik saaks aru normi sisust. Määratletuse põhimõte kuulub 
õigusriigi alusprintsiipide hulka. Juhul kui see nõue ei ole täidetud, on seadus vastuolus PS-
ga.  PS §-s 23 sisaldub õigusriikliku karistusõiguse keskne põhimõte – nn nulla poena sine 
lege printsiip, mis täpsustab §-s 13 sätestatud üldist riigi omavoli keeldu. PS § 23 lõike 1 
kohaselt ei tohi kedagi süüdi mõista teo eest, kui seda tegu ei tunnistanud kuriteoks seadus, 
mis oli jõus teo toimepanemise ajal. Põhimõtteliselt võib väita, et juhul kui tegu ei ole 
süüteokoosseisus piisavalt määratletud, rikutakse ka seda printsiipi (st on ebaselge, kas seadus 
tunnistas teo kuriteoks või mitte), seega on ebamäärane süüteokoosseis vastuolus ka PS §-ga 
23. Kuriteokoosseisu määratletuse nõue tuleneb ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artikli 7 lõikest 1 (nullum crimen nulla poena sine lege certa). Euroopa 
Inimõiguste Kohus on asunud seisukohale, et tulenevalt art 7 lõikest 1 peab kuriteokoosseis 
olema õigusnormidega selgelt määratletud. See nõue on täidetud, kui isik saab asjassepuutuva 
sätte sõnastusest aru, vajaduse korral kohtute poolt sättele antud tõlgenduse abil, millise 
tegevuse või tegevusetuse eest on ta kriminaalkorras vastutav (vt Veeber vs Eesti nr 2, 21. 
                                                           
45 Karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seadus 931 SE, algatatud 07.06.2006 
Etapp: Vastu võetud 24.01.2007  Staatus: Vastu võetud  
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b550392-ba40-3b52-8ab3-
690ad87d6b06/Karistusseadustiku%20ja%20selle%20muutmisega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%
20seadus/  
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jaanuari 2003. a. lahend, p 31.) Riigikohtu kriminaalkolleegium on 28. juuni 2005. a määruses 
Jaan Mugra kriminaalasjas (3-1-1-24-05) asunud seisukohale, et kui nõustuda põhimõttega, et 
mittevaralise kahju hüvitamist on põhimõtteliselt õigustatud nõudma ka äriühing, võib tekkida 
küsimus, kas ametiseisundi kuritarvitamise koosseis (kriminaalkoodeksi (edaspidi KrK) § 
161, KarS § 289) ei ole osaliselt põhiseadusega vastuolus (otsuse punkt 15 jj). 
 
Kehtiva KarS § 446 kaitseväelise võimu kuritarvitamise koosseis ning ka sama peatüki 
teenistusalane lohakus §-s 447 kannatavad samade puuduste all, mis juba 10 aastat tagasi 
kehtetuks tunnistatud ametiseisundi kuritarvitamine ja ametialane lohakus, mistõttu toona 
väljatoodud ja siinkohal refereeritud puudused esinevad ka nimetatud koosseisude puhul.   
 
Teisalt võrdlusriikidest Soomes ja Rootsis on olemas analoogsed suhteliselt määratlemata 
laiad üldkoosseisud, mida on analüüsi varasemas osas detailsemalt käsitletud: Soomes 
rikoslaki 46 ptk § 1 teenistussüütegu ning § 16 võimupositsiooni kuritarvitamine ja Rootsis 
brottsbalk 21 ptk § 14 kohustuse rikkumine. Nimetatud koosseisud sarnaselt võimu 
kuritarvitamise ja lohakuse koosseisudele võivad saada kuriteos süüdimõistmiseks vajalikus 
mahus täidetud mistahes konkreetselt määratlemata rikkumisega, juhul kui seda või selle 
rikkumise tagajärge loetakse raskeks. Samas Saksa WsTG kaitseväeteenistusalaste süütegude 
regulatsioonis analoogne määratlemata üldkoosseis puudub. Samuti ei õnnestunud tuvastada 
sarnast laia üldkoosseisu Prantsuse vastavas regulatsioonis. 
 
Kuivõrd Eestis on juba tehtud valik karistusõiguliku reguleerimismudeli kasuks, mis on 
võimalikult täpne ja määratletud, siis sarnaselt 2007 majanduskuritegude paketiga tuleks ka 
kaitseväeteenistusalane võimu kuritarvitamine ning teenistusalane lohakus kui määratlemata 
üldkoosseisud tunnistada kehtetuks ning asendada need määratletumate erikoosseisudega. 
Argumentatsioon, miks see on vajalik põhiseaduse ja karistusõiguse määratletusnõude 
täitmiseks on juba esitatud ülalpool ja selle ülekordamine ei ole siinkohal vajalik.  Ka KarS 
kommentaarides on nimetatud küsimusele tähelepanu juhitud: 24 ptk ei ole alates KarS 
jõustumisest 2002 sisuliselt muudetud ning seda ei tehtud ka 2007 jõuistunud ametialaste 
kuriteokoosseisude ulatusliku muutmise järgselt.  Samuti kordavad paljud süüteokoosseisud 
juba KarS-is olemasolevaid, mis on vastuolus revisjoni põhimõttega kaotada ära dubleerivad 
koosseisud.  Näiteks kaotati ära § 289 (ametiseisundi kuritarvitamine) ja § 290 (ametialane 
lohakus), siiski on olemas sellised koosseisud kaitseväelaste suhtes, § 446 (võimu 
kuritarvitamine) ja § 447 (teenistusalane lohakus).46   
 
Võimu kuritarvitamise üldkoosseisu asemel on vajalik destilleerida välja selle süüteo essents.  
Ennekõike kuulub selle hulka ebaseadusliku käsu andmine.  Käsk on meie õiguskorras 
kaitseväespetsiifiline õigusinstrument ja ühtlasi selle tähtsaim vahend.  KKS § 27 kohaselt on 
käsuõigus ülema ametikohast tulenev või kõrgema ülema poolt üle antud õigus ja kohustus 
anda käske oma pädevuse ulatuses.  KKS § 29 kohaselt on käsk ülema tahte väljendus 
suulises, kirjalikus või märguande vormis.  Seejuures ei tohi ületada käsu andja käsuõiguse 
ulatust.  KKS § 33 ja 34 eristavad tühist käsku ja keelatud käsku:  tühine on ennekõike käsk, 
mis  

1. kohustab toime panema süütegu,  
2. mille eesmärk on alandada käsu saaja või kolmanda isiku inimväärikust või  
3. mis on antud teenistusvälisel eesmärgil. 

Tühist käsku ei tohi anda ja seda ei pea täitma.  
 
Keelatud käsk on § 34 kohaselt  
                                                           
46 KarSKomm lk 1048 
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1. seadusega vastuolus olev käsk,  
2. käsu andja käsuõiguse ulatust ületav käsk,  
3. mis nõuab tegusid, mille sooritamiseks käsu saajal ei ole õigust 
4. mille täitmine on põhjendamatult ohtlik käsu saaja või teiste isikute elule, tervisele või 

varale. 
Keelatud käsku peab täitma. KKS § 35 lg 4 viitab ka sõnaselgelt sellele, et keelatud või tühise 
käsu andnud ülem võetakse sellise käsu andmise eest distsiplinaar- või kriminaalvastutusele.  
Seejuures tuleb täpsustada, et reeglina distsiplinaarvastutus ei välista kriminaalvastutust, vt nt 
ATS § 75 lg 9.   
 
Saksa WsTG § 32 näeb ette käsuõiguse kuritarvitamise koosseisu – see on ennekõike 
käsuõiguse kasutamine teenistusvälistel eesmärkidel, § 33 näeb ette karistuse käsu eest süüteo 
toimepanemiseks, § 34 näeb ette vastutuse käsu andmise eest süüteo toimepanemiseks, mida 
ei viida lõpule.  KKS tähenduses on need koosseisud sisuliselt vasteks tühise käsu andmisele. 
 
Käsuõiguse kuritarvitamise süüteokoosseisu sisustamisel on mõistlik lähtuda KKS käsu 
määratlusest, seejuures on vaja otsustada, kas kuriteona on karistatav üksnes tühise käsu 
andmine või nii tühise kui keelatud käsu andmine (teatud juhul võib tühise käsu andmine 
kujutada endast ka kuriteole kihutamist).  Eelpool viidatust nähtuvalt peaks igal juhul olema 
karistatav tühise käsu andmine – selle tunnused on selgepiirilised.  Keelatud käsu automaatne 
kriminaliseerimine on problemaatiline ja tõenäoliselt ebavajalik, siin peaks piisama 
distsiplinaarkaristusest.  Nimelt on keelatud käsu üheks tunnuseks selle vastuolu seadusega –
kuid see võib tähendada nii ilmset ja rasket vastuolu, kui ka formaalset ja vähese tähtsusega 
vastuolu – näiteks andes korralduse avalikul teel ilma helkurita pimedal ajal sõidutee 
ületamiseks, oleks selline käsk vastuolus liiklusseaduse §-ga 22 lg 8, aga võib olla teatud 
juhtudel põhjendatud märksa kaalukamatel alustel. Asi läheb muidugi segasemaks kui selline 
rikkumine on ühtlasi karistatav väärteona. KKS §-s 33 lg 1 p 1 keelatud käsu regulatsioonis 
võib kaaluda sõna „süütegu“ asendamist „kuriteoga“ või tagada, et väärteovastutus 
kõikvõimalike rikkumiste eest ei oleks suurem kui hädavajalik. Samuti võib käsuandja poolt 
oma käsuõiguse ületamine olla nüanssides keerukas üheselt tuvastada – pidades silmas et tegu 
peab siiski olema teenistusalase, mitte teenistusvälise käsuga mis on tühine.  Samuti 
käsu andmine mille täitmine on põhjendamatult ohtlik käsu saaja või teiste isikute elule, 
tervisele või varale – võib olla oma nüanssides olla nii ilmselge juhtum kui ka äärmiselt 
vaieldav, mistõttu formaalselt sellise käsuga automaatse kuriteovastutuse kaasnemine ei 
pruugi olla hea lahendus karistusnormi määratletuse põhimõttest tulenevalt. Ühest küljest võib 
kaitseväeline väljaõpe endas sisaldada teatud riske mis võrreldes tavapärase olukorraga 
võivad asetada kaitseväelase suuremasse ohtu kui tavapärane – näiteks käsk mingist objektist 
üle ronida, kaitsekraavis liikuda võivad tekitada teatud riske tervisele KKS § 34 lg 1 p 4 
tähenduses, kuid kui need jäävad tavapäraselt eeldatavate riskide piiridesse ehk on 
põhjendatud, siis on käsk õiguspärane.  Teisalt näiteks käsk objektist üle ronida ja alla hüpata 
võib olla põhjendamatult ohustav, juhul kui seda teha liiga kõrgelt – näiteks käsk hüpata alla 
hoone 4 korruse aknast. Sellisel peaks juhul järgnema vastutus kaitseväelise väärkohtlemise 
erikoosseisu järgi või raskemal juhul vastava isikuvastase süüteo üldkoosseisu järgi. Eesti 
kohtupraktikas on mõneti analoogne juhtum läbi käidud näiteks nn Kurkse tragöödia juhtumi 
puhul. Samas näiteks mõistlikult kõrguselt allahüppamine ja muud teatavat vältimatut riski 
sisaldavad kehalised tegevused võivad olla tavapärase ülesande osa. Lahingutegevuse või 
sõjaseisukorra ajal käsu andmine, millega kaasneb tervisekahjustus mis tuleneb 
lahingutegevuse olemusest, peaks jääma mittekaristatavaks, juhul kui tervisekahjustuse tekitas 
vaenlane. Kriminaalvastutust ei peaks ka järgnema, kui tervisekahjustus tekib alluva erandlike 
omaduste tõttu, mida ülem ei saanud ette näha ning mida tavapäraselt samasuguse käsu 
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täitmisel keskmise kaitseväelase poolt ei teki. Alljärgnevalt ongi välja pakutud, et keelatud 
käsu andmisel, mis toob kaasa tervisekahjustuse, oleks tegu kuriteona karistatav – seega peab 
olema kuriteona karistamiseks mitte üksnes abstraktne hinnang, et käsu täitmine on 
põhjendamatult ohtlik, vaid et see oht ka tervisekahjustuse kujul realiseeruks ning et see ei ole 
tekitatud vaenlase poolt. 
 
Kaitseteenistusalase lohakuse asemel on pakutud välja erikoosseis ettevaatamatusest käsu 
täitmata jätmise eest, juhul kui selle tõttu tekib tervisekahjustus, oluline varaline kahju või 
oluline ja vahetu oht riigi kaitsevõimele.  Viimane kriteerium on paraku jätkuvalt mõneti avar, 
kuid sarnaseid kriteeriume võib leida ka muudest sätetest ja teiste riikide seadustest – 
vähemalt on tegu ise piisavalt piiritletud käsu mittetäitmisega.  Oht riigi kaitsevõimele (või ka 
julgeolekule, olulise operatsiooni nurjumine jms) jääb paratamatult igakordse faktilise 
hinnangu küsimuseks. Võrreldes hetkel kehtivaga on siiski ka sel juhul tegu oluliselt 
määratletuma kuriteokoosseisuga. Seos vahiposti hülgamise erikoosseisuga: vahiposti 
hülgamine eeldab tahtlikku tegu – näiteks inimene läheb ära vahipostilt, ei ilmu kohale või 
teadlikult tegeleb tegevusega, mis välistab vahiülesande sisulise täitmise.  Samas näiteks 
vahipostil ettevaatamatusest uinumine võib olla pigem ettevaatamatu tegu – mis oleks 
karistatav kuriteona käsu ettevaatamatusest täitmata jätmisena üksnes juhul, kui sellega 
tekitati oluline oht julgeolekule. Muudel juhtudel järgneb üksnes distsiplinaarkaristus. 
 
Ettepanekud (oluline on märkida, et tegu ei ole seaduseelnõu tekstiga, vaid esialgse 
visandiga. Normide täpne sõnastus on võimalik paika panna alles pärast riigikaitse revisjoni 
põhiosade valmimist ja nendes sisalduva mõistete järgi, esialgne tekst on antud vaid 
esialgsetes põhikontuurides.  Sanktsioonisüsteemi ei ole alljärgnevalt muudetud võrreldes 
täna kehtivaga): 
 
1. Senise § 446 võimu kuritarvitamise üldkoosseisu asemele luua 3 määratletumat 
erikoosseisu:  

1) Tühise käsu andmine: Ülema poolt tühise käsu andmise eest – karistatakse kuni 
viieaastase vangistusega.  Sama teo eest, kui see on toime pandud väljakuulutatud 
olukorra (? vt. vastav märkus) ajal – karistatakse ühe kuni viieaastase vangistusega,  
2) Alluva väärkohtlemine: Ülema poolt alluva kehalise väärkohtlemise, tema tervise 
kahjustamise või tema väärikust alandava kohtlemise või käsu andmise eest, mille 
täitmise põhjustab põhjendamatu tervisekahjustuse – karistatakse kuni viieaastase 
vangistusega. Vajadusel täpsustada, mida loetakse põhjendamatuks 
tervisekahjustuseks – ennekõike on see igasugune tervisekahjustus, mida ei ole 
tekitanud vaenlane lahingutegevuse käigus.  Rahuajal ei tohiks käsu täitmine reeglina 
kaasa tuua selle täitjale tervisekahjustust. 
3) Distsiplinaarvõimu kuritarvitamine : Ülema poolt distsiplinaarvõimu kohaldamise 
eest isiku suhtes, kelle suhtes seda ei tohi kohaldada või seaduses mittelubatud 
distsiplinaarkaristuse kohaldamise eest – karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 
 

2. Senise § 447 teenistusalase lohakuse asemel luua määratletum koosseis: 
1) Käsu ettevaatamatu täitmata jätmine millega põhjustati raske tagajärg: 
Tegevväelase poolt käsu ettevaatamatusest täitmata jätmise eest, mis tõi kaasa teisele 
isikule tervisekahjustuse või olulise varalise kahju või mille tagajärjel tekkis vahetu ja 
oluline oht riigi kaitsevõimele – karistatakse kuni üheaastase vangistusega.  Sama teo 
eest väljakuulutatud olukorra ajal – karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 
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10.9. Kaitseväeteenistusalaste süütegude eest vastutuse laiendamine 
kaitseväeteenistuses mitteolevatele Kaitseliidu liikmetele 

 
KarS § 431 järgi karistatakse kaitseväeteenistusalase süüteo toimepanemise eest isikut, kes on 
kaitseväeteenistuses. KVTS § 3 (Kaitseväeteenistus) kohaselt on kaitseväeteenistus 
kaitseväekohustuslase teenimine sõjaväelise auastmega ametikohal. Kaitseväeteenistuses olev 
isik on kaitseväelane. Kaitseväeteenistus jaguneb: 1) kaitseväeteenistuskohustuse täitmiseks; 
 2) tegevteenistuseks. 
 
Kaitseväeteenistuses oleva kaitseväelase sõjaväelise auastmega ametikoht võib olla ka 
Kaitseliidus, samas on 24 ptk kohaldamine välistatud KL liikmete suhtes, kes ei ole 
kaitseväeteenistuses – KarS Komm kohaselt on soovitatav laiendada selle peatüki kehtivust ka 
Kaitseliidu liikmetele, kes on teenistuskohustuste täitmisel ja kes alluvad käsuõigusele ja 
sõjaväelisele distsipliinile.47  

 
KaLS § 15 kohaselt tegevteenistusele Kaitseliidus kohaldatakse kaitseväeteenistuse seadust ja 
käsuõigust Kaitseväe korralduse seaduse tähenduses, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. KaLS § 10 kohaselt Kaitseliidus on sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohad 
(edaspidi rahuaja ametikoht) Kaitseliidu ülema, peastaabi ülema ja malevapealiku ametikoht. 
KaLS § 15 lg 5 kohaselt tegevväelane, kes on Kaitseliidu ülema või struktuuriüksuse juhi 
ametikohal, on ülem karistusseadustiku tähenduses. KaLS § 34 lg 1 ei võrdsusta Kaitseliidu 
liiget teenistuskohustuste täitmise ajal kaitseväeteenistuses oleva isikuga. Oluline on ka see, et 
Kaitseliit on vabatahtlikul liikmelisusel tuginev organisatsioon, mis oma olemuselt välistab 
selle liikmete suhtes kaitseväeteenistuses olevate isikutega samaväärse karistusõigusliku 
reziimi rakendamise48.  Kaitseliidu liikmele laieneb kaitseväeteenistusalaste süütegude 
regulatsioon ajal, kui ta on asunud kaitseväeteenistuskohustust täitma (ajateenistus, 
reservteenistus).   
 

                                                           
47 KarSKomm lk 1028 
48 Kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon. Teisalt on ka Kaitseliidus vaja tagada kaitsetegevuseks vajalik kord . 
Üldjuhul võib kaitseliitlane Kaitseliidust välja astuda, mistõttu tema suhtes täies mahus KarS 24. ptk 
kohaldamine ei ole kooskõlas Kaitseliidu kui vabatahtliku organisatsiooni olemusega. Näiteks KaLS § 33 lg 6 
kohaselt kaitseliidu liige võib mõjuval põhjusel keelduda teenistuskohustuse täitmisele asumisest, teavitades 
sellest teenistuskohustuse andnud isikut. Kaitseliidu liiget ei või mõjuval põhjusel teenistuskohustuse täitmisest 
keeldumise eest karistada. Siin on KaLS teinud põhimõttelise sisulise erinevuse võrreldes tegevteenistust 
reguleeriva KVTS ja KKS seadusega, kus sellist erandit ei ole. Teisalt KaLS § 321 lg 4 kohaselt 
kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliige ei saa mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal peatada või lõpetada 
Kaitseliidu liikmesust või muuta liikmestaatust. Lisaks on asjakohane vaadata seda küsimust koos põhiseaduse 
§-ga 54 „Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele 
muutmisele omaalgatuslikku vastupanu“. Juhul kui riigi ametlikud struktuurid on kapituleerunud ja on antud 
käsk alla anda või on algusest peale antud käsk mitte vastupanu osutada või siis näiteks relvad ära anda, siis kas 
käsule mittealluv ja vastupanu jätkav või alustav kaitseliitlane peaks kandma vastutust KarS 24. ptk ettenähtud 
kuriteo eest, näiteks käsu täitmisest keeldumise või käsu täitmata jätmist eest. Põhiseaduse kommentaarides on 
PS § 54 omaalgatusliku vastupanu kohta selgitatud, et „Tegemist on riigi kaitsepoliitika aluseks oleva sättega, 
millest tuleneb riigivõimu organitega mitteseotud, kogu ühiskonda haarav riigikaitse. Põhimõtet, mille kohaselt 
üksik kodanik peab saama agressiooni või muu ohu korral asuda riiki kaitsma ka juhul, kui riigiorganid seda 
mingil põhjusel ei tee, rõhutasid ka mitmed Põhiseaduse Assamblee liikmed, paljus ajaloolistel kaalutlustel“ 
(Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne 2012. § 54). Kaitseliit on organisatsioon, mille liikmetel 
on teistest suurem võime osutada vajadusel ka tsentraalselt mittejuhitud ning asümmeetrilist vastupanu. KaLS § 
2 lg 3 kohaselt on Kaitseliidu eesmärk suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut 
kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Teisest küljest juhul kui ei ole käes hetk kus muud vahendid 
puuduvad PS § 54 tähenduses, ehk olukorras kus toimub tavapärane riigi sõjaline kaitse, on oluline tagada, et 
Kaitseliit ja Kaitsevägi astuks ühte jalga ning et ei toimuks riigikaitsele kahjulikku koordineerimata isetegevust. 
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Ettepanek 
1. Jätta selles küsimuses kehtiv regulatsioon muutmata. 

 
 

10.10. KarS 24. ptk kohalduvus peatunud teenistussuhtega 
tegevväelase suhtes 

 
Lähteülesandes on samuti tõstatatud küsimus, kas KarS 24. ptk kohaldub või peaks 
kohalduma peatunud teenistussuhtega tegevväelase suhtes (välisteenistuses olev atašee ja 
puhkusel oleva tegevväelase ähvardamine). 
 
KVTS § 130 kohaselt tegevteenistussuhte peatamine vabastab tegevväelase ajutiselt 
teenistusülesannete täitmise kohustusest ja õigusest teostada temale usaldatud avalikku võimu 
ja distsiplinaarvõimu ning kasutada käsuõigust.  KarS § 431 sätestab, et 
kaitseväeteenistusalase süüteo toimepanemise eest karistatakse isikut, kes on 
kaitseväeteenistuses.  Isik, kelle tegevteenistussuhe on peatatud, ei ole ajutiselt 
kaitseväeteenistuses ning temale järelikult KarS 24 ptk ei kohaldu.  Lisaks nõuab KarS § 434 
koosseis, et ähvardamine peab olema toime pandud kaitseväeteenistuses oleva isiku või tema 
perekonnaliikme suhte eesmärgiga lõpetada kaitseväeteenistusalaste kohustuste täitmine või 
muuta nende iseloomu.  Isik, kelle tegevteenistus on peatatud, ei saa olla nimetatud 
koosseisus nimetatud isik, kuivõrd ta ajutiselt ei ole kaitseväeteenistuses.  Lisaks puudub tema 
puhul ka tunnus, mille kohaselt ähvardamine jne peab olema toime pandud eesmärgiga muuta 
või lõpetada tema poolt kaitseväeteenistusalase kohustuse täitmist.  Kuna peatatud 
tegevteenistussuhtega isik ei täida kaitseväeteenistusalaseid kohustusi, ei ole nimetatud 
kuriteo toimepanemine võimalik tema suhtes ka nimetatud tunnuse puudumise tõttu.  Peatatud 
tegevteenistussuhtega kaitseväelase suhtes kohalduvad üldised vägivallateo – kehalise 
väärkohtlemise, ähvardamise jne isikuvastaste süütegude koosseisud vastavalt.  Sarnaselt on 
asi lahendatud ka näiteks saksa õiguses. Prantsuse seaduse kohaselt on sõduri poolt 
teenistuses ülema ründamine CDJM art L 323-9 järgi karistatav kuni 10 a.v., väljaspool 
teenistust aga oluliselt leebemalt, kuni 3 a.v.  Rootsis brottbalk 21 ptk § 8 seob samuti ülema 
ründamise eesmärgiga takistada tema teenistust.  Samuti Soome rikoslaki 46 ptk § 11 
allumatussüütegu – vägivaldne vastuhakk ülemale – seob selle teo konkreetselt sellega, kas 
taolise teo eesmärk oli mõjutada ülema poolt tema teenistusülesannete täitmist.  Saksa WsTG 
§ 23, 24 ülemuse ähvardamise ja sundimise koosseisud samuti seovad teo konkreetselt 
sellega, et mõjutada ülema poolt tema teenistuskohustuste täitmist.  Nimetatud 
kaitseväeteenistusalased kuriteod on seega spetsiifiliselt seotud sellega, et kaitsta ülema 
mõjutamist tema teenistuskohustuste täitmisel.  Need koosseisud ei anna ülemale tema 
staatusest tulenevat erikaitset väljaspool tema teenistuskohustusi. Sellistel juhtudel 
kohalduvad igaühe õigusi kaitsvad isikuvastaste kuritegude üldkoosseisud.  Seega käesolevas 
küsimuses seaduse muutmine vajalik ei ole. 
 
 

10.11. Eri- ehk sõjaväekohtu loomise küsimus 
 
Kuigi riigikaitse revisjoni käigus on teadaolevalt planeeritud eraldi kriminaalmenetluse 
erisuste analüüs, on juba käesoleva analüüsi lähteülesandes tehtud ülesandeks hinnata, kas 
üldkohtute pädevust kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemisel tuleks muuta ning kas 
selleks tuleks moodustada erikohus (sõjakohus) või tuleks üldkohtutes määrata eraldi 
kohtunikud, kes lisaks muudele kohtuasjadele menetlevad nii rahuajal kui ka erikordade ajal 
kaitseväeteenistusalaseid süütegusid.  Seetõttu käesolev analüüs sissejuhatavalt seda 
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materiaalõigusest väljuvat menetlusõiguslikku teemat käsitleb, võttes arvesse et 
protsessiõiguse osas lisandub ka eraldi sellekohane analüüs. 
 
Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) on teinud ettepaneku Riigikaitsekohtu loomiseks ning 
sellega seotud muudatuste tegemiseks menetlusseadustes.  EROK ettepanekud on olulisemas 
osas kokkuvõtvalt järgmised: 

1. moodustada Riigikaitsekohus (RKaK) erikohtuna PS § 148 alusel, mis tegutseb I 
astme kohtuna Tallinna Ringkonnakohtu juures üleriigiliselt; 

2. riigikaitsekohtu esimees nimetada kohtunike seast ja ta peab olema läbinud 
riigikaitsealase koolituse ja omama ohvitseri auastet; 

3. näha ette Riigikaitsekohtu ohvitser-kaasistujad, kelle nimetab ametisse Kaitsevägede 
juhataja ohvitseride hulgast. 

Lisaks on ideekavandi seletuskirjas täpsustatud, et Riigikaitsekohtu (RKaK) loomine on 
vajalik iseäranis sõjaväe toimimise eripäradest tulenevalt ja ennekõike sõjaajal, mil 
tavapärane õigusemõistmine on häiritud.  Riigikaitsekohus peaks tegusema ainult kahes 
astmes (I astme kohus ja edasikaebekohtuna Riigikohus. Tavaolukorras oleksid RKaK 
kohtunikud ametis muudes esimese või teise astme kohtutes ning rahuajal vähendatakse nende 
koormust 5-10% võrra, et nad saaksid osaleda vajalikel koolitustel ja muudes 
ettevalmistavates tegevustes.  RKaK kokkukutsumisel erikorra ajal nende tegevus peatuks 
tavakohtus ja nad asuksid täitma kohtunikukohustusi RKaK-is.  RKaK loomisega tuleb 
samaaegselt vastu võtta selle pädevust ja toiminguid puudutav menetlusseadustik.  
 
Riigikohus on EROKi poolt arvamuse esitamiseks saadetud ideekavandi kohta avaldanud oma 
arvamust 16.11.2016 ning leidnud järgmist:  „Riigikohus ei toeta eraldiseisva 
Riigikaitsekohtu loomist ideekavandis ja seletuskirjas pakutud viisil.  Eelnõu ideekavandis 
kajastatud eesmärkidest ei selgu, miks haldus- ja maakohtud ei ole eriolukordades võimelised 
kavandatud ülesandeid täitma ning milles seisneb RKaK loomise tungiv vajadus.  Eelnõuga 
soovitud eesmärke on võimalik edukalt saavutada kehtivat kohtusüsteemi säilitades, näiteks 
menetlusseadustikes erireeglite kehtestamise ja vajadusel kaasistuja rolli suurendamise kaudu. 
Ideekavandi nõue, et et RKaK kohtunikuks saab määrata üksnes ohvitseri auastmes 
kohtuniku, seab kohtuniku osaliselt sõltuvusse täitevvõimust, mis võib hakata mõjutama 
kohtusüsteemi sõltumatust ja kohut erapooletust.  On selge, et vaidluste edukaks 
lahendamiseks on kohtutes vajalik teatav spetsialiseerumine, kuid sõjaväelise auastme 
omamine ei ole selleks hädavajalik tingimus.  Ideekavandi seletuskirja kohaselt võiks RKaKi 
kuuluda 6-10 kohtunikku, kuid ei ole selge, kas sellest piisaks kõikide RKaK alluvusse 
kavandatud vaidluste efektiivseks lahendamiseks.“ 
 
Lisaks on Õiguskantsler käsitlenud erikohtute teemat Riigikogu liikme küsimusele vastates.49  
Õiguskantsler on leidnud, erakorralised kohtud on PS § 148 järgi keelatud, kuid 
kaitseväeteenistusalaste süütegude läbivaatamiseks erikohtute loomist Eesti põhiseadus ei 
takista, kui Riigikogu seda vajalikuks peab.   
 
Gerda Kabrits on oma magistritöös „Kaitseväelaste distsiplinaarasjade ja süütegude 
menetlus“50 analüüsinud valdkonna õigusajalugu ning toonud võrdlevalt esile ka selle, kuidas 
toimub kaitseväelaste süütegude menetlemine tänapäeval, mis on riigiti väga erinev.  Anglo-
Ameerika riikides on kaitseväelaste süütegude menetlemiseks olemas sõjakohtud (court-

                                                           
49 Vastus Riigikogu liikme Henn Põlluaas,  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 
Fraktsioon kirjalikule küsimusele erikohtute vajadusest 29.12.2016 
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Erikohtute%20vajadusest.pdf  
50 Gerda Kabrits Kaitseväelaste distsiplinaarasjade ja süütegude menetlus. Magistritöö. Tartu Ülikool 2015 
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martial).  Üha rohkem on Anglo-Ameerika riikides leitud, et eraldi sõjakohtu lahendus on 
vanamoodne ning vajalik on moderniseerimine51 Soomes täidavad rahuajal sõjakohtu 
ülesandeid üldkohtud ning protsessireeglid on samad mis tavaliste kriminaalasjade puhul.  
Maakohtus toimub sõjaväelaste süütegude arutamine ühe tsiviilkohtuniku ja kahe 
kaitseväelase poolt.  Kaitseväelaste häälest ei piisa, et teha süüdimõistvat otsust, kui 
tsiviilkohtunik leiab, et süüdistatav ei ole süüdi.52 Ringkonnakohtus täiendavad tavapärast 
koosseisu kaks kaitseväelast, kelle auaste peab olema vähemalt major. Osad nn 
tavaprokurörid on kohustatud täitma oma tööülesandeid sõjakohtus süüdistajatena. Sõjakohtus 
töötavad isikud on saanud selleks eraldi hariduse, kuid nad ei ole osa kaitsejõududest, et oleks 
tagatud kohtute iseseisvus.  Soome kaitseväelaste süütegude menetlemise süsteem võiks olla 
eeskujuks ka Eestile.  See lahendus on võrreldes USA sõjakohtute süsteemiga odavam rajada 
ja ülal pidada.  Rikkamad riigid saavad endale lubada erikohtute olemasolu, teiseks sõltub 
lahenduse valik sellest, kui palju kaitseväelaste süütegusid peab kohus lahendama: kui neid on 
vähe, pole mõttekas ülal pidada erikohtuid. Prantsusmaal menetlevad kaitseväelase 
teenistusväliseid kuritegusid üldkohtud ning teenistusalaseid kuritegusid apellatsioonikohtu 
juurde selleks loodud osakond, välismaal teenistusülesande täitmise ajal toimepandud tegu 
aga selleks eriväljaõppe saanud kohus.  Sõjaseisukorra väljakuulutamisel arutavad 
kaitseväelaste poolt toimepandud süütegusid erikohtud. 
 
Ave-Pirjo Paluvere on oma magistritöös „Kriminaalmenetluse erisused erakorralise ja 
sõjaseisukorra ajal“53 leidnud, et Soome Vabariigis on kaitseväelaste süütegude menetlemisel 
loodud erinev süsteem võrreldes Eestiga – sõjaväeliste süütegude kohtumenetlust reguleerib 
Soomes sõjaväelaste kuritegude kohtumenetluse seadus ning sõjaajal on erinevalt Eestis 
võimalik luua sõjakohtuid.  Kohtute sõjaliste jõudude esindajad määrabb teise astme kohus 
riigikaitse komandöri ettepanekul.  Autor teeb ettepaneku luua eraldi täiendava erialase 
ettevalmistusega kohtunikkond, kaasates väljaõppesse advokaadid, prokurörid ja teised 
õigusvaldkonna spetsialistid. 
 
Arne Willy Dahl, Norra Kaitsejõudude peaadvokaat ja Rahvusvahelise Sõjaõiguse 
Assotsiatsiooni president on oma 2011 ettekandes militaarõiguse rahvusvahelistest 
trendidest54 toonud välja järgmise: laias laastus jagunevad 35 analüüsitud riiki kaheks: Anglo-
Ameerika riigid, mis baseeruvad erakorralistel kohtutel, mis kutsutakse kokku üksikjuhtumi 
lahendamiseks (court-martial) ning kontinentaaleuroopa süsteemiks, mis baseerub alalistel 
kohtutel. Mitmed riigid on loobunud sõjaväekohtutest täielikult ning 
militaarkriminaaljuhtumeid arutavad tsiviilkohtud.  Mõnedes riikides on tsiviilkohtud milles 
on mõningane spetsialiseerumine militaarsele elemendile, mõnes riigis on puhtalt 
tsiviilkohtud ilma spetsialiseerumiseta.  Süsteemid võivad samuti erineda rahu- ja sõjaajal.   
 
Dahli ettekande joonis skeem: 

                                                           
51 Kabrits lk 46 
52 Kabrits lk 63 
53 Ave Pirjo Paluvere. Kriminaalmenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal.  Magistritöö. Tallinna 
Ülikool 2016 
54 International trends in Military Justice Presentation by Arne Willy Dahl at international law lunch meeting at 
Oslo University, November 23, 2011 
http://generaladvokaten.no/dokumenter_lenker_1/content_2/filelist_eba384ff-2732-4a9d-827f-
c2029dfd1bf0/1380821281548/_2011_11_international_trends_in_military_justice.pdf  
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Kõik muutused on Dahli andmetel toimunud suunas kus erakorralistelt kohtutelt liigutakse 
alaliste militaarkohtute peale, siis spetsialiseerunud tsiviilkohtute peale, sealt edasi rahuajal 
tsiviilkohtutele ning lõpuks üldistele tsiviilkohtutele nii rahu- kui sõjaajal. 
 
Austraalia on loomas erakorraliste sõjakohtute asemel püsivat tsiviilkohut koos kohtunikega, 
kellel on teadmine sõjaväe asjadest. 
Belgias kaotati sõjaväekohtud rahuajal 2004 aastal, kuivõrd leiti, et vana 1899 seadus ei olnud 
kooskõlas Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga (edaspidi EIK).  Rahuajal lahendavad asju 
tsiviilkohtud. Sõjaajaks asutatakse militaarkohus. 
Ühendkuningriigis tehti ulatuslikud muudatused 1996 tagamaks vastavust EIK-le, peamiselt 
seeläbi et sõjaväekohtu liikmed eemaldati sõjaväelisest käsuahelast. 
Kanadas on jätkuvalt kasutusel erakorraline sõjaväekohus, kuid tegutsetakse selle nimel, et 
see ei oleks liiga kaugel üldisest tsiviilsüsteemist. 
Soomes reformiti sõjaväeprokuröride süsteemi 2001 aastal – prokuröri roll võeti sõjaväe 
juristidelt ära ning anti tavaprokuröridele, et vältida kriitikat, et sõjaväelistel võimudel on 
mõjuvõim kohtumenetluse üle. 
Iirimaal  arutavad sõjaväe asju alates 2007 alalised kohtud. 
Uus-Meremaal asendati erakorralised sõjaväekohtud püsivate sõjaväekohtutega. 
USA-s on Cox raporti alusel tehtud soovitus suurendada sõjaväekohtunike sõltumatust.  
Raporti kohaselt on kaebused sõjaväekohtutele tingitud kahtlustest, et kohtunikud ei ole 
piisavalt iseseisvad ning vaja on tekitada püsivad ja sõltumatud kohtunikud militaarasjades. 
 
Dahl toob välja, et EIK mõju on selline, et üha enam nõutakse, et sõjaväekohtud oleksid 
sõltumatud, see tähendab et kohtu koosseisu ei tohiks moodustada ohvitseridest komandöri 
poolt kes võib olla huvitatud pooleks.  Kokkuvõtteks leiab Dahl, et trendid 
militaarjustiitssüsteemide arengus on järgmised: 1) rohkem sõltumatust kohtunikele 2) 
erakorraliste kohtute asemel alalised kohtud, 3) suurenev õigus nõuda võistlevat 
kohtumenetlust, 4) suurenev õigus kaitsele.  Lisaks on üldine trend liikumaks 
militaarkohtutelt tsiviilkohtutele, iseäranis rahuajal: 1) militaarkohtute pädevuse 
vähendamine, 2) militaarkohtute kaotamine, 3) sõjaväeprokuröride kaotamine.  Need trendid 
on eriti nähtavad riikides, mis on Euroopa Inimõiguste Konventsiooni mõju all. 
 
Statistikaameti andmetel moodustasid 2014. a kaitseväeteenistusalased kuriteod 0,03% (11 
tk); 2015. a 0,04% (12 tk) registreeritud kuritegudest. 2016. a 0,02% (6 tk) registreeritud 
kuritegudest.  Näiteks Justiitsministeeriumi kogumikust „Kuritegevus Eestis 2015“55 nähtub, 
et kaitseväeteenistusalaseid kuritegusid registreeritakse Eestis aastas kesmiselt ca 10-15 tükki 
aastas.    Vähemalt rahuajal on nende kuritegude arv niivõrd väike, et ei anna välja isegi ühe 
ühe kohtuniku või prokuröri täistööajast rohkem kui kuni 10-20%.  Lõviosa kuritegudest 
moodustavad omavolilised lahkumised väeosast. 

                                                           
55  Justiitsministeerium. Kuritegevus Eestis 2015 lk 109 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_eestis_2015.pdf  
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Riigikaitsekohtu loomise idee edasiarendamisel tuleb esmalt määratleda, milliseid ülesandeid 
loodav erikohus üldse täidaks ja millal neid täidetaks - kas kohus oleks tegev üksnes sõjaaajal 
või ka rahuaajal. Riigikaitsekohtu võimelike pädevustena on EROK välja toonud:  

• kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemise; 
• sõjategevusega seotud haldusaktide ja -toimingutega (riigikaitseliste sundkoormiste, 

riigikaiselise- ja sundtöökohustuste jne) ja sõjategevuses osalevate isikute 
tsiviilvõlgadega seotud küsimuste (haldus- ja tsiviilvaidlused) lahendamise; 

• erikordadega seotud kuriteokoosseisude menetlemise. 
 
Tuginedes eelnevalt toodud statistikale on kaitseväeteenistusalaste süütegude arv väga väike,  
et tagada iigikaitsekohtu kohtunikele aigapäevaselt piisav töökoormus. Kohus, mis ei tegutse 
aga alaliselt ning mis käivitatakse üksnes sõjaseisukorras või erakorralises seisukorras loob 
kehtivast ülesannete jäävuse põhimõttest, mille kohaselt täidavad kõik asutused ja isikud oma 
rahuaegseid ülesandeid ka kriisi- ja sõjaajal, erisuse. Erisuste kehtestamine oleks õigustatud, 
kui selleks oleks tungiv vajadus. Kuivõrd haldus- ja maakohtud on täna erikordades 
võimelised  kohtumõistmisega seotud ülesandeid täitma, on riigikaitsekohtu erikohtuna 
loomine küsitav. Muude täna maa- või halduskohtu pädevusse kuuluvate ülesannete 
(sundkoormistega seotud vaidlused, sõjategevuses osalevate isikute tsiviilvõlgadega seotud 
küsimused jne) andmine riigikaitsekohtule, vajaks põhjalikku analüüsi. Pigem tuleb 
sedastada, et asutused peaksid täitma ka VKO neid ülesandeid, mida nad tavapäraselt 
täidavad. Kiire, õiglane ja sõltumatu kohtupidamine on täna igaljuhul saavutatav maakohtute 
poolt kohtunike spetsialiseerumise suurendamisega.  
 
Igal juhul on kasulik suurem teadlikkus riigikaitseõigusest kohtunike, prokuröride ja 
advokaatide, samuti uurijate hulgas. Soodustada tuleks vastavaid koolitusi. Soodustada tuleks 
spetsialiseerumist iga vastava asutuse tööjaotuskavas, nõnda et vastava juhtumi 
lahendamiseks võiksid olla kindlaksmääratud kohtunikud, kes on selles valdkonnas ennast 
täiendanud.  Sarnaselt on toimunud teatav spetsialiseerumine ka muudes õigusemõistmise 
valdkondades, kus võimalik.  
 
Erikordades kiire ja õigusriigi põhimõtetele vastava süüteomenetluse sh kohtupidamise 
läbiviimiseks vajavad riigikaitseõiguse revisjoni käigus vastavalt planeeritule kompleksselt 
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üle vaatamist menetlusseadused ja nendes tehtavad võimalikud täiendavad erisused 
kohtupidamiseks sõjaaajal või ka muude VKO-de ajal.   
 
Kaitseväeteenistusalaste süütegude ning ka teiste riigikaitsega seotud juhtumite menetlemisel 
tuleks eelistada tavapärases kohtumenetluses rakendatavat ekspertide/asjatundjate kaasamist 
kohtumenetlusse kaitsevälise auastmega rahvakohtunike kaasamise asemel. Alternatiivina 
võib kaaluda Soome eeskujul kaitseväeteenistusalaste süütegude lahendamiseks sõjaväelise 
auastmega ametikohal töötava kaitseväelasest rahvakohtuniku määramist.  Sellisel juhul 
tuleks rahvakohtunik siiski määrata ametisse kohtu või muu kaitsejõudude välise organi poolt, 
vähendamaks kaitseväe käsuliinide mõju õigusemõistmisele ning näilist või tegelikku huvide 
konflikti. Samuti Soome eeskujul tuleks sel juhul sätestada, et ainuüksi kaitseväelasest 
rahvakohtunike häältest ei piisa isiku süüdimõistmiseks. Samas tegevteenistuses oleva 
kaitseväelase määramisel rahvakohtunikuks, isegi juhul kui seda teeb Kaitseväe väline isik, ei 
kõrvalda siiski tema sõltuvust kaitseväelisest käsuliinist, auastmete küsimused jne.  Vältida 
tuleks olukorda, kus kaitseväelasest rahvakohtunik mõistab õigust nt enda ülema üle kellest ta 
on teenistuslikus sõltuvuses, samamoodi ei peaks sõduri üle kohut mõistma tema ülem. Siiski 
kehtiva KrMS § 49 kohtuniku taandamise alused on üsna kitsad võrreldes TsMS § 17 
kohtuniku ja rahvakohtuniku taandamise alustega, v.a. kohtuniku enesetaandus KrMS § 49 lg 
6 alusel. TsMS § 17 analoogne taandamise alus – kohtunik ei saa muul põhjusel olla 
erapooletu - on KrMS-s §-s 49 p 5 kehtetuks tunnistatud. Praktikas seega paljudel juhtudel 
üldiste protsessireeglite järgi kaitsevälasest rahvakohtunik võiks taanduda või isegi peaks 
taanduma, juhul kui KrMS § 49 taandamise aluseid taas laiendada. Samuti tuleb möönda, et 
olukord, kus kaitseväeteenistusalaste süütegude kohtukoosseisus ei ole kaitseväelastest 
rahvakohtunikke, ei ole olemuslikuks õigusemõistmise takistuseks. Eriala rahvakohtunikud 
puuduvad institutsionaliseeritult täna ka kõikvõimalike muude eri valdkondade kuritegude 
arutamiselt – näiteks arstid meditsiiniga-, insenerid tehnosüsteemidega-, jne seotud süüasjade 
arutamiselt. Kaitseväelaste institutsionaliseeritud mandatoorse kaasamisega rahvakohtunikeks 
kaitseväeteenistusalastes süütegudes võib luua pretsedendi, mille alusel ka arvukad muud 
erialavaldkonade esindajad võiksid hakata nõudma enda kohustuslikku kaasamist nende 
valdkonnas toimepandud kuritegudes kohtumõistmiseks. Küll aga on sellistel juhtudel sageli 
vaja valdkonna teadjaid kaasata ekspertide või asjatundjatena, mida menetlusseadus 
võimaldab.  
 
Kokkuvõtvalt: Kaitseväeliste erikohtute või kaitseväelastest rahvakohtunike kaasamine 
kaitseväeteenistusalaste kuritegude lahendamiseks on teiste riikide praktikas tänaseni üsna 
laialt levinud.  Teisalt on põhjused riigikaitselisteks erikohtuteks olnud paljuski ajaloolised 
ning tänapäeval on üldine trend et pigem selliseid erikohtuid kaotatakse, iseäranis EIK 
mõjualas olevates riikides, kuivõrd kohtumõistmise sõltumatus sellistes süsteemides on 
kahtluse alla seatud.  
 
Eraldi riigikaitsekohtu loomine ja sellele esimehe määramine on põhiseaduse raames lubatud 
ja võimalik, kuid küsitav on mis oleks riigikaitsekohtu pädevus ja ülesanded, mis on sellise 
süsteemi loomise ja ülalpidamise kulud ning kas need on õigustatud arvestades juhtumite 
väikest arvu.  Eesti väiksusest tulenevalt tekib küsimus kas vastavate juhtumite arv on 
piisavalt suur et õigustada rahalisi ja muid kulusid eraldi riigikaitselise kohtu loomist. Isegi 
kui eeldada, et sõjaajal kaitseväeteenistusalaste süütegude arv oluliselt suureneb, jääb see 
eelduslikult siiski piisavalt väikeseks, et mitte anda välja terve kohtukoosseisu täiskoormust. 
Tuleb tõdeda, et riigikaitsekohtu loomiseks puudub Eesti väiksusest ja lahendatavate juhtude 
vähesusest tulenevalt tungiv vajadus. Haldus- ja maakohtud on täna erikordades võimelised  
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kohtumõistmisega seotud ülesandeid täitma.  Ainult VKO-des riigikaitsekohtu aktiveerimine 
ei vastaks ka ülesannete jäävuse põhimõttele.  
 
Ettepanekud: 
 

1. Soodustada kohtunike, prokuröride, advokaatide ja uurijate täiendkoolitust 
riigikaitseõiguse alal ning võimalusel määrata vastavate asutuste tööjaotuskavades 
kindlaks spetsialiseerumine kaitseväeteenistusalaste süütegude menetlemiseks 
koolituse läbinud isikute seast. 

2. Eelistada ekspertide/asjatundjate kaasamist kohtumenetlusse kaitsevälise auastmega 
rahvakohtunike kaasamise asemel. Alternatiivina kaaluda Soome eeskujul 
kaitseväelastest rahvakohtunike määramist kaitseväeteenistusalaste süütegude 
arutamiseks.  Sellisel juhul tuleb vältida huvide konflikti tekitavaid käsuliine, näiteks 
sätestades, et rahvakohtuniku määrab ametisse Kaitsejõudude väline isik (kohus ise 
või muu organ) ning et isikut ei või mõista kuriteos süüdi üksnes ohvitseridest 
rahvakohtunike häältega, samuti tuleks eelnevalt kaardistada, kas ja millised on need 
eriteadmised mis on vajalikud kaitseväeteenistusalastes süütegudes õigusemõistmiseks 
võrreldes kõigi ülejäänud kuriteoliikidega. 

 
 

10.12. Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise kuriteokoosseisu 
piisavus 

 
Lähteülesandes on samuti tõstatatud küsimus, et kui isik esitab pettuslikke argumente et 
kaitseväeteenistusest kõrvale hoida, siis tema tegevus on kuriteona täna karistatav KarS § 440 
järgi, kui aga kaitseväekohustuslane püüab Eestist lahkuda ja ta saadakse piiri ületamisel 
kätte, siis tema suhtes ei saa kriminaalvastutust kohaldada.  Samuti vajab hindamist sellisele 
süüteole kaasaaitamine (nt isiku varjamine).  
 
Nimetatud juhtumi korral on oluline eristada kuriteokoosseisu muudest tegudest, mis võivad 
olla puutumuses kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumisega.  KarS  §-s 440 nimetatud teod – 
endale vigastuse tekitamine või tekitada laskmine, haiguse simuleerimise, dokumendi 
võltsimise või muu pettuse teel – on sellise teomodaliteediga, mis sisaldavad endas 
kavatsetust saavutada eesmärk mitte osaleda kaitseväeteenistuskohustuse täitmisel.  Nende 
kõrval võib olla terve rida muid tegusid, mis samuti võivad kaasa aidata või omada rolli 
teenistusest kõrvalehoidumisele, kuid millel võib olla ka muu põhjus või eesmärk.  Riigipiiri 
ületamist ei oleks sobilik kriminaalpoliitiliselt samastada kehtiva KarS § 440 teokirjelduse 
elementidega, kuivõrd niikaua kuni seadus ei keela kaitseväeteenistuskohustuslasel riigist 
lahkuda, on see õiguspärane tegu, millest enesest ei saa tuletada automaatselt eesmärki, et 
riigist lahkumine on toime pandud justnimelt teenistusest kõrvalehoidumise eesmärgil.  
Tänasel päeval näiteks EL tööjõu vaba liikumise tingimustes inimesed käivad Soomes ja 
mujal Euroopa Liidus regulaarselt tööl, samuti võidakse riigist lahkuda näiteks 
puhkusereisiks.  Seega riigist lahkumise lisamine KarS § 440 teokirjelduse hulka, mis tooks 
automaatselt kaasa vastutuse kuriteo eest, ei oleks karistusõiguslikult võimalik ega 
proportsionaalne.  Juhul kui tahta kehtestada kutsealusele ja teistele 
kaitseväeteenistuskohustuslastele riigist lahkumise keeldu, tuleks seda teha 
mittekriminaalõigusliku regulatsiooni kaudu kõigepealt vastavas haldusõiguse eriseaduses – 
ja seda on juba ka tehtud, RiKS § 15 lg 1  kohaselt võib Vabariigi Valitsus kõrgendatud 
kaitsevalmiduse või sõjaajal kehtestada töökohustuse rakendamise tagamiseks Eestist 
lahkumise keeldu ning RiKS § 24 lg 1 kohaselt võib valitsus mobilisatsiooni 



54 
 

ettevalmistamiseks ja korraldamiseks kehtestada Eestist lahkumise keelu vähemalt 18 
aastasele kaitseväekohustuslasele ning sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetatud 
kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliikmele.  Küsitav on aga, kas sellise keelu sisseviimine 
tavaolukorras ehk üldise kaitsevalmiduse ajal oleks proportsionaalne, vajalik ja sobilik meede 
– seega põhiseadusega kooskõlas olev piirang.  Kutsealuseks või 
kaitseväeteenistuskohustuslaseks olemine võib olla pikemaajalisem, aastatepikkune seisund 
ning sellisel juhul isiku riigist lahkumise ära keelamine tõenäoliselt ei oleks mõistlik ega ka 
põhiseaduspärane lahendus. 
 
Enda varjamine, järelikult ka sellele kui tahtlikule teole kaasaaitamine, võib sõltuvalt teo 
asjaoludest olla teatud juhtudel karistatav KarS § 440 järgi „muu pettuse teel“, kuid siinkohal 
tuleb lähtuda iga üksikjuhtumi faktilistest asjaoludest. Juhul kui selliseid asjaolusid ei esine, 
on tegu karistatav väärteona KVTS § 222 alusel (Kutsealusena ajateenistusse või 
asendusteenistusse asumise kohustuse eiramine).  Seega on selline teguviis karistusõiguslikult 
kaetud – kergematel juhtudel väärteo korras ning raskematel juhtudel karistatav ka kuriteona.  
Käesoleval hetkel siinkohal vajadust seaduse muutmiseks ei nähtu. 
 
 

10.13. Kaitseväeteenistusalased väärteokoosseisud 
 
KVTS,  RiKS, ja RKSKS näevad ette kokku 9 erinevat  riigikaitsega seotud väärteokoosseisu.  
Tulenevalt revisjoni eesmärgist on vaja tuvastada, kas nendes koosseisudes esineb 
dubleerimisi, lünki või muid sisulisi puudu- või ülejääke, mis vajaksid kohendamist. 
 
Asjakohased väärteokoosseisud on järgmised: 
 

1. KVTS § 222 (Aja- ja asendusteenistusse asumise kohustuse eiramine) 
Kutsealusena ajateenistusse või asendusteenistusse asumise kohustuse 
eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

2. KVTS § 223 (Asendusteenistusest omavoliline puudumine) 
Asendusteenistujana asendusteenistusest omavolilise puudumise eest - 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

3. KVTS § 224 (Õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramine)  Reservis 
oleva isikuna õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest - 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. 

4. RiKS § 91 (Kõrgendatud kaitsevalmiduse korraldamiseks, sõjaseisukorra 
juhtimiseks, mobilisatsiooni või demobilisatsiooniks antud haldusakti 
täitmata jätmine) (1) Käesoleva seaduse §-de 15, 19 ja 20 alusel kõrgendatud 
kaitsevalmiduse korraldamiseks või sõjaseisukorra juhtimiseks ning käesoleva 
seaduse § 24 alusel mobilisatsiooni või demobilisatsiooni korraldamiseks 
antud põhiõiguste ja -vabaduste piiranguid kehtestava haldusakti täitmata 
jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.  
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse 
rahatrahviga kuni 20 000 eurot. 

5. RiKS § 92 (Lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramine) Reservis 
oleva isikuna lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest – 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga 

6. RiKS § 93 (Sundtöökohustuse täitmisele ilmumata jätmine) (1) 
Sundtöökohustuse täitmisele mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.(2) Käesoleva paragrahvi 
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lõikes 1 sätestatud teo eest, kui isikut on varem karistatud sama teo eest, –
karistatakse arestiga kuni 30 päeva. 

7. RiKS § 94 (Riigikaitselise töökohustuse täitmisele ilmumata jätmine) (1) 
Riigikaitselise töökohustuse täitmisele ilmumata jätmise eest – karistatakse 
rahatrahviga 300 trahviühikut.(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud 
teo eest, kui isikut on varem karistatud sama teo eest, –karistatakse arestiga 
kuni 30 päeva. 

8. RiKS § 95 (Riigikaitseobjekti füüsilise kaitse nõuete rikkumine) (1) 
Riigikaitseobjekti füüsilise kaitse nõuete rikkumise eest riigikaitseobjekti 
valdaja töötaja või ametniku poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 200 
trahviühikut.(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot. 

9. RKSKS § 422 (Vara sundvõõrandamiseks või sundkasutusele võtmiseks 
pädeva voliniku tegevuse takistamine) (1) Sõjaseisukorra ajal 
riigikaitseliseks vajaduseks vara sundvõõrandamiseks ja sundkasutusele 
võtmiseks pädeva voliniku tegevuse takistamise eest vara sundvõõrandamisel 
või sundkasutusele võtmisel – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 

 
Nimetatud väärteokoosseisude vaatlemisel dubleerivaid või üleliigseid koosseise tuvastada ei 
õnnestunud.  KVTS näeb ette vastutuse õppekogunemisele mitteilmumise eest, RiKS aga 
lisaõppekogunemisele mitteilmumise eest.  Vaadeldes aga õppekogunemise vs 
lisaõppekogunemise õiguslikku sisu, on sõnaline dubleerivus näiline, kuivõrd tegu on 
erinevate õppekogunemistega.  Võimalik oleks nimetatud väärteokoosseisud liita, aga see ei 
annaks sisulist lisaväärtust ega looks suuremat õigusselgust, võttes arvesse, et 
õppekogunemised on reguleeritud KVTS-s, lisaõppekogunemised kõrgendatud 
kaitsevalmiduse ajal RiKS-s.  Kõik 9 väärteokoosseisu on sellised, milles olevad rikkumised 
on tagatavad ka haldussunniga (ettekirjutus, sunniraha, teatud juhtudel asendustäitmine).  
Samas on tehtud valik, millised raskemad juhtumite korral on lisaks vajalik nende karistatavus 
väärteona. Kirjeldatud väärtegude kataloogist ei nähtu, et oleks tehtud karistatavaks 
väärteokorras paušaalselt mistahes KVTS, RiKS või RKSKS nõude rikkumine, vaid on välja 
valitud üksikud rikkumised kõigist võimalikest, mida on peetud vajalikuks süüteona sätestada.  
Seega on järgitud korrektset metoodikat ja ülemäärast karistatavust ei nähtu.  

 
RKSK § 422 näeb ette väärteokaristuse sõjaseisukorra ajal riigikaitseliseks vajaduseks vara 
sundvõõrandamiseks ja sundkasutusele võtmiseks pädeva voliniku tegevuse takistamise eest, 
kuid karistatav ei ole mobilisatsiooni käigus rekvireerimisele kuuluva vara varjamine. Lisaks 
tuleb arvesse võtta, et KarS § 261 näeb ette väärteovastutuse isikule pandud koormise täitmata 
jätmise või selle täitmise võimalusest teatamata jätmise eest, sõjaseisukorra ajal on sama tegu 
karistatav kuriteona rahalise karistusega.  Siinkohal vajab seadus täiendamist – tulenevalt 
avara riigikaitse käsitlusest, samuti koormiste analüüsis väljatoodust, vajaks RKSK § 422 

laiendamist ka muudele väljakuulutatud olukordadele (VKO-dele), kuivõrd koormiste 
analüüsist tulenevalt on tehtud ettepanek, et koormisi riigi julgeoleku tagamiseks saaks 
kohaldada mitte ainult sõjaseisukorra ajal, vaid ka muude VKO-de ajal, sealhulgas 
mobilisatsiooni ja kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal.  Teiseks võiks nimetatud 
väärteokoosseis sõnaselgelt sisaldada ka koormatava vara peitmist – kehtivas sõnastuses võib 
see siiski olla hõlmatud „takistamise“ mõistega, kuid tulenevalt karistusnormi määratletuse ja 
täpsuse nõude põhimõttest võiks see olla sõnaselgelt väärteokoosseisus kirjas. 
 
Ettepanekud: 
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1. Laiendada RKSK § 422 väärteokoosseisu (või revisjoni käigus loodava uue vastava 
normi) (vara sundvõõrandamiseks või sundkasutusele võtmiseks pädeva voliniku 
tegevuse takistamine) sõnastust selliselt, et see hõlmaks lisaks sõjaseisukorrale ka 
muid VKO-sid, s.h. mobilisatsiooni ja kõrgendatud kaitsevalmidust.  Samuti näha 
samas koosseisus sõnaselgelt ette et karistatav on ka koormatava vara varjamine. 
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11. Lisad – koosseisude kontrolltabelid 
 

11.1. §432 (Keeldumine käsu täitmisest) 

Süüteokoosseis KarS § 432 (Keeldumine käsu täitmisest) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine 
Jah, sisaldab distsiplinaarprejuditsiooni, ettepanek on see 
kaotada. 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika  2014 – 1tk, muudel aastatel 2006-2015 - 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja kehtiv sanktsioon, kaotada sellest 
distsiplinaarprejuditsioon. Täiendada enamohtlikku 
koosseisu muude VKO-dega 

 

11.2. §433 (Käsu täitmata jätmine) 
 

Süüteokoosseis KarS §433 (Käsu täitmata jätmine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine 
Jah, sisaldab distsiplinaarprejuditsiooni, ettepanek on see 
kaotada. 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika  2015 – 1tk, muudel aastatel 2006-2014- 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioon, kaotada sellest 
distsiplinaarprejuditsioon. Täiendada enamohtlikku 
koosseisu muude VKO-dega 

 

11.3. § 434 (Kaitseväeteenistuses oleva isiku ähvardamine) 
 

Süüteokoosseis 
KarS § 434 (Kaitseväeteenistuses oleva isiku 
ähvardamine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika  2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioon, muudatusi pole ette 
pandud 

 

11.4. § 435 (Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes) 
 

Süüteokoosseis 
KarS § 435 (Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku 
suhtes) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika  2013 – 1 tk, 2006-2015 - 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis, täiendada enamohtlikku koosseisu 
muude VKO-dega 

 

11.5. § 436 (Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast) 
 

Süüteokoosseis 
KarS § 436 (Omavoliline lahkumine väeosast ja muust 
teenistuskohast) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 

 2006 -9, 2007 – 12, 2008-16, 2009 – 20, 2010 – 8, 2011 
-6, 20126, 2013-8, 2014 8, 2015 11 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioon, täiendada enamohtlikku 
koosseisu muude VKO-dega 

 

11.6. § 437 (Omavoliline lahkumine teenistuskohast teenistusrelvaga) 
 

Süüteokoosseis 
KarS § 437 (Omavoliline lahkumine teenistuskohast 
teenistusrelvaga) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2009 – 1, 2013 – 1, muudel aastatel 2006-2015 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis, täiendada enamohtlikku koosseisu 
muude VKO-dega 

 

11.7. § 438 (Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine 
lahinguolukorras) 

 

Süüteokoosseis 
KarS § 438 (Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline 
mahajätmine lahinguolukorras) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioon, muudatusi pole ette 
pandud 

 

11.8. § 439 (Väejooks) 
 

Süüteokoosseis KarS § 439 (Väejooks) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006 – 1, 2008 – 1, 2011 – 1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioon, täiendada enamohtlikku 
koosseisu muude VKO-dega 

 

11.9. § 440 (Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine) 
 

Süüteokoosseis KarS § 440 (Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006 – 1, 2008 – 1, 2011 – 1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Säilitada koosseis ja sanktsioo, täiendada enamohtlikku 
koosseisu muude VKO-dega 

 

11.10. § 441 (Masinate juhtimise ja käitusnõuete rikkumine) 
 

Süüteokoosseis 
KarS § 441 (Masinate juhtimise ja käitusnõuete 
rikkumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Tunnistada koosseis kehtetuks 

 

11.11. § 442 (Lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete 
rikkumine) 

 

Süüteokoosseis 
KarS 442 (Lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete 
rikkumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2014 – 1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Tunnistada kooseis kehtetuks 

 

11.12. § 443 (Laevajuhtimisnõuete rikkumine) 

Süüteokoosseis KarS § 443 (Laevajuhtimisnõuete rikkumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 



80 
 

Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 -0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Tunnistada kooseis kehtetuks 

 

11.13. § 445 (Vale teenistusalane ettekanne) 
 

Süüteokoosseis KarS § 445 (Vale teenistusalane ettekanne) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 



82 
 

Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2011 – 2, 2012 – 3, 2013 – 2, 2014 -1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.14. § 446 (Võimu kuritarvitamine) 
 

Süüteokoosseis KarS § 446 (Võimu kuritarvitamine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika  2011 – 1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Tunnistada koosseis kehtetuks ning asendada see 3 
määratletud erikoosseisuga, vt analüüsi vastav osa 

 

11.15. § 447 (Teenistusalane lohakus) 
 

Süüteokoosseis KarS § 447 (Teenistusalane lohakus) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2007 – 3, 2011 - 1, muudel aastatel 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Tunnistada koosseis kehtetuks, asendades selle 
ettevaatamatusest käsu mittetäitmisega, millega 
põhjustati raske tagajärg. 

 

11.16. § 448 Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine 
 

Süüteokoosseis KarS § 448 Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.17. § 449 (Relvastatud üksuse üleandmine ja vara jätmine 
vaenlasele) 

 

Süüteokoosseis 
KarS § 449 (Relvastatud üksuse üleandmine ja vara 
jätmine vaenlasele) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.18. § 450 (Hukkuva sõjalaeva mahajätmine) 
 

Süüteokoosseis KarS § 450 (Hukkuva sõjalaeva mahajätmine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Ei  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika 2006-2015 – 0 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.19. KVTS § 222 (Aja- ja asendusteenistusse asumise kohustuse 
eiramine 

 

Süüteokoosseis 
KVTS § 222 (Aja- ja asendusteenistusse asumise 
kohustuse eiramine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.20. KVTS § 223 (Asendusteenistusest omavoliline puudumine) 

Süüteokoosseis 
11.20. KVTS § 223 (Asendusteenistusest omavoliline 
puudumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.21. KVTS § 224 (õppekogunemisele ilmumise kohustuse 
eiramine) 

Süüteokoosseis 
KVTS § 224 (õppekogunemisele ilmumise kohustuse 
eiramine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.22. RiKS § 91 (Kõrgendatud kaitsevalmiduse korraldamiseks, 
sõjaseisukorra juhtimiseks, mobilisatsiooni või demobilisatsiooniks 
antud haldusakti täitmata jätmine) 

 

Süüteokoosseis 

RiKS § 91 (Kõrgendatud kaitsevalmiduse korraldamiseks, 
sõjaseisukorra juhtimiseks, mobilisatsiooni või 
demobilisatsiooniks antud haldusakti täitmata jätmine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.23. RiKS § 92 (Lisaõppekogunemisele ilmumise kohustuse 
eiramine) 

 

Süüteokoosseis 
11.23. RiKS § 92 (Lisaõppekogunemisele ilmumise 
kohustuse eiramine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah 

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.24. RiKS § 93 (Sundtöökohustuse täitmisele ilmumata jätmine) 
 

Süüteokoosseis 
RiKS § 93 (Sundtöökohustuse täitmisele ilmumata 
jätmine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah 

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.25. RiKS § 94 (Riigikaitselise töökohustuse täitmisele ilmumata 
jätmine) 

 

Süüteokoosseis 
11.25. RiKS § 94 (Riigikaitselise töökohustuse täitmisele 
ilmumata jätmine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah 

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Tahtliku süüteo eest karistusregistrisse kandmisest 
tulenevad piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.26. RiKS § 95 (Riigikaitseobjekti füüsilise kaitse nõuete 
rikkumine) 

 

Süüteokoosseis 
RiKS § 95 (Riigikaitseobjekti füüsilise kaitse nõuete 
rikkumine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 
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Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. Säilitada koosseis, muudatusi pole ette pandud 

 

11.27. RKSKS § 422 (Vara sundvõõrandamiseks või sundkasutusele 
võtmiseks pädeva voliniku tegevuse takistamine) 

 

Süüteokoosseis 

RKSKS § 422 (Vara sundvõõrandamiseks või 
sundkasutusele võtmiseks pädeva voliniku tegevuse 
takistamine) 

Haldusvastutuse dubleerimine Jah  

Muud seadusest tulenevad piirangud 
Süüteo eest karistusregistrisse kandmisest tulenevad 
piirangud 

Muu vastutuse dubleerimine EI 

Kuriteo puhul: Väärteoprejuditsioon või 
muu seos väärteokoosseisuga  Ei 

Aluseks olev Euroopa Liidu määrus, 
direktiiv, raamotsus või soft law EI 

Milline/millised EL õigusakti vms sätted 
vastavad kõnealusele karistusnormile? 
Kas nende iseloom on siduv või 
soovitav?  - 

Kas EL nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud?  - 

Kas EL nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)?  - 

Kas EL nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust? Kas see peab olema 
karistusõiguslik? Millised on nõuded 
juriidilisele isikule kohaldatava karistuse 
osas?  - 

Kas EL nõue nõuab kuriteokatse 
karistamist?   - 

Kas EL nõue nõuab osavõtu karistamist?  - 

Karistusnormi põhjendatavus muu 
rahvusvahelise kohustusega või 
rahvusvahelise soft law'ga EI 
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Milline on RV nõude alus Eesti õiguses? 
Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi? 

Kas on kehtivaid reservatsioone või 
deklaratsioone, mis piiravad EV 
kohustusi?  EI 

Milline/millised rahvusvahelise lepingu 
artiklid vastavad kõnealusele 
karistusnormile? Kas nende iseloom on 
siduv või soovitav?  EI 

Kas RV nõue sisaldab kohustuslikku 
sanktsiooni ja kui täpselt see on 
määratletud? EI 

Kas RV nõue sisaldab 
konfiskeerimiskohustust või kohustust 
kohaldada süüdimõistetu suhtes 
lisakaristusi (tegevuspiirangud jne)? EI 

Kas RV nõue nõuab juriidilise isiku 
vastutust?  EI 

Kas see nõuab kuriteokatse karistamist?  EI 

Kas see nõuab osavõtu karistamist?  EI 

Kas kohustuse täitmise kontrollimiseks 
on loodud rahvusvahelisi 
organisatsioone/organeid/kohtuid? Kas 
neil on pädevus anda siduvaid otsusi või 
quasi-siduva iseloomuga soovitusi?  EI 

Millised otsused/soovitused on EV-le 
antud? Lähtudes seletuskirjadest ja 
organi praktikast, millised 
otsused/soovitused on ennustatavad?  - 

Sätte rakendatavus: registreeritud 
süütegusid (aastate võrdlus), 
kohtupraktika N/A 



111 
 

Järeldused koosseisu õigustatuse, 
vajalikkuse, sisu ja 
sanktsiooniökonoomia osas. 

Täiendada koosseisu, et see hõlmaks lisaks sõjaajale ka 
muu VKO ajal toimepandud tegu ning koormatava vara 
varjamist. 

 
 
 
 


