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Karistusseadustiku muutmise seaduse  

(kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu seletuskiri  

 
1. Sissejuhatus 

 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Kõnesolev eelnõu on koostatud riigikaitseõiguse revisjoni raames, mis on (kaas)rahastatav 

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist meetme “Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine„ 

projektist “Õiguse revisjon“. 2015. aasta sügisel algatatud riigikaitseõiguse revisjoni 

eesmärgiks seati riigikaitseõiguse põhimõtteliste kitsaskohtade analüüsimine ning 

nüüdisaegse ja muutunud julgeolekuolukorra vajadusi arvestava riigikaitseõiguse 

regulatsiooni muudatuste koostamine. Riigikaitseõiguse revisjoni ühe teemana analüüsiti 

kaitseväeteenistusalaseid süütegusid, kuivõrd karistusõiguse revisjon ei hõlmanud selliste 

süütegude peatükki.  

 

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 valmisoleku, raskendada 

riigi kaitsmist, kujutada ohtu riigi või isikute seadusega kaitstud õigustele ja huvidele või 

seada ohtu Eesti riigi rahvusvaheliste sõjaliste kohustuste täitmise.  

 

Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni ei ole süstemaatiliselt ja terviklikult varem 

analüüsitud ega uuendatud. Niisamuti ei ole kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükki 

karistusseadustiku (edaspidi KarS) 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 põhimõttega kaotada 

ära dubleerivad koosseisud.  

 

Eelnõu puudutab KarS-i kaitseväeteenistusalaste süütegude (KarS 24. ptk) ning efektiivse 

riigikaitse tagamiseks vajalikke teisi kuriteokoosseise (KarS 15. ptk 5. jagu „Süüteod riigi 

kaitsevõime vastu“). Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni täpsustamisel ja 

muutmisel lähtutakse KarS-i revisjoni aluseks olevatest põhimõtetest (näiteks loobuda väärteo 

prejuditsioonist, üks tegu ei saa olla nii kuritegu kui ka väärtegu; väärteo korduv 

toimepanemine ei muuda seda kuriteoks jne). 

 

Eelnõu koostamisel on lähtutud riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonis esitatud 

ettepanekust ühtlustada riigi julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ähvardavateks ohtudeks 

ettevalmistamise ja tõrjumise regulatsiooni ning võtta kasutusele termin kaitseolukord. 

Kaitseolukord hõlmab järgmisi olukordi: 

• Eestile suunatud relvastatud rünnak või sellega samaväärne tõsine rünnak, sealhulgas 

sõda; 

• Eestile suunatud relvastatud rünnaku oht või sellega samaväärne tõsise rünnaku oht; 

• konstitutsiooniliste põhimõtete mittetunnustamisest või nende eiramisest tulenev 

vahetu oht; 

• põhiseaduslike institutsioonide toimimist vahetult ähvardav oht; 
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• Eesti Vabariigi julgeolekut ähvardav suurenenud oht; 

• kollektiivse enesekaitse operatsioonil osalemine.1 

 

Kui riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonis esitatud ettepanekut kaitseolukorra termini 

kasutusele võtmiseks ei seadustata, asendatakse eelnõus sõna „kaitseolukord“ sõnaga 

„kõrgendatud kaitsevalmidus“.  

 

Eelnõuga tehakse järgmised olulisemad muudatused: 

1) laiendatakse KarS-i sätteid, mis näevad ette raskema karistuse (koosseisu raskendav 

asjaolu) teo eest, mis on toime pandud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal, ka 

kaitseolukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal ning väljaspool Eesti Vabariigi 

territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal; 

2) teatud süüteo koosseisudes (salakuulamise (KarS § 234), Kaitseväes võimuhaaramise 

(§ 251), riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamise (KarS § 241) ning 

mobilisatsioonikäsu täitmata jätmise ja kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise (KarS 

§ 254) koosseis) nähakse ette enamohtlike koosseisude loomine kaitseolukorra (sh 

kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatava erakorralise seisukorra või 

sõjaseisukorra ajal), samuti mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ja väljaspool Eesti 

Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal 

toimepandud süütegudele; 

3) koormiste täitmata jätmise koosseis (KarS § 261) muudetakse seoses koormise mõiste 

kaotamisega ning asendatakse riigikaitseks vajaliku asja kasutusse andmise ja asja 

sundvõõrandamise kohustuse täitmata jätmisega, samuti lisatakse enamohtlikku 

koosseisu lisaks sõjaseisukorrale ka kaitseolukord, erakorraline seisukord, 

mobilisatsioon ja demobilisatsioon; 

4) distsiplinaarprejuditsioon kaotatakse KarS §-dest 432 ja 433 (käsu mittetäitmine ja 

käsu täitmisest keeldumine) ning käsu mittetäitmise puhul näeb eelnõu selle asemel 

ette kriminaalvastutuse künnisena teo süstemaatilisuse; 

5) grupiviisiline deserteerumine muudetakse karistatavaks enamohtliku koosseisu järgi 

KarS-i §-des 436 (omavoliline lahkumine väeosast), 437 (omavoliline lahkumine 

teenistusrelvaga), 438 (väesosa mahajätmine lahinguolukorras) ja 439 (väejooks); 

6) teenistusrelvaga omavoliline lahkumise koosseisu (KarS § 437) täiendatakse selliselt, 

et lisaks oleks samaväärselt karistatav ka suures koguses laskemoonaga lahkumine; 

7) kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise koosseisu (KarS § 440) sõnastust täpsustatakse 

selliselt, et koosseis on kohaldatav juhul, kui soovitakse kõrvale hoiduda 

kaitseväeteenistusalaste kohustuste kandmisest; 

8) masina, lennuki ja laevajuhtimise nõuete rikkumise erikoosseisud kaotatakse ning 

KarS §-d 441, 442 ja 443 tunnistatakse kehtetuks; 

9) kaitseväeteenistusalase võimu kuritarvitamise (KarS § 446) ja teenistusalase lohakuse 

üldkoosseis (KarS § 447) kaotatakse. Nimetatud koosseisude asemele luuakse kolm 

määratletumat erikoosseisu: tühise käsu andmine (KarS § 446); alluva äärkohtlemine 

(KarS § 4461); käsu ettevaatamatu täitmata jätmine, millega põhjustati raske tagajärg 

(KarS § 447). 

 

1.2. Eelnõu ettevalmistaja 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud riigikaitseõiguse revisjoni töörühma liige Martin Hirvoja 

(e-post: martin.hirvoja@magnussonlaw.com; telefon: 372 52 19 273) ja riigikaitseõiguse 

revisjoni töörühma juht, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Margit Gross (e-
                                                           
1 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 14-16. EIS Eelnõu toimiku number: 18-0683 

mailto:martin.hirvoja@magnussonlaw.com
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post: margit.gross@just.ee; telefon: 620 8284). Eelnõu on keeleliselt toimetanud 

õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (e-post: 

taima.kiisverk@just.ee).  

 

1.3. Märkused 

 

Eelnõu aluseks on kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni analüüs2 ning nimetatud 

analüüsi alusel valminud ja 2018. aastal kooskõlastatud väljatöötamiskavatsus3. Eelnõuga 

muudetakse karistusseadustiku redaktsiooni avaldamismärkega RT I, 29.06.2018, 66. 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu poolthäälte enamus.  

 

2. Eelnõu eesmärk 

 

Eelnõu peamised eesmärgid on järgmised: 

1. Tagada peale sõja- ja erakorralise seisukorra ajal toimepandud kaitseväeteenistusalaste 

süütegude samaväärne preventsioon ka loodava kaitseolukorra ajal ning 

mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 

rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal (edaspidi riigikaitsega seotud 

olukord4 ehk RKO) toimepandud kaitseväeteenistusalase süüteo puhul. 

2. Salakuulamise, Kaitseväes võimuhaaramise, mobilisatsioonist kõrvalehoidumise, 

riigisaladuse avalikustamise ning kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise koosseisus  

sätestada, et RKO ajal on kuritegu raskemini karistatav kui sama tegu tavaolukorras. 

3. Kaotada kaitseväeteenistusalaste süütegude puhul ettenähtud distsiplinaarprejuditsioon 

kui karistusõiguse revisjoni üldeesmärkidega vastuolus olev lahendus. 

4. Tagada, et grupiviisiline deserteerumine oleks vastava süüteo koosseisus 

karistusõiguslikult diferentseeritud võrreldes ühekaupa sama teo toimepanemisega. 

5. Kaotada tarbetu ülekriminaliseerimine ja masinate, lendude ja laevajuhtimise nõuete 

rikkumine eraldi sõltumatute kaitseväeteenistusalaste kuritegudena. 

6. Lahendada võimu kuritarvitamise ning teenistusalase lohakuse määratlematuse 

probleem selliselt, et asjakohased rikkumised oleksid vastavalt põhiseaduse 

määratletusnõudele defineeritud mitte kõikehõlmavalt, vaid kitsamalt ja 

konkretiseeritult kuritegudena. 

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu selgitused punktide kaupa: 

 

Eelnõu punktiga 1 täiendatakse KarS § 58 p 5 koosseisuvälist raskendavat asjaolu teo 

toimepanemisega kaitseolukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool 

Eesti Vabariigi territooriumi teo toimepanemisega rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal. Viimane täiendus puudutab isikut, kes osaleb rahvusvahelisel sõjalisel 

operatsioonil väljaspool Eestit, selliseks isikuks on ennekõike kaitseväelane.  

 

                                                           
2 Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon". 2017. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid  
3 Karistusseadustiku muutmise seadus. EIS toimik nr 18-0052. 
4 Riigikaitsega seotud olukord hõlmab siin ja edaspidi kaitseolukorda, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralist seisukorda ja sõjaseisukorda, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni, samuti osalemist 

väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid
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Kehtiv KarS näeb enamohtliku koosseisu või koosseisuvälise raskendava asjaoluna ette 

üksnes teo toimepanemise sõjaseisukorra või erakorralise seisukorra ajal, kuid ei laiene: 

1. kaitseolukorra ajale;  

2. mobilisatsiooni/demobilisatsiooni ajale;  

3. rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 

osalemise ajale. 

 

Uudsete konvergeerunud julgeolekuohtude korral, mida tõrjutakse enne või väljaspool 

väljakuulutatud sõjaseisukorda ning kui nende tõrjeks kaasatakse Kaitsevägi, võib tugevdatud 

kaitseväelise distsipliini tagamine, mille oluliseks osaks on ka karistusõigus, olla isegi 

kriitilisem kui sõjaseisukorras. Ebaselgetel asjaoludel laiaulatusliku bioloogilise, küber- või 

tähtsa tehnoloogilise rajatise vastu tehtud rünnaku, terroriakti või ebaselge staatusega 

relvastatud isikute tegevuse korral langeb esmane ainuvastutus nende ohtude tõrjumisel Eesti 

Vabariigile, sest liitlaste vahetu abi saabumine võib võtta aega. Seejuures ei pruugi 

klassikalist sõjaseisukorda järgnedagi, vaid asi otsustatakse sellise ohu otsustava tõrjumise või 

tõrjumata jätmisega esimeste tundide, päevade või nädalate jooksul. Samuti on rahvusvahelise 

sõjalise operatsiooni, sh kollektiivse enesekaitse operatsiooni raames väljaspool Eesti 

Vabariiki, Kaitseväe üksus sageli lahinguolukorras, mis ei erine kõrgendatud kaitseväelise 

distsipliini tagamise seisukohast olukorrast, kui sõjategevus toimuks Eesti Vabariigi 

territooriumil. Ennekõike võib Kaitsevägi tegutseda konflikti- ja rahutagamismissioonidel 

näiteks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) aga ka muude 

rahvusvaheliste lepingute raames. Nimetatud juhtudel on põhjendatud, et ka karistusõiguslik 

kaitse õigushüvedele oleks samaväärselt tagatud. Riigikaitseseaduse (edaspidi RiKS) § 23 

eeldab mobilisatsiooni väljakuulutamiseks samuti agressiooni või selle ohu olemasolu või 

rahvusvahelise sõjalise operatsiooni vajadust RiKS § 30 tähenduses. Põhiõiguste piirangud on 

ette nähtud ka demobilisatsiooni ajaks (RiKS § 28). Seega on ka mobilisatsiooni ja 

demobilisatsiooni ajaks kõrgendatud karistusõigusliku vastutuse sätestamine sarnaselt sõja- 

või erakorralise seisukorraga kooskõlas riigikaitse vajadustega. Praegune KarS-i regulatsioon 

ei taga samaväärset õigushüve kaitset nimetatud olukordades. 

 

Eelnõu punktiga 2 täiendatakse KarS § 234 (salakuulamine) lõikega 11, eelnõu punktiga 3 

täiendatakse §-i 241 (riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine) lõikega 11 ning 

eelnõu punktiga 4 täiendatakse § 251 (võimuhaaramine Kaitseväes või Kaitseliidus) lõiget 3 

punktiga 4, nähes ette enamohtliku koosseisu, kui tegu on toime pandud kaitseolukorra, 

kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal, 

mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal, samuti väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 

rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal.  

 

Mitmete riigikaitsega seotud kuritegude juures on ette nähtud enamohtlik koosseis sama teo 

eest, kui see on toime pandud sõjaseisukorra või erakorralise seisukorra ajal. Vajadusest 

laiendada seda määratlust ka muudele RKO-dele on selgitatud eelmise, muudatuse punkti 1. 

juures. Samas salakuulamise (§ 234), riigisaladuse avalikustamise (§ 241), Kaitseväes või 

Kaitseliidus võimuhaaramise (§ 251) koosseisus praegu vastav enamohtlik koosseis, mis 

diferentseeriks karistust RKO ajal, puudub.  

 

Võrdluseks, Prantsuse militaarjustiitskoodeksis (Code de justice militaire, edaspidi CDJM)5 

on olemas enamohtlikud koosseisud. Näiteks eristab CDJM sõjaväelist pööret (L323-1 ja 

sõjaväelist pööret sõjaajal (L323-3), samuti sätestades eraldi reetmise ja spionaaži sõjaajal 

                                                           
5 Code de justice militaire. 01.03.2017 konsolideeritud versioon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071360&dateTexte=20080505 
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(L331-1), muu riigikaitse õõnestamise sõjaajal (L332-1), riigisaladuse rikkumise sõjaajal 

(L322-2), nähes nende eest ette oluliselt rangema karistuse, enamasti kuni eluaegse 

vangistuse. 

 

RKO ajal rangema vastutuse ettenägemine teatud kuritegude puhul on põhjendatud selle 

ohtlikkusega ning asjaoluga, et vastava teo toimepanemine võib sõjaajal või muu RKO ajal 

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 kõrvaldada muud kahjulike tagajärgedega seigad. 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 muul ajal kui rahu tuua 

rahuajaga võrreldes kaasa kardinaalselt erinevaid tulemusi riigi kui terviku seisukohast. Kui 

võrrelda arvukaid kaitseteenistusalaseid süütegusid, mille puhul on juba ette nähtud 

enamohtlik koosseis sõjaseisukorra või erakorralise seisukorra ajal toimepandud teo eest, siis 

mitmed neist on märksa kergema võimaliku kahjuliku mõjuga võrreldes näiteks 

võimuhaaramise või riigisaladuse avaldamisega, mille puhul teo kahjulikkust võimendav 

efekt võib selle toimepanemise aja tõttu olla palju suurem. 

 

Eelnõu punktiga 5 muudetakse § 254 (mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja 

kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine) lõiget 2, nähes ette enamohtliku koosseisu, kui tegu 

on toime pandud RKO ajal. Kuivõrd sõjaaeg on seotud KarS 8. ptk 4. jao (sõjasüüteod) 

koosseisudega, on kõnesoleva koosseisu puhul  olemuslikult sobivam kuriteo määratlemine 

RKO kaudu sarnaselt KarS 24. ptk kaitseväeteenistusalaste süütegudega. Samuti on sellise 

lahenduse puhul võimalik laiemalt kohaldada § 254 kui nn igamehe kõrvalehoidumise 

koosseisu. Seejuures jääks KarS § 440 kõrvalehoidumise koosseis seaduse süstemaatika 

kohaselt edaspidi kohaldatavaks üksnes kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes ning seda ei 

laiendata kaitseväeteenistusvälistele isikutele.  

 

Eelnõu punktiga 6 muudetakse § 261 (koormise täitmata jätmine) pealkirja ning lõikeid 1 ja 

2 lähtuvalt riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioonist6. Koormise mõiste on asendatud 

riigikaitseks vajaliku asja kasutusse andmise ja asja sundvõõrandamise instituutidega. Samuti 

on lõikesse 2 lisatud kaitseolukord, erakorraline seisukord, mobilisatsioon ja 

demobilisatsioon. Riigikaitseõiguse üldiste muudatuste raames tehakse RiKS-s vajalikud 

muudatused, et kehtiv riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 91 väärteokoosseis ei 

dubleeriks KarS § 261. 

 

Eelnõu punktiga 7 kaotatakse §-st 432 (keeldumine käsu täitmisest) väärteoprejuditsioon.  

 

Karistusõiguse revisjoni käigus seati üheks eesmärgiks loobuda kuritegude koosseisudes 

väärteoprejuditsioonist. KarS-i ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

seletuskirja7 kohaselt isiku karistamine kuriteo eest tingimusel, et ta on varem sama teo eest 

karistatud väärteokaristusega, tähendab sisuliselt kuriteokaristuse kohaldamist väärteo, ehkki 

                                                           
6 Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon, lk 114-118. EIS Eelnõu toimiku number: 18-0683. 
7 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskiri, lk 40. 

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  

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
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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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 isikugruppidele, seega kui käsu 

või keelu täitmise saab piisaval määral tagada tööõiguslike, distsiplinaarõiguslike vms 

vahenditega. Eeltoodust lähtuvalt on KarS-i eriosa kuriteokoosseisudest väärteoprejuditsioon 

välja jäetud. 

 

KarS §-d 432 ja 433 on ainsad KarS-i kuriteokoosseisud, milles on ette nähtud 

distsiplinaarprejuditsioon. Kuivõrd distsiplinaarkaristus on väärteokaristusest karistuste 

üldises hierarhias üks aste leebem, siis samad põhjendused, mis kehtisid väärteoprejuditsiooni 

kaotamise alustena, kehtivad veelgi enam distsiplinaarpejuditsiooni korral. Siiski ei kehti 

distsiplinaarprejuditsiooni puhul erinevalt väärteoprejuditsioonist topeltkaristamise keelu 

rikkumise argument, kuivõrd distsiplinaarkaristus võib olla ka süüteokaristusega paralleelselt 

kohaldatav. Distsiplinaarkaristused, mis näiteks on säilinud avalikus teenistuses, ei ole aluseks 

korduvuse korral kuriteo eest karistamiseks. 

 

KarS §-de 432 ja 433 koosseisudest distsiplinaarprejuditsiooni kaotamisel tuleb määrata 

vastavate distsiplinaar- ja süütegude vaheline piir. Kaitseväeteenistuse seaduse § 166 

määratleb distsiplinaarsüüteona seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevate 

teenistusülesannetega seotud põhimõtete eiramise ning nõuete ja teenistusülesannete täitmata 

jätmise ja nende mittenõuetekohase täitmise. Seega võib ka käsu mittetäitmine ja selle 

täitmisest keeldumine olla kaitseväeline distsiplinaarsüütegu. KarS-i kuriteokooseisud, kui 

koosseisus endas pole teisiti ette nähtud, kohalduvad üksnes tahtliku teo puhul. KarS-i §-d 

423 ja 433 näevad samuti ette vastutuse üksnes tahtliku teo korral. Seega kui käsu 

mittetäitmisel ei nähtu või ei ole tõendatud, et see oli tahtlik, on vastutus KarS-i § 433 järgi 

välistatud. Vältimaks ülekriminaliseerimist on käsu mittetäitmise kuriteo puhul 

distsiplinaarprejuditsiooni asemel lisatunnusena ette nähtud teo toimepanemine 

süstemaatiliselt. Selline lahendus on juba KarS-s kasutusel mitme koosseisu puhul, näiteks 

narkoaine käitlemine (§ 183), vargus (§ 199), süstemaatiline mootorsõiduki juhtimine 

juhtimisõiguseta isiku poolt (§ 4231 jne. Süstemaatilisuse õiguslikul sisustamisel on võimalik 

rakendada juba olemasolevat õigusdogmaatikat. KarS § 432 ehk käsu täitmisest keeldumine 

on oma olemuselt 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 

puhul jääb ümberlükkamata kahtlusi, ei ole võimalik isikut karistada. Käsu täitmisest 

keeldumine aga seisneb üldjuhul mingisuguses demonstratiivses käitumisaktis ning sellisel 

juhul kohaldatakse kohe kriminaalvastutust. 

 

Eelnõu punktiga 8 lisatakse KarS § 432 (keeldumine käsu täitmisest) enamohtliku koosseisu 

tunnusena ka teo toimepanemine RKO ajal. 
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Eelnõu punktiga 9 kaotatakse §-st 433 (käsu täitmata jätmine) distsiplinaarprejuditsioon (vt 

eelnõu punkti 7 selgitust) ning lisatakse enamohtliku koosseisu tunnusena ka teo 

toimepanemine RKO ajal.  

 

Eelnõu punktiga 10 lisatakse § 435 (vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes) lõikes 

2 enamohtlikku koosseisu teo toimepanemine RKO ajal. Muus osas jääb nimetatud koosseis 

muutmata ehk siis nimetatud teo saab jätkuvalt toime panna KarS §-i 431 kohaselt üksnes 

kaitseväeteenistuses olev isik. Samamoodi on nimetatud kuritegu piiritletud ka võrdlusriikides 

ning praktikas puudutab nimetatud süütegu ennekõike olukorda, kus alluv kasutab ülema 

suhtes vägivalda eesmärgiga, et viimane näiteks oma käsu ära muudaks. Eelnõu aluseks oleva 

analüüsi kohaselt on ülema suhtes vägivalla kasutamine karistatav näiteks Prantsusmaal, 

Soomes, Rootsis ja Saksamaal.8 Muud vägivallateod kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes 

on alati karistatavad vastavate isikuvastaste kuritegude üldkoosseisude järgi. 

 

Eelnõu punktidega 11, 12, 13 ja 14 lisatakse §-desse 436 (omavoliline lahkumine väeosast 

ja muust teenistuskohast), 437 (omavoliline lahkumine väeosast teenistusrelvaga), 438 

(väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras) ning 439 (väejooks) 

enamohtliku koosseisuna nende tegude toimepanemine grupis. Kehtiva KarS-i §-d  

436–439 ei näe ette enamohtlikku koosseisu, kui need teod pannakse toime grupis. Samal ajal 

näiteks KarS § 423 lg 2 näeb ette enamohtliku koosseisu grupi poolt avalikult käsu täitmisest 

keeldumise (mäss) eest. Kuigi teo toimepanemine grupis on ka koosseisuväline raskendav 

asjaolu (KarS § 58 p 10), on KarS-s väga palju kuritegusid, mille toimepanemine grupis on 

sätestatud ka koosseisulise raskendava asjaoluna. 

 

CDJM-i regulatsioonis on eraldi kriminaliseeritud vandenõu korras ehk grupis deserteerumine 

(L321-4) ning relvastatud grupiviisiline deserteerumine (L 321-12). Grupiviisilise 

deserteerumise karistatavus enamohtliku koosseisuna töötab vastu kalkulatsioonile, mille 

kohaselt grupis selle teo toimepanemine on kindlam – näiteks kui saadakse nõusse vahiposti 

pidaja või veel teisi asjaosalisi, väheneb tunduvalt esialgse vahelejäämise oht. Lisaks on veel 

palju muid psühholoogilisi tegureid, mis võiksid muuta nende tegude toimepanemise grupis 

lihtsamaks ning karistusõigus peaks seda riski tasakaalustama. Objektiivselt võttes kahjustab 

suurema grupi lahkumine oluliselt rohkem üksuse lahinguvõimet võrreldes sellega, kui lahkub 

üksik kaitseväeteenistuslane. Iseäranis suurt mõju võib avaldada see, kui grupp lahkub koos 

relvadega.  

 

Täiendavalt on eelnõu punktiga 11 KarS §-i 436 ja eelnõu punktiga 14 KarS §-i 439 lisatud 

enamohtliku koosseisu tunnusena teo toimepanemine RKO ajal. 

 

Eelnõu punktiga 12 täiendatakse KarS § 437 (omavoliline lahkumine väeosast 

teenistusrelvaga) täiendavalt selliselt, et lisaks teenistusrelvaga omavolilisele lahkumisele on 

karistatav ka samasugune lahkumine koos suure koguse laskemoonaga. Samavõrd kui 

teenistusrelvaga lahkumine, kahjustab kõnesolevas koosseisus kaitstavat õigushüve ka 

laskemoonaga lahkumine. Nii laskemoonaga kui ka relvaga väeosast omavoliliselt lahkumine 

toob kaasa selle, et esiteks ei ole relv ega laskemoon enam Kaitseväe poolt kasutatav, teiseks 

võivad need langeda isikute kätte, millega kaasneb riigikaitse huvide kahjustumine. Eelnõus 

on täiendavalt sätestatud, et tegu peab olema laskemoonaga suures koguses, vältimaks 

ülekriminaliseerimist näiteks juhul, kui isik on juhuslikult kaasa võtnud ühe tavalise padruni. 

Laskemoon suures koguses on juba mõistena kasutuses KarS § 418 lg 2 p-s 2 (tulirelva, selle 

                                                           
8 Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon", lk 15, 19, 22. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid
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olulise osa ja laskemoona ebaseaduslik käitlemine). Lisaks nähakse muudatusega ette 

enamohtliku koosseisu tunnusena teo toimepanemine RKO ajal. 

 

Eelnõu punktiga 15 muudetakse § 440 (kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine) selliselt, et 

kõrvaldada vastuolu seniste lõigete 1 ja 2 vahel, inkorporeerides kaitseväeteenistusalaste 

kohustuste kandmisest kõrvalehoidumise alternatiivselt (mitte kumulatiivse teona nagu 

kehtivas seaduses) lõikesse 1. Lõige 2 tunnistatakse kehtetuks. Samuti on lõike 3 

enamohtlikku koosseisu lisatud tunnusena teo toimepanemine RKO ajal. 

 

Eelnõu punktidega 16, 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks KarS §-d 441 (masinate juhtimise ja 

käitusnõuete rikkumine), 442 (lendude ja nendeks ettevalmistamise nõuete rikkumine) ja  443 

(laevajuhtimisnõuete rikkumine).  

 

Kaitseväeteenistusalaste süütegude peatükis on kolm koosseisu, mis reguleerivad erinevate 

masinate või tehniliste vahendite nõuete rikkumisega seonduvat: 

1) KarS § 441 näeb ette masina juhtimise ja käitusnõuete rikkumisega põhjustatud surma, 

tekitatud raske tervisekahjustuse või suure kahju korral kuni viieaastase vangistuse;  

2) KarS § 442 lendude nõuete rikkumisega põhjustatud surma, tekitatud raske 

tervisekahjustuse või suure kahju korral kuni kümneaastase vangistus;  

3) KarS § 443 laevajuhtimisnõuete rikkumisega põhjustatud surma, raske tervisekahjustuse 

või tekitatud suure kahju korral kuni kümneaastase vangistuse. 

 

Reeglina ei ole sellised surma põhjustamise või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamise 

erikoosseisud vajalikud ning enamiku elu eri valdkondade puhul neid ei olegi, sest nad 

tõstaksid sõltumatuna esile teatud sama tagajärjega teo tehnilise poole, millel ei ole tagajärje 

suhtes erinevat mõju võrreldes mõne muu tehnilise vahendiga. Erinevaid võimalusi tekitada 

seadme, masina, eseme või ainega tervisekahjustust või surma on lugematu arv ning 

õiguspoliitiliselt ei ole iga sellise tehnilise juhtumi jaoks erinormi vaja.  

 

KarS § 117 järgi karistatakse surma põhjustamise eest ettevaatamatusest kuni kolmeaastase 

vangistusega, kui põhjustati kahe või enama inimese surm, siis kuni viieaastase vangistusega. 

Ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamine on karistatav vastavalt kuni ühe- või 

kuni kolmeaastase vangistusega (KarS § 119). Tahtliku surma või tervisekahjustamise eest on 

ette nähtud märksa rangemad karistused – kuni viisteist aastat tapmise (KarS § 113) või 

eluaegne vangistus mõrva eest (KarS § 114) ning kuni kaksteist aastat tervisekahjustuse 

tekitamise eest (KarS § 118). Nimetatud koosseisud on üldised, see tähendab, et karistus ei 

sõltu surma või tervisekahju tekitamise vahendist või meetodist. Näiteks võib 

tervisekahjustuse tekitada nii peksmise, külm- kui tulirelvaga, mürgitamise, tehnilise või 

transpordivahendiga, arsti poolt ravimise käigus, sealhulgas vastava meditsiiniaparaadi 

kasutusjuhendite rikkumise tõttu jne. 

 

Siiski on KarS ette näinud ka teatud erikoosseisud. Näiteks KarS § 197 järgi töötervishoiu või 

tööohutusnõuete nõuete eiramisega (tahtliku rikkumisega) ettevaatamatusest raske 

tervisekahjustuse tekitamine on karistatav kuni kolmeaastase vangistusega. Sama teo eest, kui 

sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm, on karistuseks maksimaalselt 

viieaastane vangistus. KarS § 198 kohaselt töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramise eest 

ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus, on karistatav kuni 

üheaastase vangistusega ning inimese surma korral kuni kolmeaastase vangistusega. 

Seejuures on erikoosseisude sanktsioonivahemik sama mis üldkoosseisudel. 
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KarS §-d 422 ja 423 näevad vastavad peegelkoosseisud ette 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 viieaastase vangistusega ning kahe või enama inimese surma põhjustamisel 

kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega. Ettevaatamatusest liiklus- ja käitusnõuete 

rikkumisel on sanktsioon vastavalt kolm või viis aastat vangistust. 

 

Seega kehtiva sanktsioonisüsteemi kohaselt näiteks töötervishoiu, tööohutuse või kemikaalide 

käitlemise nõuete tahtliku rikkumisega ettevaatamatusest põhjustatud surm on karistatav 

maksimaalselt viieaastase vangistusega, kui aga tegu on pandud toime mootor-, õhu- või 

veesõiduki või trammi või raudteeveeremi juhi poolt, on maksimaalne karistus üle kahe korra 

suurem – kuni kaksteist aastat vangistust. Seega diferentseerivad KarS §-d 441–443 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 tagajärge: surm, raske 

tervisekahjustus ja suur kahju. Viimane omakorda konkureerib asja rikkumise ja hävitamise 

koosseisuga KarS §-s 203, mis näeb ette olulises ulatuses kahju tekitamisel kuni viieaastase 

vangistuse. 

 

KarS § 117 (surma põhjustamine ettevaatamatusest), § 119 (raske tervisekahjustuse 

tekitamine ettevaatamatusest) ning § 203 (asja rikkumine ja hävitamine) üldkoosseisud 

katavad §-de 441–443 teod. Lisaks kohalduksid teatud juhtudel täiendavalt raskema 

sanktsiooniga KarS §-de 422 ja 423 süüüteod. Puudub õiguspoliitiline põhjendus, miks 

kaitseväeteenistuses peaks olema transpordivahendiga tekitatud tervisekahjustuse puhuks 

rangem erinorm, samas kui kõikide muude sama tagajärje tekitamiseks võimalike 

teomodaliteetide puhul kohalduvad üldnormid. Näiteks tekib küsimus, 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. 

 

Kui KarS §-de 441–443 süüteod tunnistada kehtetuks ning need teod ei kvalifitseeru 

liiklussüütegudena, siis kohalduvad vastavalt üldised surma põhjustamise (KarS §117), raske 

tervisekahjustuse tekitamise (KarS § 118), raske tervisekahjustuse põhjustamise 

ettevaatamatusest (KarS § 119), tapmise (KarS § 113), asja rikkumise ja hävitamise (KarS § 

203), keskkonna saastamise (§ 365), kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumise (§ 367) 

ja muud asjakohased üldkoosseisud. 

 

Eelnõu punktidega 19, 20 ja 21 asendatakse KarS § 446 (võimu kuritarvitamine ) ja KarS § 

447 (teenistusalane lohakus) koosseisud kolme uue, määratletumate koosseisudega: KarS § 

446 (käsuõiguse kuritarvitamine), KarS § 4461 (alluva väärkohtlemine) ja KarS § 447 (käsu 

ettevaatamatu täitmata jätmine). 

 

KarS §-s 446 sätestatud võimu kuritarvitamise ning § 447 teenistusalase lohakuse koosseisude  

puhul tugineb eelnõu samadele põhjendustele, mis olid aluseks ka 24.01.2007 Riigikogu poolt 

vastu võetud KarS-i kogu majanduskuritegude regulatsiooni korrastamise seaduseelnõu 

paketile, millega muu hulgas 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. KarS-i 
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muutmise eelnõu seletuskirja9 kohaselt oli muudatuste lähtekohaks 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 

keskmiste 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.10  

 

Siinkohal refereeritud ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase lohakuse koosseisu 

puudused, mis seetõttu juba 10 aastat tagasi kehtetuks tunnistati, esinevad samamoodi ka 

kehtiva KarS § 446 kaitseväelise võimu kuritarvitamise ning sama peatüki teenistusalase 

lohakuse koosseisus (KarS § 447).  

 

Võrdlusriikides Soomes ja Rootsis on olemas analoogsed suhteliselt määratlemata laiad 

üldkoosseisud, mida on kaitseväeteenistusalaste süütegude analüüsi vastavas osas detailsemalt 

käsitletud.11 Soome karistusseadustik (soome keeles rikoslaki) 46. ptk § 1 sätestab 

teenistussüüteo ning § 16 võimupositsiooni kuritarvitamise12 ja Rootsi karistusseadustiku 

(rootsi keeles brottsbalk) 21. ptk § 14 sätestab relvajõudude liikme kohustuse rikkumise13. 

Nimetatud koosseisud sarnaselt KarS-i võimu kuritarvitamise ja lohakuse koosseisudega 

võivad saada kuriteos süüdimõistmiseks vajalikus mahus täidetud mistahes konkreetselt 

määratlemata rikkumisega, kui seda või selle rikkumise tagajärge loetakse raskeks. Samas 

Saksa kaitseväe karistusseaduses (saksa keeles Wehrstrafgesetz, lühendatlt WsTG) 

kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioonis analoogne määratlemata üldkoosseis 

puudub. 

 

Kuivõrd Eestis on juba tehtud valik karistusõiguliku reguleerimismudeli kasuks, mis on 

võimalikult täpne ja määratletud, siis sarnaselt 2007. aasta majanduskuritegude muudatuste 

                                                           
9 Karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seadus 931 SE, lk 44-45. 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b550392-ba40-3b52-8ab3-

690ad87d6b06/Karistusseadustiku%20ja%20selle%20muutmisega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%

20seadus/  
10 vt Veeber vs Eesti nr 2, 21. jaanuari 2003. a. lahend, p 31. 
11 Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon", lk 42-44. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid  
12 The Criminal Code of Finland (39/1889, muudatused kuni 766/2015). 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf  
13 Swedish Penal code (1962:700, muudatused kuni 1999:36) 

https://www.government.se/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf  

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b550392-ba40-3b52-8ab3-690ad87d6b06/Karistusseadustiku%20ja%20selle%20muutmisega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b550392-ba40-3b52-8ab3-690ad87d6b06/Karistusseadustiku%20ja%20selle%20muutmisega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3b550392-ba40-3b52-8ab3-690ad87d6b06/Karistusseadustiku%20ja%20selle%20muutmisega%20seonduvate%20seaduste%20muutmise%20seadus/
https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
https://www.government.se/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf
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paketiga tuleks ka kaitseväeteenistusalane võimu kuritarvitamine ning teenistusalane lohakus 

kui määratlemata üldkoosseisud tunnistada kehtetuks ning asendada need määratletumate 

erikoosseisudega.  

 

Käsk on meie õiguskorras kaitseväespetsiifiline õigusinstrument ja ühtlasi selle tähtsaim 

õiguslik ja juhtimisvahend. Kaitseväe korralduse seaduse (edaspidi 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 §-d 33 ja 34 eristavad tühist käsku ja keelatud käsku. Tühine on ennekõike käsk 

(KKS § 33), 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 KKS § 34 kohaselt: 

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 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.14 KKS tähenduses on need koosseisud sisuliselt tühise käsu andmise vasteks. 

 

Eelnõu punktis 19 on käsuõiguse kuritarvitamise süüteokoosseisu sisustamisel lähtutud 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). Kuivõrd tühise käsu andmise tunnused on piisavalt 

selgepiirilised, siis on võimalik vastav kuriteo koosseis õigusselguse põhimõttest lähtuvalt 

piisavalt määratleda. Keelatud käsu automaatne kriminaliseerimine on problemaatiline, 

kuivõrd keelatud käsu tingimused on abstraktsemad ja raskemini määratletavad ja tõenäoliselt 

ei ole see vajalik. Keelatud käsu andmise korral on piisav distsiplinaarkaristuse kohaldamine. 

Keelatud käsu üheks tunnuseks on 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 § 22 lõikega 8, aga võib olla teatud juhtudel põhjendatud märksa 

kaalukamatel alustel. Samuti võib käsuandja poolt oma käsuõiguse ületamist 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 nii 

                                                           
14 Wehrstrafgesetz (24.5.1974 I 1213; muudatused kuni 30.10.2017 I 3618) 

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wstrg/gesamt.pdf  

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wstrg/gesamt.pdf
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ilmselge juhtum kui ka äärmiselt vaieldav, mistõttu formaalselt sellise käsuga automaatse 

kuriteovastutuse kaasnemine ei ole õiguspärane karistusnormi määratletuse põhimõttest 

tulenevalt. Ühest küljest võib kaitseväeline väljaõpe endas sisaldada teatud riske, mis 

võrreldes tavapärase olukorraga võivad asetada kaitseväelase suuremasse ohtu. Näiteks käsk 

mingist objektist üle ronida, kaitsekraavis liikuda vms 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 juhul peaks järgnema vastutus kaitseväelise 

väärkohtlemise erikoosseisu järgi või raskemal juhul vastava isikuvastase süüteo üldkoosseisu 

järgi. Samas näiteks mõistlikult kõrguselt allahüppamine ja muud teatavat vältimatut riski 

sisaldavad kehalised tegevused võivad olla tavapärase väljaõppe või ülesande osa. 

Lahingutegevuse või sõjaseisukorra ajal sellise käsu andmine, millega kaasneb 

tervisekahjustus, mis tuleneb lahingutegevuse olemusest, peaks tõenäoliselt jääma üldjuhul 

mittekaristatavaks, juhul kui tervisekahjustuse tekitas vaenlane. Kriminaalvastutust ei peaks 

ka järgnema, kui tervisekahjustus tekib alluva erandlike füüsiliste erisuste tõttu, mida ülem ei 

saanud ette näha ning mida tavapäraselt samasuguse käsu täitmisel keskmise kaitseväelase 

poolt ei teki.  

 

Eelnõu punktis 20 on välja pakutud alluva väärkohtlemise erikoosseisus, et keelatud käsu 

andmisel, mis toob põhjendamatult 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 vaenlase tekitatud. Oluline on seejuures, et tervisekahjustus peab olema tekitatud 

põhjendamatult, see tähendab et tervisekahjustuse tekkimise risk polnud riigikaitse 

eesmärkide saavutamiseks vajalik. 

 

Eelnõu punkti 21 järgi sätestatakse kaitseväeteenistusalase lohakuse asemel erikoosseis 

ettevaatamatusest käsu täitmata jätmise eest juhul, kui selle tõttu tekib tervisekahjustus, 

oluline varaline kahju või oluline ja vahetu oht riigi kaitsevõimele. Oht riigi kaitsevõimele 

(või ka julgeolekule, olulise operatsiooni nurjumine jms) jääb paratamatult igakordse faktilise 

hinnangu küsimuseks. Näiteks vahipostil ettevaatamatusest uinumine võib olla ettevaatamatu 

tegu, mis oleks karistatav kuriteona käsu ettevaatamatusest täitmata jätmisena üksnes juhul, 

kui sellega tekitati oluline oht julgeolekule. Muudel juhtudel järgneb üksnes 

distsiplinaarkaristus. 

 

Eelnõu punktiga 22 täiendatakse § 448 (Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine) lõiget 2 

selliselt, et enamohtlik koosseis hõlmaks ka RKO ajal toimepandud teo. 

 

Eelnõu punktiga 23 täiendatakse § 450 (hukkuva sõjalaeva mahajätmine) lõiget 2 selliselt, et 

enamohtlik koosseis hõlmaks ka RKO ajal toimepandud teo. 

 

Oluline on märkida, et iga muudatuse aluseks olev põhjalikum rahvusvaheline õigusvõrdlev, 

õigusteoreetiline ning juriidiline analüüs on toodud ka eelnõu aluseks olevas analüüsis15. 

  

4. Eelnõu terminoloogia 

 

Eelnõuga ei võeta kasutusele uusi termineid. 

                                                           
15 Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon".2017. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid 
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5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Euroopa Liidu liikmesriigi kaitseväeteenistuse korraldus ja selle siseste õigusrikkumiste eest 

karistamine ei ole Euroopa Liidu õigusliku reguleerimise esemeks.  

 

Samuti NATO toimise aluseks olev Põhja-Atlandi leping ei reguleeri seda, kuidas 

liikmesriikide kaitsevägede sees tuleks üleastumiste eest karistada. NATO vägede staatuse 

leping (ingl NATO Status of Forces Agreement, edaspidi lühendatult NATO SOFA) määratleb, 

millise riigi õigust tuleb kohaldada liitlasväe kaitseväelase poolt toimepandud süüteo eest 

karistamisel. NATO SOFA VII artiklil 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 kohaldatakse reeglina saatva riigi õigust ja menetlust. 

Sõjaväeõiguse alla SOFA mõistes kuulub kogu kaitseväge puudutav regulatsioon, kaasa 

arvatud kriminaalkoodeksi või karistusseadustiku see osa, mida kohtud kaitseväelaste suhtes 

rakendavad. 

 

6. Seaduse mõjud 

 

Käesolevaga on esitatud mõjud kõikide muudatuste osas kogumina ning eraldi iga üksiku 

muudatusettepaneku kohta sellele järgnevalt vastavas loetelus. Sihtrühmad on kõigi 

muudatuste korral samad, samuti mõju olulisus, selle avaldumise sagedus ning võimalike 

soovimatute kõrvalmõjude risk ei ole probleemide kaupa diferentseeritavad.  

 

Allolevas üksikmuudatuste loetelus on esile toodud üksnes kõige olulisema mõju liik, kuivõrd 

tavapärane administratiivne jm mõju on selle eelnõu puhul väike kahel põhjusel: 1) tegemist 

on karistusõiguse ehk materiaalõiguse küsimusega, mis tagab, et norm on valmis teole 

karistusõigusliku hinnangu andmiseks, puuduvad vahetud ja igapäevased administratiivsed 

mõjud; 2) kaitseväeteenistusalaste süütegude koguarv on keskmiselt 10–15 aastas, 

muudatustest puudutatud registreeritud kuritegude arv sellest veelgi väiksem.  

 

Seetõttu ei saa paušaalselt ega kvantitatiivselt rääkida olulisest mõjust menetlejatele ega 

kaitseväelastele.  

 

Eelnõuga korrastatakse ka sanktsioonimäärasid, diferentseerides selgelt karistuse lisatavate 

enamohtlike koosseisude puhul ning kõrvaldades kohatisi ebaproportsionaalsusi kehtivates 

sanktsioonimäärades. Kokkuvõtlikult on eelnõu jõustumise järel eelnõuga muudetavate 

kuritegude vabadusekaotuslikud sanktsioonid koos kehtimajäävate sanktsioonimääradega 

järgmised: 

 

 Kuritegu Vangistuse määr aastates 

  1 lõige 2 lõige 3 lõige 

1.  § 234. Salakuulamine 3–5 10–15  

2. § 241. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe 

avalikustamine 
kuni 5 3–10  

3. § 251. Võimuhaaramine Kaitseväes või Kaitseliidus 2–10 4–12  

4. § 254. Mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja 

kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine 
kuni 1 1–5  
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5. § 432. Keeldumine käsu täitmisest kuni 2 Kuni 3 2–10 

6. § 433. Käsu täitmata jätmine kuni 1 2–10  

7. § 434. Kaitseväeteenistuses oleva isiku ähvardamine kuni 3   

8. § 435. Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku 

suhtes 
4–12 5–15  

9. § 436. Omavoliline lahkumine väeosast ja muust 

teenistuskohast 
kuni 1 kuni 2 1–5 

10. § 437. Omavoliline lahkumine väeosast ja muust 

teenistuskohast teenistusrelvaga 
1–5 2–8  

11. § 438. Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline 

mahajätmine lahinguolukorras 
2–10 3–12  

12. § 439. Väejooks 1–5 2–10  

13. § 440. Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine 1–5 2–10  

14. § 445. Vale teenistusalane ettekanne kuni 1 6–15  

15. § 446 Käsuõiguse kuritarvitamine kuni 5   

16. § 4461 Alluva väärkohtlemine kuni 5   

17. § 447 Käsu ettevaatamatu täitmata jätmine kuni 2 kuni 5  

18. § 448. Kaitseväe ja Kaitseliidu vara pillamine kuni 5 2–8  

19. § 449. Relvastatud üksuse üleandmine ja vara 

jätmine vaenlasele 
3–12   

20. § 450. Hukkuva sõjalaeva mahajätmine 1–5 2–10  

 

Analüüsis ettepandud regulatsiooni muudatused mõjutavad peamiselt järgmisi sihtrühmi:  

 

1. Kaitseväeteenistusalastes süütegudes kahtlustatavad ja süüdistatavad (KarS 24. ptk, 

aastas registreeritakse sellised süütegusid keskmiselt 10–15 16,  

 

2. Selliste süütegude menetlejad (uurimisasutused, prokuratuur ja kohus) ja kaitsjad. 

Politsei- ja Piirivalveametis tegeleb kuritegude menetlemisega u 700 ametnikku. Valdav osa 

eelnõuga käsitletud kuritegusid on aga kaitseväeteenistusalased kuriteod, mille pädevaks 

uurimisorganiks on KrMS § 212 lg 2 p 3 kohaselt Sõjaväepolitsei.  

 

3. Riigi elanikkond (üle 1,3 miljoni elaniku) kui riigi julgeoleku tugevdamise kasusaaja.  

 

Mõjud kahtlustatavatele ja süüdistatavatele: Võimalik on ennetada riigi julgeolekule 

ohtlikke süütegusid senisest märksa täpsemate ja proportsionaalsemate süüteokoosseisude 

abil. Süüteovastutust on kavas tugevdada nõnda, et enamohtlikud koosseisud hõlmaksid lisaks 

sõja- või erakorralisele seisukorrale ka kaitseolukorda. Teisalt on kavas kehtetuks tunnistada 

masina jne juhtimise nõuete rikkumise erikoosseisud, samuti laialivalguvad ja piisavalt 

määratlemata ametiseisundi kuritarvitamise ja lohakuse koosseisud ning nende asemele 

soovitatakse luua kitsamad ja määratletumad erikoosseisud, mis võimaldavad vältida 

ettemääramatut ülekriminaliseerimist.  

 

Mõjud kaitsjatele ja esindajatele: Otseseid rahalisi kulutusi kaitsjatele või advokatuurile ei 

kaasne, küll aga kaasneb tavapärane uue regulatsiooni tundmaõppimine.  

 

                                                           
16 Vt Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon". 2017, lk 51. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid  

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid
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Mõjud riigi elanikkonnale: Suurem turvalisus ja julgeolek tänu riigikaitse laia käsitluse 

rakendamisele, mille üheks osaks on ka karistusõigus. Tugevamini on tagatud 

karistusõigusega riigi kaitse ka uutes või mitteklassikalistes ohu olukordades.  

 

Mõju menetlejatele ja teistele riigiorganitele: Uurimisasutuste, prokuratuuri, kohtute tööle 

ei kaasne töökorralduslikke ega muid organisatoorseid muudatusi, kaasneb tavapärane töö 

täpsustatud materiaalõiguse rakendamisel.  

 

Mõjud alamprobleemide, eesmärkide ja lahenduste kaupa 

 

Mõju 1 (enamohtlike koosseisude laiendamine kaitseolukorraga): Mõju riigi 

julgeolekule. Paraneb väljakuulutatud riigikaitselise erikorra ajal toimepandud 

kaitseväeteenistusalaste süütegude üld- ja eripreventsioon. Kehtiva regulatsiooni alusel 

mitmel juhul enamohtlikud koosseisud erakorralisele seisukorrale ja kaitseolukorrale ei 

laiene. Eesmärk on ennetada inimeste seadusest hälbivat käitumist ja raskema karistuse risk 

tingib alalhoidlikuma tegutsemise ning konformsuse – inimesed hindavad kaasnevaid riske 

ning väldivad seaduse rikkumist. Muudatus on tingitud sellest, et ajapikku on tekkinud 

tõdemus, et lisaks sõjaseisukorrale on ka teisi kriitilisi olukordi, mis nõuavad kiiret ja täpset 

lahendamist ning kaitseväeteenistujate ülikõrget distsipliini.  

 

Mõju 2 (teatud täiendavates koosseisudes enamohtliku koosseisu loomine riigikaitselise 

erikorra ajal toimepandud teo puhul): Mõju riigi julgeolekule. Paraneb RKO-de ajal 

toimepandud kaitseväeteenistusalaste süütegude üld- ja eripreventsioon. Nimetatud tegude 

toimepanemise eest RKO-de ajal karistuse diferentseerimine võimaldab mõjusamalt 

karistusõiguslikku heidutust ja preventsiooni, tagamaks et riigile kriitilistel hetkedel oleks 

salakuulamise, võimuhaaramise ning riigisaladuse avalikustamise risk – osas, mille puhul see 

on karistusõiguslike vahenditega saavutatav või toetatav – minimaalseks muudetud. 

 

Mõju 3 (distsiplinaarprejuditsiooni kaotamine): Sotsiaalne mõju. Distsiplinaarkorras 

varasem karistamine ei ole enam aluseks isiku süüdimõistmisel samasisulises kuriteos. Tegu 

on pigem sotsiaalse mõjuga, topeltkaristuse kautamise teel tagatakse isikute õiguste parem 

kaitse. Karistusnormi arusaadavus annab omakorda parema võimaluse ja motivatsiooni 

seaduskuulekaks käitumiseks. 

 

Mõju 4 (grupiviisilise deserteerumise enamohtliku koosseisuna kriminaliseerimine): 

Mõju riigi julgeolekule ja sotsiaalne mõju. Paraneb toimepandud kaitseväeteenistusalaste 

süütegude üld- ja eripreventsioon. Sotsiaalpsühholoogilises mõttes on tegu grupikäitumise 

lõhkumisega, suurem sanktsioon heidutab seaduserikkumisega kaasa jooksmast, seda ka 

olukorras, kus esineb grupipoolne surve hälbivaks käitumiseks. 

 

Mõju 5 (masina, lennuki ja laevajuhtimise nõuete rikkumise erikoosseisude kaotamine): 

Sotsiaalne mõju. Kaob ära dubleeriv ülekriminaliseerimine. Muudatus on suunatud isikute 

põhiõiguste paremale kaitsmisele. 

 

Mõju 7 (võimu kuritarvitamise ja ametialase lohakuse asendamine määratletumate 

koosseisudega): Mõju riigi julgeolekule ja sotsiaalne mõju. Tagatakse nimetatud süütegude 

puhul KarS-i kaitseväeteenistusalaste süütegude põhiseadusest tulenev määratletusnõue, 

kaitseväelastel on võimalik täpsemini teada, milline tegu on kuriteona karistatav ning milline 

mitte, väheneb võimalus mõista kedagi kuriteos süüdi ebamäärase ja seega ennustamatu 

rakendusalaga kuriteokoosseisu järgi. Kokkuvõtvalt on isikute põhiõigused muudatusega 
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paremini kaitstud, teisalt suureneb õigusselgus, mis toob endaga kaasa suurema 

seaduskuulekuse. 

 

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad 

kulud ja tulud 

 

Mõnevõrra võib suureneda Politsei- ja Piirivalveameti menetluslik koormus seoses KarS §-de 

441–443 kehtetuks tunnistamisega, misjärel nimetatud koosseisudega hõlmatud kuriteod 

saavad olema karistatavad vastavate KarS-i üldkoosseisude järgi, kuid see mõju on viimase 9 

aasta kriminaalstatistika järgi väike: nii registreeriti aastatel 2006–2015 kokku üks kuritegu 

KarS § 442 järgi ning samal perioodil mitte ühtegi kuritegu KarS §-de 441 ja 443 järgi.17 

Seejuures näiteks KarS § 441 lahingutehnika jms käitusnõuete rikkumine, mis reeglina ei ole 

kvalifitseeritav liiklussüüteona KarS § 422 või § 423 järgi ning jääb seega karistatavaks 

üksnes vastava tagajärjedelikti kuriteokoosseisu järgi (näiteks surma põhjustamine, vara 

hävitamine, keskkonna reostamine). Seetõttu jääb Politsei- ja Piirivalveameti võimalik 

menetluskulude kasv väikeseks. Asjaolu, et mõnel nimetatud tehnikanõuete käitusnõuete 

rikkumise juhul võib karistuse ülemmäär võrreldes seni kehtivaga veidi väheneda, ei ole 

seejuures vastuolus kriminaalpoliitika üldiste eesmärkidega. Oluline on silmas pidada, et 

teisalt on riigikaitsespetsiifiliste kuritegude puhul karistust mitmel juhul karmistatud. 

 

8. Rakendusaktid 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmisel ei tule kehtestada, muuta ega kehtetuks tunnistada 

rakendusakte. 

 

9. Seaduse jõustumine 

 

Seaduse eelnõu esitatakse Vabariigi Valitsusele koos riigikaitseõiguse muudatuste eelnõuga 

ning jõustub sellega samal ajal  - eelduslikult 2020. aastal. 

 

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsiooni analüüsi18 alusel koostati eelnõu 

väljatöötamiskavatus, mis esitati kooskõlastamiseks Kaitseministeeriumile, 

Siseministeeriumile ja Välisministeeriumile eelnõude infosüsteemi kaudu ning saadeti 

arvamuse esitamiseks Eesti Advokatuurile, Kaitseliidule, Riigikohtule, Riigiprokuratuurile ja 

Õiguskantsleri Kantseleile. Väljatöötamiskavatsusele esitatud märkused ja nendega 

arvestamine on toodud seletuskirja lisas. 

 

Kõnesolev eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks 

Kaitseministeeriumile, Siseministeeriumile, Välisministeeriumile ning arvamuse 

avaldamiseks Riigikohtule, Riigiprokuratuurile, Eesti Advokatuurile ja Kaitseliidule.  

 

 

                                                           
17 Vt Martin Hirvoja. Analüüs "Kaitseväeteenistusalaste süütegude regulatsioon". 2017, lk 50. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid 
18 Ibid. 

https://www.just.ee/et/riigikaitseoiguse-revisjoni-valminud-materjalid
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Karistusseadustiku muutmise seaduse  

(kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu seletuskirja lisa 
 

Märkuste tabel 

 

# Märkuse/kommentaari sisu Märkusega arvestamine 

Kaitseministeerium  

1 VTK-s kirjeldatud muudatuste eesmärgiks on viia kaitseväeteenistusalaste 

süütegude regulatsioon (KarS 24. ptk) kooskõlla riigikaitse laia käsitusega 

ning toetada karistusõiguslikult riigikaitse toimimise funktsioonide 

tagamist. KarS 24. peatükk käsitleb kaitseväeteenistusalaseid süütegusid. 

Kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) § 3 lg 1 kohaselt on 

kaitseväeteenistus kaitseväekohustuslase teenimine sõjaväelise auastmega 

ametikohal, kaitseväeteenistuses olev 

isik on kaitseväelane. Kaitseväeteenistus jaguneb kaitseväekohustuse 

täitmiseks (aja- ja reservteenistuses) ning tegevteenistuseks. Seega KarSi 

24. peatükis käsitletud süüteod laienevad vaid eelpool nimetatud staatuses 

olevatele isikutele. Praktikas saab välja tuua juhtumeid, kus KarS 24. 

peatükis kirjeldatud koosseisudele vastavaid süütegusid pannakse toime 

kaitseväeteenistusväliste isikute poolt. Eriti puudutab see KarS §-s 440 

sätestatud süütegusid, kuid lisaks võib kaitseväeteenistusväliste isikute 

poolt rikkumisi olla ka nt §-de 434, 435, 448 osas. Oleme 

Justiitsministeeriumile teinud samasisulise pöördumise ka 14.10.2017 

saadetud 

kooskõlastuskirjas nr 5-2/17/4802, milles tegime ettepaneku tunnistada 

KarS § 431 kehtetuks. Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet on 

pöördunud prokuratuuri poole 

palvega algatada kriminaalmenetlus KarS § 440 alusel ajateenistusest 

kõrvale hoidva isiku suhtes. Prokuratuur jättis menetluse algatamata, kuna 

lähtuvalt § 431 saab kohustuslikust 

kaitseväeteenistusest kõrvale hoida vaid kaitseväeteenistuses olev isik. 

Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumist loetakse endale vigastuse 

Arvestatud osaliselt. 

Kaitseväeteenistusväliste isikute suhtes on kehtivas KarS-s 

erinorm § 254 (mobilisatsioonikäsu täitmata jätmine ja 

kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumine), mis kehtib ka väljaspool 

KarS §-i 431 isikute ringi. KarS § 254 järgi on karistatav ka 

kaitseväeteenistusvälise isiku poolt mobilisatsioonikäsu täitmata 

jätmine samuti sõjaajal kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise 

eest. Seadusandja on teadlikult seni pidanud kriminaalkorras 

karistamist väärivaks kaitseväeteenistusvälise isiku poolt 

kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumist üksnes sõjaajal. Ülejäänud 

KarS 24. ptk osas nende laiendamine igaühele ei oleks kooskõlas 

kaitseväeteenistusalaste süütegude olemusega. Siiski on riigikaitse 

laia käsitluse alusel põhjendatud KarS § 254 laiendamine 

selliselt, et see kehtiks lisaks sõjaajale ka loodavas 

kaitseolukorras ning erakorralise seisukorra ajal. 

Kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumisel teenistusvälise isiku poolt 

on võimalik kohaldada KVTS § 222 (Aja- ja asendusteenistusse 

asumise kohustuse eiramine) väärteovastutust, samuti sunniraha ja 

muid haldusõiguslikke meetmeid, juhul kui need eriseadustes ette 

näha (näiteks piirangud teatud liiki avalikku teenistusse astumisel, 

muud õiguste piirangud, juhul kui vajalikud ja proportsionaalsed). 
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tekitamise või tekitada laskmise, haiguse 

simuleerimise, dokumendi võltsimise või muu pettuse teel (lg 1) ning 

eesmärgiga kõrvale hoida kaitseväeteenistusalaste kohustuste kandmisest. 

Oleme seisukohal, et kriminaalkorras peab olema karistatav ka 

kaitseväeteenistusest kõrvale hoidmine isiku poolt, kes ei ole veel 

kaitseväeteenistuskohustust täitma asunud. Teeme ettepaneku laiendada 

KarS 24. peatükis sätestatud süüteokoosseisud ka 

kaitseväeteenistusvälistele isikutele, nimetades 24. peatükk ümber 

riigikaitsevastasteks 

süütegudeks. 

2 Kaitseministeerium ei toeta distsiplinaarprejuditsiooni kaotamist. KarS §-

dest 432 ja 433 kehtiva distsiplinaarkaristuse väljajätmine ei täida 

revisjoniga saavutada soovitavat eesmärki. 

Antud paragrahvide muutmine VTK-s toodud põhimõtetel suurendab 

hüppeliselt kriminaalmenetluste ning kriminaalkorras karistatud 

kaitseväelaste arvu. Revisjoni ühe eesmärgina on toodud kriminaalkorras 

karistatud isikute arvu vähendamist, kuid antud muudatus tooks kaasa 

vastupidise efekti. 

Arvestatud osaliselt.  
Käsu täitmata jätmise korral kitsendada kriminaalvastutust 

võrreldes VTK-s pakutuga üksnes juhtumitega, kus see on 

süstemaatiline. Sama lahendus on juba KarS-s kasutusel arvukate 

koosseisude puhul, näiteks narkoaine käitlemine (§ 183), vargus (§ 

199), süstemaatiline mootorsõiduki juhtimine juhtimisõiguseta 

isiku poolt (§ 4311) jne. Süstemaatilisuse õiguslikul sisustamisel 

on võimalik rakendada juba olemasolevat õigusdogmaatikat. Käsu 

täitmisest keeldumise puhul siiski sellise kitsenduse kehtestamist 

ei saa pidada otstarbekaks, kuna tegu on demonstratiivse teoga, 

mis peaks jääma karistatavaks kuriteona ka siis, kui see ei ole 

süstemaatiline. Vastasel korral võiks kannatada kaitseväeline 

distsipliin ülemääraselt. 

3 Kaitseministeerium toetab VTKS-s toodud grupilise deserteerumise 

enamohtliku koosseisuna kriminaliseerimist (KarS §-s 436, 437, 438 ja 

439). Siinkohal teeme ettepaneku § 436 (omavoliline lahkumine väeosast ja 

muust teenistuskohast) täiendada sõnastust selliselt, et säte laieneks 

tegevväelastele, kes ei ilmu teenistuskohta ning ei lõpeta ettenähtud korras 

teenistussuhet Kaitseväega ja ei tagasta varustust. Sama koosseis peab 

laienema ka kaitseväeteenistusvälistele isikutele, kellele väljastatakse 

kaitseväeteenistuse seadusest tulenevatel alustel kaitseväelase vormiriietus, 

kuid jätab vormiriietuse ning eraldusmärgid tagastamata või ei kasuta 

Mitte arvestatud.  

Vormiriietuse, eraldusmärkide ning varustuse mittetagastamise 

kriminaliseerimine kuriteona samaväärselt omavolilise 

lahkumisega väesosast oleks liiga avar ja devalveeriks 

kriminaalvastutust.  



19 

 

vormiriietust ning eraldusmärke õiguspäraselt. Riigikohus on 15.06.2016 

teinud lahendi asjas nr 3-1-1-48-16, mille kohaselt KarS § 436 ei 

kohaldu tegevväelaste suhtes, kes täidab tavapäraseid teenistusülesandeid, 

kuid samal ajal ei ole kasarmeeritud ega pea osalema pikemaajalisel 

sõjaväelisel väljaõppel. Riigikohtu seisukoht on, et omavolilise äraolekuna 

on käsitatav üksnes teenistuskohast eemalviibimine ülema loa puudumise 

korral. 

Samuti ei ole hetkel karistatav väljastatud vormiriietuse ja eraldusmärkide 

mittesihtotstarbeline kasutus ning nende tagastamata jätmine. 

4 KarS § 437 puhul on grupiline deserteerimine plaanis sätestada 

enamohtliku koosseisuna. Siinkohal teeme ettepaneku lisada enamohtliku 

koosseisuna, kui lisaks relvale on kaasas ka 

laskemoon või kui tegu on toimepandud erakorralise või sõjaseisukorra 

ajal. 

Arvestatud. 

Lisada § 437 koosseisu ka lahkumine laskemoonaga ning 

kaitseolukorras, erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Kuid 

täpsustada, et koosseisu täidab laskemoon suures koguses 

sarnaselt KarS § 418 lg 2 p 2 kohaselt, välistamaks et enamohtlik 

koosseis rakenduks nt ühe padruni vms kaasavõtmisel. Samuti 

lisada KarS § 437 enamohtliku koosseisu tunnusena teo 

toimepanemine kaitseolukorra, erakorralise seisukorra või 

sõjaseisukorra ajal. 

5 VTKS-s on tehtud ettepanek tunnistada KarS §-d 446 (võimu 

kuritarvitamine) ja 447 

(teenistusalane lohakus) kehtetuks ning asemele luua 4 määratletumat 

erikoosseisu: 

·    tühise käsu andmine; 

·    alluva väärkohtlemine; 

·    distsiplinaarvõimu kuritarvitamine; 

·    käsu ettevaatamatu täitmata jätmine millega põhjustati raske tagajärg.  

Kaitseministeerium nõustub, et teenistusalane lohakus on praktikas olnud 

määratlematu ning toetab selle sätte kehtetuks tunnistamist. Nelja pakutud 

koosseisu puhul ei saa nõustuda aga 

distsiplinaarvõimu kuritarvitamisega VTK-s pakutud sõnastuses. 

Ettepaneku kohaselt – Ülema poolt distsiplinaarvõimu kohaldamise eest 

isiku suhtes, kelle suhtes seda ei tohi kohaldada, või seaduses mittelubatud 

Arvestatud. 

Jätta distsiplinaarvõimu kuritarvitamine eraldiseisva koosseisuna 

ära ning sätestada alluva väärkohtlemise koosseisus täiendava 

teomodaliteedina üksnes distsiplinaararesti ebaseaduslik 

kohaldamine. 
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distsiplinaarkaristuse kohaldamise eest, karistatakse kuni viie aastase 

vangistusega. Tulenevalt kaitseväeteenistuse seaduse § 158 lõikest 1 on 

distsiplinaarvõim ülema pädevus kohaldada alluva suhtes ergutusi ja 

distsiplinaarkaristusi. Seega rakenduks KarS-st tulenev koosseis ka 

ergutuste kohaldamisel. Siinkohal saab näitena tuua ergutuse kohaldamine 

kaitseväeteenistusvälisele isikule. Struktuuriüksuse ülem soovib anda 

meene või diplomi isikule, kes ei ole kaitseväeteenistuses. VTK-s tehtud 

ettepaneku kohaselt distsiplinaarvõimu kuritarvitamise koosseis on: a) 

distsiplinaarvõimu kohaldatakse isiku suhtes, kelle suhtes seda ei tohi 

kohaldada, või b) seaduses mittelubatud distsiplinaarkaristuse kohaldamine. 

Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt distsiplinaarvõimu saab teostada ülem 

enda alluva suhtes, seega ergutuste kohaldamisel mittealluvussuhtes olevale 

isikule, oleks kriminaliseeritav. Loetelu distsiplinaarkaristustest on 

kaitseväeteenistuse seaduse § 168 lg 2. Distsiplinaarkaristused on 

noomitus, distsiplinaartoimkond, distsiplinaararest, rahatrahv, põhipalga 

vähendamine, Kaitseväe teenetemärgi äravõtmine, tegevteenistusest 

vabastamine. 

Mittelubatud distsiplinaarkaristused (koosseis b) on defineerimata, mis 

tähendab, et kui määratakse mingi karistus, mis ei ole kaitseväeteenistuse 

seaduse § 168 lõikes 2 loetletud, siis tegemist ei ole 

distsiplinaarkaristusega. Kaitseministeeriumi hinnangul on 

distsiplinaarvõimu kuritarvitamine kaetud alluva väärkohtlemise koosseisu 

kehtestamise ettepanekuga, ega vaja 

eraldi koosseisuna kehtestamist. 

Siseministeerium 

6 Väljatöötamiskavatsuse (edaspidi VTK) punktis 2 (lk 10) tuuakse välja 

sihtrühmad ja selgitatakse põhjalikult ka kõigi uurimisasutuste puutumust. 

Tulenevalt kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 212 

(uurimisalluvus) lõike 2 punktist 3 toimetab kohtueelset menetlust 

kaitseväeteenistusalaste kuritegude ja sõjakuritegude osas lisaks Politsei- ja 

Piirivalveametile (edaspidi PPA) Sõjaväepolitsei. VTK-s esitatu kohaselt 

puudutavad kavandatavad muudatused (sh sätete kehtetuks tunnistamised) 

Arvestatud. 

Seletuskirjas vastavalt märkusele teha täpsustused. 
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PPA-d vaid seoses karistusseadustiku (edaspidi KarS) §-de 441–443 

kehtetuks tunnistamisega, sest teiste kaitseväeteenistusalaste süütegude 

uurimisalluvus muudatuste tulemusena ei muutu ja Sõjaväepolitsei jääb 

endiselt vastavate koosseisude peamiseks menetlejaks. Tulenevalt eelnevast 

palume vastav täpsustus koostatavas eelnõu seletuskirjas ka välja tuua. 

Lisaks on VTK-s sätestatud, et PPA-s töötab üle 5000 töötaja, kellest ca 

1000 kuni 1500 võivad olla kuritegude uurijad, kuid seda soovitakse 

täpsustada VTK kooskõlastamise käigus. Täpsustame seega esitatud ja 

lisame, et PPA-s tegeleb kuritegude menetlemisega ca 700 ametnikku. 

7 VTK punkti 13 kohaselt (lk 16) ei muuda kavandatavad muudatused riigi ja 

kohaliku omavalitsuse tulusid ja kulusid. Kuigi VTK-s on välja toodud, et 

iga-aastaselt leiab aset vaid 10–15 kaitseväeteenistusalast süütegu, mis kõik 

ei ole KarS §-de 441–443 alusel kvalifitseeritavad, siis ei ole võimalik 

välistada PPA koormuse tõusu KarS §-de 422 ja 423 alusel toime 

pandavate süütegude arvu suurenemise tõttu, mille tooks kaasa KarS §-de 

441–443 kehtetuks tunnistamine. Tulenevalt eelnevast teeme ettepaneku 

tuua koostatava eelnõu seletuskirjas välja võimalik PPA menetluskulude 

kasv. 

Arvestatud. 

Seletuskirja vastavalt täiendada. 

8 VTK punkti 1 probleemi 5 kohaselt kohalduksid KarS §-de 441–443 

kehtetuks tunnistamisel vastava teo toimepanemisele KarS-s sätestatud 

üldkoosseisud (§-d 117, 119 ja 203) ning lisaks erijuhtudel KarS §-des 422 

ja 423 sätestatud koosseisud. Eelneva põhjal ei ole VTK kohaselt 

põhjendatud, miks kaitseväeteenistuses peaks olema transpordivahendiga 

tekitatud tervisekahjustuse puhuks rangem erinorm. Juhiks siinjuures 

tähelepanu asjaolule, et kui KarS §-des 442 ja 443 toodud koosseisud 

oleksid kehtetuks tunnistamisel eelduslikult kaetud KarS §-des 422 ja 423 

sätestatud koosseisudega (va varaline kahju), siis KarS §-s 441 toodud 

koosseis, mis sätestab karistuse lahingutehnika, spetsiaal- või 

transpordimasina käitusnõuete rikkumise eest, ei pruugi nimetatud 

liiklussüütegude erisätete alla kvalifitseeruda. Tulenevalt asjaolust, et KarS 

§-des 422 ja 423 sätestatud koosseisud on liiklussüüteod, siis kehtib 

mootorsõiduki mõiste sisustamisele liiklusseaduses sätestatu. Selle kohaselt 

Arvestatud. 

Tuua vastavad selgitused välja seletuskirjas, ennekõike see, et kui 

KarS §-de 441–443 teod ei kvalifitseeru liiklussüütegudena, 

kohalduvad vastavalt üldised surma põhjustamise (§117), raske 

tervisekahju tekitamise (§ 118), raske tervisekahjustuse 

põhjustamise ettevaatamatusest (§ 119), tapmise (§ 113), asja 

rikkumise ja hävitamise (§ 203), keskkonna saastamisn § 365), 

kemikaalide ja jäätmehoolduse nõuete rikkumise (§ 367) ja muud 

asjakohased üldkoosseisud.  
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on mootorsõiduk mootori jõul liikuv sõiduk ja sõidukit defineeritakse, kui 

teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seadet, mis liigub mootori või 

muul jõul. Lahingutehnika või muu spetsiaaltehnika ei pruugi seega vastata 

liiklusseaduses sätestatud mootor-, õhu- või veesõiduki või trammi või 

raudteeveeremi definitsioonile, millest tulenevalt oleks selle suhtes KarS § 

441 kohaldamine küsitav. Lähtuvalt eelnevast teeme ettepaneku antud 

asjaolu täpsustada koostöös Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga ning tuua vastavasisulised selgitused 

või täiendavad seaduse muudatused välja koostatavas eelnõus ja 

seletuskirjas. 

9 Lisaks soovime selgitada eelmises punktis käsitletud koosseisude kohta 

järgmist. VTK-s sätestatakse, et KarS §-de 441 – 443 puhul on KarS §-des 

422 ja 423 ette nähtud vastavad peegelkoosseisud mootor-, õhu- või 

veesõiduki või trammi või raudteeveeremi juhi poolt liiklus või 

käitusnõuete rikkumise eest. Kuigi mõlemal juhul on kaitstavaks 

õigushüveks elu ja tervis, määratletakse kaitseväeteenistusalase süüteo 

mõiste subjekti erilise tunnuse, mitte kaitstava õigushüve kaudu. 

Arvestades, et riigi kaitsmise eesmärgil annab riik kaitseväelasele suurema 

jõupotentsiaaliga vahendid, mis hõlmab ka vahendeid surmava jõu 

kasutamiseks, siis on kaitseväeteenistuses olevad isikud allutatud ka 

tavalisest rangematele reeglitele, mille eest nähakse rikkumiste eest ette ka 

raskemad karistused. 

Antud selgitus.  

Võttes arvesse Kaitseväes kasutatava eritehnika, laskemoona ja 

käideldavate ainete arengut ja mitmekesisust, muutuks 

ebaproportsionaalseks ja praktikas raskesti teostatavaks nende 

kõigi käitlemisnõuete rikkumise sõltumatu kriminaliseerimine. 

Riigiprokuratuur 

10 01.01.2015 jõustunud KarS-i revisjoni muudatuste tulemusel 

dekriminaliseeriti rida tegevusi. Karistusseadustiku muutmine ja 

kaasajastamine on vaieldamatult oluline tegevus, kuid esimene märkus, 

mida prokuratuur peab vajalikuks siinkohal märkida on see, et väärtus 

ühiskonnas on ka Karistusõiguse stabiilsus. Seetõttu palun prokuratuuri 

Karistusseadustikku muutma asumisel kindlasti hinnata nii muutmise 

vajadust kui ka muutmisega kaasnevaid mõjusid ning enamohtlike 

koosseisude menetlemise võimalusi kehtiva kriminaalmenetluse sätete järgi 

näiteks eriolukordades. 

Antud selgitus.  

Märkusega nõus. Seletuskirjas hinnata mõjusid ning muutmise 

vajadust. 
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11 Prokuratuur nõustub, et karistuse rakendaja diskretsiooniruum ei saa olla 

väga lai, samas liiga kitsalt määratletud kooseisud tekitavad praktikas 

samuti probleeme. Üldiselt tuleks prokuratuuri hinnangul vältida 

üldkoosseisude asemele uute liiga kitsalt määratletud erikooseisude 

loomist, sest see pigem raskendab nende rakendamist. Lisaks märgime, et 

teatud santsioonimäärade proportsionaalsus, mida VTK-s kajastatakse, 

tekitab küsimuse, kas sedavõrd väikse sanktsioonivahega on mõistlik 

piiritleda enamohtlikku koosseisu, sest sanktsiooni keskmine karistusmäär, 

millest karistust üldiselt arvestama hakatakse, jääb sisuliselt samaks. 

Näiteks tühise käsu täitmise koosseisu puhul on karistusena ette nähtud 

kuni viieaastane vangistus ja enamohtliku koosseisu puhul (teo 

toimepanemine RKO ajal) ühe- kuni viieaastane vangistus. VTK-s nähakse 

ette KarS § 58 p-s 7 koosseisuvälise raskendava asjaoluna teo 

toimepanemine RKO ajal. Käesoleval juhul on VTK-s tühise käsu täitmise 

koosseisu juures nii põhikoosseisu kui enamohtliku koosseisu 

karistusraamistik sisuliselt sama, ette on nähtud üksnes vangistuse 

alammäär üks aastat. Enamohtliku koosseisu juures karistuse ülemmäära 

tõstmata on küsitav kõnealuse koosseisu juurde enamohtliku koosseisu 

loomine. Sellisel juhul piisaks karistuse rakendamisel KarS § 58 p-st 7. 

Antud küsimus puudutab samuti hetkel kehtivat KarS § 448 (Kaitseväe ja 

Kaitseliidu vara pillamine), mille lõikes 1 on sätestatud vastutus Kaitseväe 

ja Kaitseliidu relvastuse, tehnika, varustuse või muu vara pantimise, 

mahajätmise, kaotamise, kohusetundetu hoidmise või rikkumise eest, kui 

sellega on tekitatud oluline kahju ning mille eest on ette nähtud kuni 

viieaastane vangistus. Antud paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohaselt 

karistatakse sama teo toimepanemise eest erakorralise või sõjaseisukorra 

ajal ühe- kuni viieaastase vangistusega. Enamohtliku koosseisu jätmisel ja 

selle ohtlikkuse rõhutamisel viidatud kuriteokoosseisude juurde tuleks tõsta 

karistuse ülemmäära, mis oleks kooskõlas ka karistusseadustiku üldise 

regulatsiooniga. 

Antud selgitus.  

Nõus märkusega. VTK koostamise ajal ettepanekutesse lisatud 

näitlikud sanktsioonimäärad vajavad eelnõu koostamisel 

täiendavat läbitöötamist. 

12 Kuigi käesolevas VTK-s ei ole käsitletud menetluslikke ja 

kaitseväeteenistuse karistusõigusega puutumuses olevaid teemasid, peab 

Antud selgitus.  

Märkusega nõus ning KVTS edasisel analüüsimisel teha ettepanek 
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Prokuratuur oluliseks siinkohal välja tuua teema, mis puudutab 

ajateenistusest vabastamise regulatsiooni, mis välistab suure osa alaealise 

või noorena kuritegusid toime pannud isikute ajateenistusse võtmise 

(KVTS § 39 lg 1 p 3). Palume analüüsida koos asjakohaste asutustega, kas 

ajateenistuse keelu ulatus noorte õigusrikkujate osas on proportsionaalne 

või võiks ajateenistuse õigust ja kohustust selle sihtgrupi osas laiendada 

selliselt, et sellest võidaks Eesti kaitsevägi ja noored õigusrikkujad saaksid 

selle läbi motivatsiooni edasiseks õiguskuulekaks eluks.  

nimetatud küsimust analüüsida. 

 
 


