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Vägistamise 
koosseisud Eesti 
karistus-
seadustikus 
(KarS)

§ 141.   Vägistamine

Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine 
vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei 
olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama.

§ 1411. Tahtevastane sugulise iseloomuga tegu

Inimese tahte vastaselt temaga sugulise iseloomuga teo 
toimepanemine vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, 
milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust 
aru saama, ja kui puudub KarS §-s 141 sätestatud 
süüteokoosseis

§ 143. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole 
sundimine

Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine või 
muu sugulise iseloomuga teo toimepanemine, ära kasutades 
kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub KarS §-s 141 või 
1411 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud 
võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama.
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Kannatanu 
tahe KarSi
vägistamise 
koosseisudes

Kannatanu tahte murdmine vägivallaga 
(KarS § 120-121)

Kannatanu sellise seisundi ärakasutamine, 
milles ta ei olnud võimeline vastupanu 
osutama või toimunust aru saama

Kannatanu süüdlasest sõltuvuse 
ärakasutamine
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Riigikohtu 
kriminaal-
kolleegiumi 
11. juuni 2018. a 
otsus nr 1-17-
1629. 
Asjaolud (lühidalt, 
otsuse p-d 1 ja 15)

A anti kohtu alla /.../ selles, et ajavahemikul 6. oktoobrist 2013 kuni 
2014. aasta detsembrini katsus ta enda elukohas korduvalt temast 
perekondlikus sõltuvuses oleva 1999. aastal sündinud kasutütre B
tahte vastaselt viimase rindu. Samuti pani süüdistatav korduvalt 
oma käe kannatanu aluspükstesse, katsus tema suguelundeid ja 
surus oma sõrmed kannatanu tuppe, põhjustades sellega 
kannatanule valu. 

Alati on toimunud näperdamised kodus, kui kedagi peale kannatanu 
ja A kodus ei ole ning päevasel ajal /.../. /.../ Tavaliselt A tuleb 
kannatanu juurde, hästi ligidale ja hakkab hästi õrnalt teda katsuma. 
Siis hakkab kannatanu juba teda eemale tõrjuma, aga ta tuleb ikkagi 
kannatanu juurde ning katsub ta rindu ja jalge vahelt. A on tulnud 
kannatanu tuppa ja lükanud kannatanu selili voodisse ja hakanud 
teda näperdama. Kannatanu on püüdnud teda ära lükata, aga A on 
kannatanust tugevam. Juhtumeid on ka nii olnud, et kannatanu on 
püsti seisnud. /.../ Kannatanu on kutsunud siis oma koeri (kes elavad 
neil toas) ja koerad lähevad A-le kallale /.../.
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Riigikohtu 
kriminaal-
kolleegiumi 
11. juuni 2018. a 
otsus nr 1-17-
1629. 
Õiguslik analüüs 
(otsuse p 21)

Praegusel juhul seisnes kannatanu võimetus osutada 
vastupanu süüdistuse kohaselt selles, et ta püüdis 
süüdistatava käed endast eemale lükata ja temale vastu 
hakata, kuid füüsilise allajäämuse tõttu see tal ei õnnestunud. 
/.../ Kohtuotsustes tuvastatu kohaselt on kannatanu 
tõepoolest väitnud, et ta püüdis süüdistatavat ära lükata, kuid 
süüdistatav oli kannatanu sõnul temast tugevam. Samas /.../ 
/ö/eldust ei tulene ühemõtteliselt seda, nagu oleks 
süüdistatav kannatanut kinni hoidnud või muul viisil tema 
vastupanu pöördumatult murdnud, rääkimaks 
abitusseisundist ja selle ärakasutamisest KarS § 141 lg 1 
tähenduses. /.../ Märkimata ei saa kannatanu ütlusi arvestades 
jätta sedagi, et osal juhtudel, mil süüdistatav kannatanut 
ootamatult käperdama asus, kutsus kannatanu enda sõnul 
appi koerad, kes läksid seepeale süüdistatavale kallale. Seega 
järeldub kannatanu ütlustest, et mõningatel puhkudel oli ta 
võimeline osutama süüdistatavale vastupanu, mis võis 
osutuda ka edukaks.
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