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INIMKÄITUMINE

OHT

1.KARISTUSLIK

2.OHUTÕRJELINE

3.ENNETUSLIK       (nt lõhkematerjali käitlemine)

1. KARISTUSLIKU JA OHUTÕRJELISE SEKKUMISE ERISTAMINE

1.1. ERISTAMISE ÕIGUSPOLIITILINE VAJADUS 

Millisel määral võib riik sekkuda 

karistusõiguslikult inimese 

igapäevaellu?



Halduseõigusrik-

kumised(HÕS)

Karistusõigus ja 

väärteoõigus (KarS) 

Haldussund (asen-

dustäitmine ja sunni-

raha - ATSS)

1992

2014

2002

Ohutõrjelised 

sekkumisvolitused 

ja vahetu sund 

(KorS)

Karistusõiguse 

revisjon

Põhiseaduslik eesmärk: avaliku korra kaitsmine

Karistusõigus

Majandushaldus-

õiguse üldosa 

(MsüS)

1. Karistusliku ja ohutõrjelise sekkumise eristamine

1.2. Haldussunni regulatsiooni kujunemine Eestis



2. Senine seadusandlik olukord

2.1. Karistusseadustik

1) Alaealistega seotud süüteod:

• Alaealise kallutamine tarbimisele (KarS § 182)

• Alaealisele müümine ja ostmine (KarS § 1821)

1) Majandustegevusega seotud süüteod

• Ebaseaduslik tootmine (KarS § 374)

• Käitlemise korra rikkumine (KorS 375)

5



2. Senine seadusandlik olukord

2.2. Alkoholiseadus (§§ 53-72)

1) Majandustegevusega seotud süüteod (AlkS §§ 53-67)

 Käitlemine, müümine jne.

 Alkoholi müümine joobnud olekus isikule (AlkS § 68)

2) Alaealistega seotud süüteod (AlkS §§ 67, 69 var 1, 71 ja 72)

 Tarbimine, ostmine jne.

3) Igaühega seotud süüteod (AlkS § 70)

 Alkoholi tarbimine avalikus kohas (AlkS § 70 var 1)

 Joobnud olekus avalikku kohta ilmumine (AlkS § 70 var 2)

 Alkoholi ostmine joobnud olekus isikule (AlkS § 69 var 2)

4) Teatud nõuded ja keelud

 m.h avalikus kohas tarbimise ja joobnud olekus viibimise keeld
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.1. Avalik kord (KorS § 4 lg 1)

 Avalik kord on ühiskonna 

seisund, milles on tagatud 

õigusnormide järgimine ning 

õigushüvede ja isikute 

subjektiivsete õiguste kaitstus. 

(KorS § 4 lg 1).

 avaliku korra kaitsealasse kuulub 

vaid kirjutatud õigus, s.t tavad ega 

moraalinormid sinna alla ei kuulu; 

 kaitstakse subjektiivseid õigusi ja 

avaliku korra esemeks olevaid 

norme. Häirimine, ebamugavus- või 

piinlikkus vms on korrakaitse 

esemeks vaid seaduses 

konkreetselt sätestatud juhtudel;

 avalikus kohas on keelatud käituda 

teist isikut oluliselt häirival viisil 

(KorS  § 55 )

 Avaliku korra kaitsealas:

Lihtsad õigushüved (KorS § 5 lg 2)

Olulised õigushüved (KorS § 5 lg 3)

Kõrgendatud tähtsusega õigushüved 

(KorS § 5 lg 4)

 Avaliku korra eest vastutav isik:

Määratlemise vajadus: põhjus paljustki 

riikliku järelevalve üldmeetmete 

olemasolus (eeskätt KorS § 28)
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.2. Eraõigus korrakaitseses (KorS § 4 lg 2)

• Eraõiguse normide kaitsmine: 

Kohtulikku õiguskaitset ei ole võimalik õigel ajal saada ja ilma korrakaitse-

organi sekkumiseta ei ole õiguse realiseerimine võimalik või on oluliselt 

raskendatud ning kui ohu tõrjumine on avalikes huvides (KorS § 4 lg 2).

 Avaliku korra piiritlemine eraõiguse normidest:

õigusnormid on nö ambivalentsed:

- Avalik-õiguslikku laadi, kui nad kehtivad avalik-õiguslikus suhtes

- Eraõiguslikku laadi, kui nad kehtivad eraõiguslikus suhtes
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

Avaliku korra eest vastutav isik (KorS § 15)
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Avalik kord (KorS § 4)

Oht (KorS § 5 lg 2) 

Ohukahtlus (KorS § 5 lg 6) 

Korrarikkumine (KorS § 5 lg 1) 

Ohu ennetamine (KorS § 5 lg 7) 



3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.3. Joobeseisund (KorS § 36)

• Joobeseisund on alkoholi, 

narkootilise või psühhotroopse 

aine või muu joovastava aine 

tarvitamisest põhjustatud 

terviseseisund, mis avaldub 

väliselt tajutavas häiritud või 

muutunud kehalistes või 

psüühilistes funktsioonides ja 

reaktsioonides (KorS § 36 lg 1). 

• Joovastava aine tarvitamine –

esinevad konkreetsed faktilised 

tõendatud või usaldusväärselt 

põhistatud asjaolud, ei või 

põhineda oletusel (objektiivne 

kriteerium). 

• Väliselt tajutav – organi või muu 

kõrvalseisja arusaam ohtlik-

kusest. Isiku enda hinnang ei ole 

otsustava tähtsusega.

• Häiritud või muutunud kehaline 

reaktsioon või psüühiline 

funktsioon – joovastav aine peab 

konkreetse isiku käitumisele mõju 

(subjektiivne aspekt).
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.4. Alkoholi tarbimine avalikus kohas (AlkS § 48)

Oluline muudatus:

• Avalikus kohas alkoholi 

tarvitamise keeld (AlkS § 48) 

joobnud olekus viibimise keeld 

tunnistatakse kehtetuks (jõustub 

01.07.2014.a.).

Selle asemel KorS § 55:

• Teist isikut oluliselt häiriv või ohtu 

seadev (KorS § 55)– seega 

joobeseisundis isikut ei käsitleta 

ohuna, v.a alaealised. 

• M.h on keelatud tervise või 

lastega seotud kohtades (KorS §

55 p 5)

• KOV saab volituse kehtestada 

keeld avalikus kohas (KorS § 55 p 

5 lg 2)
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.5. Muudatuse taustal olnud laiem õiguspoliitiline probleem

 Laiem õiguspoliitiline probleem: joobeseisundis isikut kui 

sellist ei soovita käsitleda ohuna, v.a alaealised. Joobeseisundi 

puhul vajab eraldi hindamist, milles seisneb ohtlikkus. Seetõttu 

kehtib ka kainenema toimetamise puhul eeldus, et oht peab 

olema vähealt oluline.
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3. Regulatsioon korrakaitseseaduses

3.6. Muudatuse taustal olnud kitsam õiguslik probleem

Kitsam õiguslik probleem: süüteo kooseisuline tunnus “joobnud 

olek” ei sobi, sest selle tuvastamise ja hindamise pädevus 

keskmisel isikul puudub. Kui tegemist on süüteoga või erimeetme 

kohaldamisega, mille koosseisuliseks asjaoluks on joobeseisund, 

tuleb vastav koosseisuline tunnus ka tõendada. Seda ei saa teha 

keskmine isik (nt poemüüja või kolmas isik, kellel on palutud 

alkoholi osta).

Kompromiss: süüteo koosseisuline tunnus “joobnud olek” 

asendati sõnadega “joobeseisundile viitavad tunnused”.
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Lõpetuseks
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Võta pits ja pea aru!

„in aqua sanitas“ -

Vees peitub tervis

„in vino veritas“ –

veinis peitub tõde


