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EELNÕU 

 13.07.2018 

 

Karistusseadustiku muutmise seadus  

(kaitseväeteenistusalased süüteod) 
 

 

 

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 58 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„5) süüteo toimepanemine kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud 

erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või 

väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise 

ajal;“; 

 

2) paragrahvi 234 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

 

„(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse kümne- kuni viieteistaastase vangistusega.“; 

 

3) paragrahvi 241 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 

 

„(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse kolme- kuni kümneaastase vangistusega.“; 

 

4) paragrahvi 251 lõige 3 muudetakse ja  sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud: 

1) vägivallaga; 

2) relva, relvana kasutatava muu eseme, lõhkeseadeldise või lõhkeainega ähvardades; 

3) raske tervisekahjustuse tekitamisega või 

4) kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või 

sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi 

territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal, – 

karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.ˮ; 

 

5) paragrahvi 254 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal, samuti kaitseolukorra, 

kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal 

kaitseväeteenistusest kõrvalehoidumise eest, –  

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.“; 
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6) paragrahvi 261  pealkiri, lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 261. Riigikaitseks vajaliku asja kasutusse andmise ja asja sundvõõrandamise 

kohustuse täitmata jätmine 
(1) Isikule riigikaitse tagamiseks pandud asja kasutusse andmise või asja sundvõõrandamise  

kohustuse täitmata jätmise või selle täitmise võimatusest teatamata jätmise eest –  

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga. 

(2) Sama teo eest kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise 

seisukorra või sõjaseisukorra ajal, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal –  

karistatakse rahalise karistusega.“; 

 

7) paragrahvi 432  lõikest 1 jäetakse välja sõnad “isiku poolt, kellel on kehtiv 

distsiplinaarkaristus sellise üleastumise eest“; 

 

 8) paragrahvi 432 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud 

kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või 

sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi 

territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.“;  

 

9) paragrahvi 433 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Ülema seadusliku teenistusalase käsu täitmata jätmise eest süstemaatiliselt – 

karistatakse kuni üheaastase vangistusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, 

kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, 

mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 

rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.”; 

 

10) paragrahvi 435 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse viie- kuni viieteistaastase vangistusega.“; 

 

11) paragrahvi 436 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui see on toime pandud grupi 

poolt või kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra 

või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi 

territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal, sõltumata omavolilise 

äraoleku kestusest, –  

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.“; 
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12) paragrahv 437  muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 437.  Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast teenistusrelvaga või 

laskemoonaga 

(1) Väeosast või muust teenistuskohast omavolilise lahkumise eest teenistusrelvaga või suures 

koguses laskemoonaga –  

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud grupi poolt või kaitseolukorra, kaitseolukorra 

lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, 

demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel 

operatsioonil osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.”; 

 

13) paragrahvi 438 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises 

sõnastuses: 

 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud grupi poolt, –  

karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.“; 

 

14) paragrahvi 439 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud grupi poolt või kaitseolukorra,  kaitseolukorra 

lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, 

demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel 

operatsioonil osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.“; 

 

15) paragrahvi 440 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Kaitseväeteenistusest või kaitseväeteenistusalaste kohustuste kandmisest 

kõrvalehoidumise eest endale vigastuse tekitamise või tekitada laskmise, haiguse 

simuleerimise, dokumendi võltsimise või muu pettuse teel –  

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.”; 

 

16) paragrahvid 441–443 tunnistatakse kehtetuks; 

  

17) paragrahv 446 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 446. Käsuõiguse kuritarvitamine 

Ülema poolt tühise käsu andmise eest –  

karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”; 
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18) seadustikku täiendatakse §-ga 4461 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 4461. Alluva väärkohtlemine 

Ülema poolt alluva kehalise väärkohtlemise, tema tervise kahjustamise või tema väärikust 

alandava kohtlemise, distsiplinaararesti ebaseadusliku kohaldamise või sellise käsu andmise 

eest, mille täitmine  tõi kaasa põhjendamatu tervisekahjustuse, –  

karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”; 

 

19) paragrahv 447 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 447. Käsu ettevaatamatu täitmata jätmine 

(1) 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 kaheaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks väljakuulutatud erakorralise 

seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ajal või väljaspool Eesti 

Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal –  

karistatakse kuni viieaastase vangistusega.”; 

 

20) paragrahvi 448 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.“; 

 

 21) paragrahvi 450 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud kaitseolukorra, kaitseolukorra lahendamiseks 

väljakuulutatud erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni 

ajal või väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil 

osalemise ajal, –  

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.“. 

 

 

 

 

Eiki Nestor 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn,  2018 

Algatab Vabariigi Valitsus                2018 nr  
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