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Riigikogu õiguskomisjon     Meie:   15.01.2009 a 

Lossi plats 1a 

15165 TALLINN 

 

 

Arvamuse avaldamine karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku 

muutmise seaduse eelnõu kohta 

 

Austatud Ken-Marti Vaher, 

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) edastab Teile oma arvamuse Riigikogu õiguskomisjoni 
poolt algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse 
eelnõu kohta. ENL on antud teema vastu avalikku huvi üles näidanud ka varem ning 
seetõttu ootasime, et edaspidi meiega selles küsimuses ka konsulteeritakse. Loodame, et 
edaspidine koostöö Riigikoguga nii antud temaatika käsitlemisel kui ka laiemalt teiste 
noori puudutavate teemade arutamisel kulgeb tulemuslikumalt ning et kaasate meid 
sellistesse protsessidesse juba arutelude faasis. 
 
ENL, olles tutvunud eelnõuga, jõudis järgnevale seisukohale: 
 
Eelnõu järgi muudetakse karistuste ülemmäärasid sugulise kire vägivaldse rahuldamise, 
alaealiste sugulise ärakasutamise, lapsporno valmistamise, alaealiste seksuaalse 
ahvatlemise  ja muude sarnaste kuritegude eest. Samuti muudetakse eelnõus 
lapseealiseks loetava isiku vanusemäära. 
 
Meie hinnangul ei ole eelnõu seletuskirjas piisavalt ning asjakohaselt põhjendatud 
käesolevate muudatuse tegemise vajadust. Eelnõu seletuskiri sisaldab endas küll 
analoogiaid Soome, Rootsi, Läti ja Leedu karistusseadusandlusest, kuid meie hinnangul ei 
saa üksnes eelnõu autoritele sobivate riikide seadusandlusest väljavõtete esitamine olla 
piisavaks põhejnduseks taoliste muudatuste tegemisel.  
 
ENL sooviks saada seletuskirjas ülevaadet 14-15 aastaste alaealiste suhtes täiskasvanute 
poolt toimepandud sugulisest ärakastuamisest, sugulise kire vägivaldsest rahuldamisest 
jms statistikast. Paraku ei ole aga eelnõu seletuskirjas viidatud ühelegi uuringule ega 
analüüsile. ENL leiab, et eelpool loetletud õigusrikkumiste puhul tuleks tõepoolest 
kaaluda karistusmäärade muutmist, kuid seda tuleks teha peale vastavasisuliste 
analüüside/uuringute läbiviimist nende tulemustele tuginedes. Samuti ei ole meie 
hinnangul seletuskirjas põhjendatud lapseealise isiku vanusemäära tõsmist 14. eluaastalt 
15. eluaastani.  
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Juhime Teie tähelepanu sellele, et kehtiva karistusseadustiku § 33 kohaselt on isik 
süüvõimeline alates 14. eluaastast. Praegu kehtivas seaduses esinev seos isiku 
süüvõimelisuse ning lapseealisuse vanusepiiri vahel on meie hinnangul põhjendatud ja 
loogiline. ENL ei asu seisukohale, et lapseealiseks loetava isiku vanusemäära muutmine 
on igal juhul põhjendamatu – vastavate uuringute olemasolul võib vanusemäära 
muutmine olla siiski põhjendatud.  
 
Eeltoodust tulenevalt ei toeta me antud eelnõud esitatud kujul. Leiame, et 
karistuspoliitika teostamisel niivõrd olulistes küsimustes ei saa tugineda pelgalt poliitikute 
sisetundele. 
 
 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

Olger Tali 

juhatuse esimees 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martti Martinson, martti@enl.ee  


