
 

 

 
 
 
 
 
  
 

Eesmärk 

Üks kriminaalpoliitika peamisi eesmärke on ennetada korduskuritegevust. Korduskuritegevuse 

vähendamiseks peab riik sihikindlalt rakendama ka ruumilise eripreventsiooni meetmeid.  

 
Riik peab tagama, et välisriigi kodanikud ei saaks Eestis toime panna ohtlikke kuritegusid. Selleks 

tuleb pöörata senisest enam tähelepanu välismaalasest kurjategija väljasaatmisele (lisakaristusena 

karistusseadustiku § 54 alusel) kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. Kui vangistuses 

viibivale välismaalasele ei ole väljasaatmist kohaldatud, peavad vanglad ja Siseministeerium 

koostöös kindlaks tegema, kas on alust tema elamisluba tühistada. Samuti tuleb kiirendada 

välismaalaste üleandmist, et nad saaksid kanda karistust edasi koduriigis, ja laiendada võimalusi, 

mille abil motiveerida välismaalasest kurjategijat naasma koduriiki.  

 
Ehkki ruumiline eripreventsioon põhineb eelkõige konkreetse isiku hindamisel ja ennetab tema 

uusi kuritegusid, on meetme rakendamisel ka üldpreventiivne mõju: riik kohtleb üht süüdimõiste-

tute rühma ühetaoliselt. Kui väljasaatmine lisakaristusena on ennustatav ja seda rakendatakse 

senisest ulatuslikumalt, annab see tegude tagajärgedest selgelt märku ja hoiab ära välisriigi 

kodanike kuritegusid Eestis. Selle meetme rakendamise korral saab taasühiskonnastamise 

ressursse kasutada Eestiga tugevamalt seotud süüdimõistetute rühmade heaks. 

 

Määratlus 

Ruumiline eripreventsioon on karistuspoliitika, mis:  

 keskendub Eestis kuriteo toime pannud välismaalastele  

 hoiab ära välismaalaste süütegusid Eestis  

 seisneb süüdlase Eestis viibimise keelamises ja tema Eestist lahkuma 

sundimises või Eestist väljatoimetamises.  
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1. MEEDE 
Välisriigi kodanik saadetakse lisakaristusena Eestist välja 

 

Karistusseadustiku (KarS) § 54 kohaselt võib kohus mõista välisriigi kodanikule, keda on Eestis 

karistatud tahtliku kuriteo eest vangistusega, lisakaristusena riigist väljasaatmise koos kuni 

kümneaastase sissesõidukeeluga. Kui süüdlasel on Eestis temaga perekonnas elav abikaasa või 

alaealine laps, peab kohus väljasaatmist põhistama. Väljasaatmist ei kohaldata välismaalasele, kes 

on kuriteo toime pannud alla kaheksateistaastasena (KarS § 54 lg 2).  
 

Väljasaatmine tugineb rahvusvahelisele õigusele. Euroopa inimõiguste konventsiooni 4. lisa-

protokolli järgi võib riik piirata igaühe õigust riigi territooriumil vabalt liikuda ja elukohta valida, 

kui seda on vaja riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või avaliku korra huvides või kuriteo 

ärahoidmiseks ning tervise, kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks (art 2 p 3). 
  

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on paarikümneaastase kohtupraktika põhjal töötanud välja 

Boultifi-Üneri-Maslovi testi ehk kriteeriumid, mida EIK liikmesriikide kohtud ja asutused peavad 

välismaalasest kurjategija väljasaatmise üle otsustades arvestama. Need kriteeriumid, mida 

esimest korda nimetati EIK lahendis Boultif vs Šveits, on järgmised: 

 sooritatud kuriteo raskus ja iseloom 

 väljasaatvas riigis viibimise kestus 

 kuriteost möödunud aeg ja isiku hilisem käitumine 

 isiku ja temaga seotud isikute rahvus ja kodakondsus 

 perekondlik seis, sh abielu pikkus või muud asjaolud, mis tõendavad tegelikke pere-

kondlikke suhteid 

 abikaasa või faktilise abikaasa teadlikkus isiku kuritegudest enne perekonnasuhet 

 laste olemasolu ja nende vanus 

 raskused, mis võivad abikaasal või elukaasal ette tulla sihtriigis. 1 
 

Lahendis Üner vs Holland lisas EIK veel kaks kriteeriumi: võimalikud raskused sihtriigis ja vajadus 

tagada laste huvid ning sotsiaalsete, kultuuriliste ja perekondlike suhete tugevus välja saatvas 

riigis ja sihtriigis. Lahendist Maslov vs Austria lisandus põhimõte, et arvestada tuleb ka riigis 

viibimise keelu pikkust. 
 

Meetme rakendamiseks: 

 tuleb iga välismaalasest süüdistatava puhul juba enne kohtumenetlust välja selgitada 

asjaolud, mis võimaldavad väljasaatmist kaaluda  

 koostatakse regulaarselt analüüse KarS-i § 54 kohaldamise kohta ning suurendatakse 

juhendmaterjalide ja koolituste abil prokuröride ja kohtunike teadmisi, et väljasaatmine 

oleks üle Eesti ühetaoline 

 muudetakse osa raskete kuritegude korral välismaalase lisakaristusena väljasaatmine 

kohustuslikuks, v.a erandlike asjaolude korral. Teisisõnu peab kohus põhjendama, kui ta ei 

mõista lisakaristusena väljasaatmist.  
 

Meetme tulemusena kohaldatakse väljasaatmist lisakaristusena laialdasemalt ja vastav praktika 

ühtlustub. See suurendab õiguskindlust ja ennetab uusi kuritegusid, mida süüdimõistetud võiks 

karistuse kandmise järel Eestis uuesti toime panna.  

                                                           
1 M. Olesk. Riigi õigus välismaalasest kurjategija välja saata. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika. – Juridica IX/2009, 
lk 596–597. 
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2. MEEDE  
Töö vanglas viibivate välismaalastega 

 
Kui välismaalasest kurjategija saabub vanglasse, kontrollitakse, kas talle on lisakaristusena 

määratud riigist väljasaatmine. Vangistuse ajal hinnatakse, kas tal oleks otstarbekas kanda 

karistust riigis, mille kodanik ta on, ja selgitatakse välja, kas ta on nõus seal karistust kandma. 

Teatud juhtudel on võimalik anda ta karistuse kandmiseks üle ka ilma tema nõusolekuta. Kui 

väljasaatmise tingimused on täidetud, koostab ja esitab vangla Justiitsministeeriumile 

dokumendid, mille alusel saab välismaalase karistuse kandmiseks üle anda. Vajaduse korral 

aidatakse kinnipeetaval reisidokumente taotleda ja vormistada. 

 
Kui lisakaristusena väljasaatmist ei ole kohaldatud, kaalutakse, kas oleks vaja teha Siseminis-

teeriumile ettepanek kohaldada sissesõidukeeldu. Kui on alust võtta vangilt elamisluba või õigus 

ära, esitab vangla ettepaneku Politsei- ja Piirivalveametile (PPA).  

 
Kui isikut ei saa üle anda, hoolitseb vangla, et kui Eestis viibimise õiguseta isik vanglast vabaneb, 

antakse temast kindlasti teada PPA-le, kes saab otsustada isiku suhtes rakendatavad meetmed.  

 
Meetme rakendamiseks: 

 kontrollib vangla iga välismaalasest vangi puhul kriteeriume, mille alusel saab ta välja saata 

või anda ta karistuse kandmiseks üle  

 kiirendatakse välismaalaste üleandmist, et nad kannaksid karistust kodukohariigis. 

 
Meetme tulemusena paraneb vanglate, PPA ja Siseministeeriumi infovahetus välismaalasest 

kinnipeetavate teemal ning kiireneb nende kodukohariiki karistuse kandmiseks üleandmine. 

 

3. MEEDE 
Välismaalasest kurjategijaid  

motiveeritakse Eestist lahkuma 

  
Välismaalasest kurjategija väljasaatmine võib osutuda keerukaks. Tema Eestist lahkumise edukus 

oleneb suuresti koostöötahtest ehk tema soovist taotleda endale kiiresti reisidokument ja vältida 

lahkumisega venitamist. Väljasaatmine oleks tõhusam ja kiirem, kui motiveerida isikut lahkuma; 

vabatahtlik lahkumine aitaks säästa ka menetluskulusid. Karistusseadustikku tuleb täiendada nii, 

et süüdistataval või süüdi mõistetud välismaalasel võimaldatakse sõlmida Eestist lahkumise 

kokkulepe.2 Kohus võib jätta tähtajalise vangistuse tingimisi täielikult või osaliselt kohaldamata 

või vabastada süüdimõistetu enne vangistuse tähtaja lõppemist, kui ta lahkub kokkulepitud 

tingimustel ja korras ega pöördu talle kehtestatud sissesõidukeelu jooksul tagasi. 

 
 

                                                           
2 2012. aastal algatas Siseministeerium vastava eelnõu, mis langes Riigikogu volituste lõppemisel menetlusest välja 
(http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5ebf5c64-580e-4376-a7bc-7b539b8c3ad1/Karistusseadustiku% 
20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/)  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5ebf5c64-580e-4376-a7bc-7b539b8c3ad1/Karistusseadustiku%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5ebf5c64-580e-4376-a7bc-7b539b8c3ad1/Karistusseadustiku%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus/


  

www.kriminaalpoliitika.ee  4 

 
Meetme rakendamiseks:  

 koostatakse karistusseadustiku muutmise eelnõu, et välisriigi kodanikuga saaks sõlmida 

riigist lahkumise kokkuleppe 

 analüüsitakse põhjusi, miks ei ole praktikas kohaldunud kriminaalmenetluse seadustiku § 

416,3 ja vajaduse korral valmistatakse ette seaduseelnõu regulatsiooni täpsustamiseks.  

 
Meetme tulemusena suureneb Eestis kuriteo toime pannud välismaalaste vabatahtlik lahkumine 

ning väheneb õigussüsteemi ja karistuse täideviimise süsteemi koormus selliste juhtumite 

analüüsimisel, menetlemisel ja meetme kohaldamisel.  

 

4. MEEDE 

Kodakondsuse andmine ja äravõtmine 

Igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma kodakondsuspoliitikat ning otsustada, keda ja mis 

tingimustel ta oma kodanikuks peab. Kodakondsuspoliitikal on kaalukas roll siseturvalisuse, 

avaliku korra ja julgeoleku tagamisel ning seega tihe seos karistuspoliitikaga.  

 
Kuigi teatud kuritegusid toime pannud isikutele üldjuhul kodakondsust ei anta, lubab koda-

kondsusseadus Vabariigi Valitsusel erandina anda või taastada kodakondsus korduvalt tahtlike 

kuritegude eest karistatud isikule, kelle karistus on kustunud (§ 21 lg 11). Tuleks senisest üksik-

asjalikumalt sätestada, mis asjaolusid ja mil määral võetakse erandina kodakondsuse andmisel, 

määratlemata õigusmõistete sisustamisel ja isiku õiguskuulekuse hindamisel arvesse. Kuivõrd 

kodakondsus on hüve, mida riik saab inimesele anda, siis on riigi kohus kontrollida kodakondsust 

taotleva isiku seaduskuulekust.  

 
Põhiseaduse kohaselt ei tohi kelleltki võtta sünniga omandatud kodakondsust (§ 8 lg 3) ja kelleltki 

ei tohi võtta kodakondsust veendumuste pärast (§ 8 lg 4). Kodakondsusseaduse järgi saab 

kodakondsuse ära võtta muu hulgas juhul, kui isik on püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti 

põhiseaduslikku korda (§ 28). Kodakondsus on Eesti kodaniku ja Eesti riigi õiguslik side, mis toob 

mõlemale kaasa nii õigusi kui ka kohustusi. Kui isik reedab riigi või osaleb terrorikuritegudes, 

peab riik julgeoleku huvides kaaluma temalt kodakondsuse äravõtmist.  

 
Meetme rakendamiseks:  

 koostatakse kodakondsusseaduse muutmise eelnõu, milles täpsustatakse, mis alustel 

keeldutakse andmast kodakondsust teatud raskeid kuritegusid toime pannud isikutele, ja 

määratakse rasked riigivastased kuriteod (nt terrorism, riigireetmine), mille puhul saab 

naturalisatsiooni korras saadud kodakondsuse ära võtta. 

 
Meetme tulemusena tagab riigi kodakondsuspoliitika paremini avalikku korda ja julgeolekut.  

  

                                                           
3 KrMS § 146 kohaselt võib täitmiskohtunik oma määrusega loobuda tähtajalise vangistuse täitmisele 
pööramisest, kui süüdimõistetu antakse välja välisriigile või saadetakse riigist välja. 
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