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Võlaõigusseadus	§763	
	
§	763.	Üldtunnustamata	meetodite	kasutamine	raviteenuse	osutamisel	
(1)	Üldtunnustamata	ennetus-,	diagnostilist	või	ravimeetodit	võib	kasutada	
üksnes	juhul,	kui	tavapärased	meetodid	lubavad	väiksemat	edu,	patsienti	on	
meetodi	olemusest	ja	selle	võimalikest	tagajärgedest	teavitatud	ning	patsient	
on	andnud	oma	nõusoleku	meetodi	kasutamiseks.	
(2)	Piiratud	teovõimega	patsiendi	eest	annab	käesoleva	paragrahvi	lõikes	1	
nimetatud	nõusoleku	patsiendi	seaduslik	esindaja.	Otsusevõimetu	patsiendi	
suhtes	võib	üldtunnustamata	meetodit	kasutada	ka	ilma	patsiendi	või	tema	
seadusliku	esindaja	nõusolekuta,	kui	sellise	meetodi	kasutamata	jätmine	
oleks	ohtlik	patsiendi	elule	või	kahjustaks	oluliselt	patsiendi	tervist.	
	
NB!	Õiguskantsleri	seisukoht:	ohjeldusmeetmete	rakendamine	ei	ole	
tervishoiuteenus,	vaid	tervishoiuteenuse	osutamist	toetav	tegevus.	
	



Psühhiaatrilise	abi	seadus	

•  Psühhiaatrilise	abi	seaduses	on	paragrahv	,	
näeb	ette	teatud	tingimustel		
ohjeldamismeetmete	rakendamist	.	

•  Aga	seadus	rakendub	ainult	psühhiaatrilise	
abi	korral	ja	psühhiaatrilises	osakonnas	.	



Psühhiaatrilise	abi	seadus	§14		

•  	See	reguleerib	psühhiaatrilise	abi	andmise	korda	ja	
tingimusi	ning	isikule	psühhiaatrilise	abi	andmisel	
tekkivaid	suhteid.	

•  Psühhiaatrilist	abi	annavad	sellekohase	tegevusloaga	
raviasutused,	arstid	ja	muud	spetsialistid.	

•  §	14.		Ohjeldusmeetmete	rakendamine	toimub	
				asjaoludel,	kui	isiku	psüühikahäire	tõttu	on	otsene	oht	
enesevigastuseks	või	vägivallaks	teiste	isikute	suhtes	ja	
muud	vahendid	ohu	kõrvaldamiseks,	sealhulgas	vestlus,	
veenmine	ja	suuline	rahustamine,	ei	ole	osutunud	
küllaldaseks.	



Sotsiaalhoolekande	seadus		
§106	ja	107	

•  Isikud,	kes	viibivad	hoolekandeasutustes	
nende	nõusolekuta	ehk	kohtuotsuse	alusel	.	

•  Ööpäevaringne	erihooldusteenus	,	kus	isiku	
vabaduse	piiramine	on	vajalik	nende	endi	või	
teiste	isikute	õiguste	ja	vabaduste	kaitseks	.	



Projekt	arutamiseks		
	

Sotsiaalministeeriumi	projekt		
	
	•  Ohjeldusmeetmete	rakendamise	juhend	

mittepsühhiaatrilistes	osakondades	.	

•  Piloteerimine	toimus	ka	Pärnu	Haiglas.	

•  	Pärnu	Haigla	oma	juhis	ohjeldusmeetmete	
rakendamisest.	(JPH2.14.x.-1)	
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•  Karistusseadustik			kehtib	kogu	Eestis	
sealhulgas	ka	haiglates	ja	
hoolekandeasutustes.		



•  Psühhiaatrilise	abi	seadus	ja	
sotsiaalhoolekande	seadus	ei	ole	
karistusõiguslikus	mõttes	ülimuslik	.		

•  Loengu	aluseks	oleva	artikli	autorite	
hinnangul	,	ei	muutuks	midagi	kui	PsAS	§14	ei	
oleks	ja		ohjeldamismeetmete		rakendamise	
õiguspärasust		hinnataks		karistusseadustiku	
alusel.			



•  Kuivõrd	patsientide	ja	hoolealuste	
ohjeldamismeetmete		teemal	on	Eestis	
õiguskirjandust	ja	kohtupraktikat	vähe	,	
tuginevad	juristid	,	kaasa	arvatud	artikli	
autorid,	paljuski	Saksa	õigusele	,	kui	Eesti	
õiguse	olulisele	eeskujule	.	



Ohjeldamise	definitsioon	tsiteeritavas	
artiklis			

•  Ohjeldamise	all	mõistetakse	kuriteo	koosseisule	
vastavate	tegude	toimepanekut	hooldatavate		suhtes	
hoolitsejate		poolt	,	et	kõrvaldada	või	vähendada	
hooldatavast		lähtuvat	ohtu	mingile	õigushüvele	.	

•  	Kui	tegu	,	st.	ohjeldamine		pannakse	toime	muul	
kaalutlusel	,	kui	ohu	vähendamine	(	näiteks	
hooldatava	vara	vargus	või	piinamine	sadistlikel	
kaalutlustel	)	siis	rakenduvad		juba	varguse	või		
kehalise	väärkohtlemise	paragrahvid	(§199	§121)	ja	
see	ei	ole	tänane	teema	.	



Ohjeldamise	seos	kuriteo-	
koosseisudega	võib	olla	kahetine			

	Esiteks	võivad	kasutatavad	ohjeldamismeetmed	
vastata	karistusseadustiku	§	136	,	mis	näeb	ette	
rahalise	karistuse	või	koguni	kuni	5	aastase	
vangistuse	teiselt	inimeselt	seadusliku	aluseta	
liikumisvabaduse	võtmise	eest	.	
Liikumisvabaduse	võtmine	on	igasugune	
käitumine	,	mille	tagajärjel	muutub	ohvri	jaoks	
oma	asukoha	muutmine	võimatuks.				



•  Teiseks	võib	kriminaalõiguslik	vastutus	
järgneda	hoopis	juhul	,	kui	ohjeldas	meetmeid	
ei	rakendata.	Siis	seisneb	kuriteo	
toimepanemine	tegevusetuses	.	

•  	Niisiis	hindavad	juristid	hooldusasutuste	ja	
haiglatöötajate		tööd	vastutusrikkaks	ja	
karistusõiguslikus	mõttes	ohtlikuks	.Karistus	
võib	järgneda	nii	siis,	kui	töötaja		midagi	teeb,	
aga	ka	siis	kui	midagi	tegemata	jätab.		
Saksamaal	visatakse	võllanalja	,	et	hoolitseja	
on	nagunii	alati	ühe	jalaga	vanglas	.	



Ohjeldamise	meetmed	



Klassikalised	näited	liikumisvabaduse	
võtmisest:		

•  Kinni	sidumine		
•  Ruumi	lukustamine		
•  Jõuga	kinni	hoidmine	
•  Hooldatavale	liikumisvõimet		piirava	ravimi	
andmine	,ilma	et	ta	selle	toimet		teaks	aga	ka		
ravimi	vägisi	või	salaja	manustamine	.		

•  Intensiivne	ähvardamine			(	näiteks		püstoli	oimu		
kohal		hoidmine	,	kohese	surmaga	või	intensiivse	
valu	tekitamisega	ähvardamine).		

		





…veel	võimalusi	vabaduse	võtmiseks		

•  Inimese	eksitusse	viimine	valetades	:	
				Näiteks	öeldes	,et	ta	ei	saa	lahkuda	,sest	uks	
on	lukus	või	voolu	all	või	et	ukse	avamisel	
lõhkeb	pomm,	või	et	ukse	taga	on	kurjad	
koerad	.	Vale	peab	olema	esitatud	nii	,	et	
inimene	seda	uskuma	jääb.		
•  Vabaduse	võtmisena	saab	käsitleda	ka	seda	
kui	asutuse	ukselingid	on	n.ö.	trikiga	,	ehk	uks	
avaneb	linki	üles	poole	tõstes	.	



Liikumisvabaduse	võtmine	ja	seega	
kuritegu		ei	ole	kui	:	

•  hooldaja	ähvardab		näiteks	hooldatavat	,et		
põgenemise	korral	peab	ta	midagi	ette	võtma	…	
(	ebamäärane	,	see	ei	ole	vabaduse	võtmine)		

•  või	et	põgenemise	korral	jäetakse	ta	
magustoidust	ilma,	ei	lubata	telekat	vaadata,	
teatatakse	omastele…	(	see	ei	ole	ohtlik	,	on	
ainult	ebameeldiv	)	

•  või	kui	hooldatav	saab	ohjeldamise	vajalikkusest	
või	manustatava	ravimi	toimest	aru	ja	nõustub	
sellega.		



Liikumisvabaduse	võtmiseks	ei	loeta	
ka		seda	kui	:			

•  …	inimese	eest	suletakse		mingid		ruumid,	
näiteks	ei	lubata	teiste	patsientide	juurde,	
kuid	ei	võeta	võimalust	liikuda	muudesse	
ruumidesse	,	õue	või	kasvõi	„	laia	maailma“.	



Oma	olukorrast	teadlik	olemine	ja	
liikumisvabadus.	

Saksamaal	on	esindatud	kaks	vastandlikku	juriidilist	
seisukohta	:		
1.		Vabaduse	võtmine	eeldab	ohvri(	loe:	patsiendi)	
teadlikkust	oma	vabadusest	ilma	jäämisest.	
2.	Vabadust		saab	võtta	ka	teadvusetult		isikult	.	
Sest	ta	võib	ärgata	ja	soovida	kuhugi	liikuda.	Sama	
on	vabaduse	võtmisega	mitte	aruselgelt	inimeselt		,	
kes	ei	saa	aru,	et	tema	liikumisvabadust	on	piiratud,	
kuid	tema	aru	võib	selgineda	ja	ta	võib	olukorda	
mõistma	hakata	.		



Isikud	ja	olukorrad	

•  Kas	mingit	tegu	saab	pidada	vabaduse	
võtmiseks	sõltub	konkreetsest	isikust	ja	
konkreetsest	olukorrast.		

		Näiteks	füüsiliselt	terve	inimese	jaoks	pole	
voodivõrede	üles	tõstmine	vabaduse	
võtmine	,kuna	ta	suudab	üle	võre	ronida	,	küll	
aga	põdura	inimese	jaoks	,	kes	seda	ei	suuda	.		



Veel	variatsioone	vabaduse	võtmisest	.	

•  Riiete	konfiskeerimine		suvel	ei	ole		vabaduse	
võtmine	,	sest	sooja	ilmaga	saab	lahkuda	ka	alasti	
aga	külmal	talvel	on	see	elule	ohtlik,	seega	on	see	
vabaduse	võtmine	.	

•  Voodivõrede	üles	tõstmine	juhul	kui	inimene	
saab	abikutse	nupuga	hooldaja	kutsuda	ja	
viimane		tuleb	kohe	ja	kõrvaldab	tõkke,	ei	ole	
liikumisvabaduse	võtmine	aga	kui	hooldaja	ei	tule	
kohe	siis	on	see	liikumisvabaduse	võtmine	.	



•  Kui	hooldaja	paneb	ööseks	voodivõre	üles	või	
lukustab	palati	ukse	selle	pärast	,	et	ta	usub	,	et	
patsient	võib	öösel	üles	tõusta	ja	uitama	minna	,	
siis	on	see	vabaduse	võtmine	.	

•  Kui	võre	tõstetakse	üles	,	sest	patsient	on		
korduvalt	voodist	põrandale	kukkunud		aga	ilma	
abita	ta	nagunii	liikuda	ei	suuda	,	siis	see	ei	ole	
vabaduse	võtmine	,	sest	oma	asukohast	
lahkumine	on	talle	nagunii	võimatu	ja	võre	üles	
tõstmine	ei	muudaks	seda	veel	võimatumaks	.		

•  Kui	võre	tõstetakse	üles	,sest	patsient	seda	
soovib		täie	teadvuse	juures	,	sest	kardab	voodist	
välja	kukkuda	,	siis	pole	ka	see	vabaduse	
võtmine	.	



Asjaolud	mis	välistavad	kuriteo	koosseisu	
ohjeldus	meetmete	rakendamisel	

1.  Patsiendi	päri	olemine	:	nõusolek		ja		luba	.	
2.	Oletatava	loa	olemasolu		
3.	Hädakaitse	(	KarS	§	28	lõige1)	
4.Hädaseisund	(KarS§29)	
5.Eksimus	õigusvastasust	välistavas	asjaolus		
		(	KarS	§31	lõige	1		,	§117)	



1.	Päri	olek	:	nõusolek	ja	luba		

Tingimused	loa	andmiseks	:		
			a.	Inimene	peab	oma	päri	olekut	selgelt	
väljendama		sõna	või	teoga	.	
					b.	Loa	andmiseks	peab	inimene	olema	
arusaamisvõimeline	.		
	



Päri	olemine	oma	ohjeldamisega		

•  See	on	pigem	erandlik	nähtus	,	kuid	võib	
juhtuda	,	et	mõistuse	juures	olev	hooldatav	
ütleb,		et	kui	ta	peaks	oma	arusaamisvõime	
minetama	siis	tuleks	ta	teiste	inimeste	või	
enda		kaitsmiseks	kinni	köita.		

	



Arusaamisvõime	
•  Arusaamis	võime	ei	tähenda	,et	inimene	peab	olema	täiesti	

terve	mõistusega	,	kuid	ta	peab	aru	saama,	mida		loa	
andmine	liikumisvabaduse	piiramiseks	tähendab	(	näiteks	
ta	mõistab	,	et	öise	voodist	välja	kukkumise	ohu	vältimiseks	
on	tal	vaja	võtta	mingit	ravimit,	või	voodivõre	üles	tõsta).		

•  Seega	võivad	loa	andmisvõimelised	olla	ka	eeskostealused	
hooldatavad.		

•  Oluline	ei	ole	kas	kolmanda	isiku	silmis	on	loa	andmine	
mõistlik	või	mitte.		

•  Ainuke	erand	on	kui	hooldatavale	on	kohtu	korras	
määratud	eestkostja	ja	eestkostjale	on	kohtu	korras	antud	
luba	tema	eest	ravi	ja	hooldust	puudutavaid	otsuseid	teha	
ja		kui	hooldatav	ei	ole	arusaamisvõimeline	.	



Arusaamisvõime		

•  Kui	patsient		näiteks		nutab	või	ütleb	,	et	ei	
soovi		tuppa	sulgemist	siis	see	on	selge	märk	,	
et	ta	ei	ole	päri,	kuigi	muudes	raviotsustes	ei	
suuda	ta	arvamust	avaldada.	

•  			Samuti	ei	tohi	näiteks	arusaamisvõimelisele	
inimesele	panna	kanüüli	ja	manustada	ravimit	
kui	ta	sellest	keeldub	,	kuigi		ta	võib		ilma	
kanüüli	ja	ravimite	manustamiseta	ära	surra	
või	siis	ainult	teadvuse	kaotada		.		



•  Kui	arusaamisvõimeline		isik		luba	ei	anna	,aga	
hooldaja	annab	ikkagi	vägisi,	valetades	või	
toidu	sisse	peites	ravimi	,	siis	on	tegemist	
kuriteoga.	Sellisel	juhul	pole	võimalik	tugineda	
ka	hädaseisundile	(	KarS§29)	ja	väita	,	et	
ravimi	andmisega	hoiti	ära	suurem	kahju	
(	ekstreemjuhul	surma	),	sest	inimese	vaba	
tahet	tuleb	austada.	



Päri	olek	

•  Päri	olekut	saab	väljendada	vaid	inimene	ise	:	
lähedaste	ja	sugulaste	arusaam	on	juriidiliselt	
tähtsusetu.	



2.	Oletatav	luba	(Saksa	õiguses)	

•  See	kujutab	endast	tegeliku		loa	surrogaati	ja	
tuleb	ohjeldamise	õigustamisena	kõne	alla	kui	
hooldatava	tahte	välja	uurimine	on	võimatu	.	

•  Eelduseks	on,	et	hooldaja,	kes	planeerib	
ohjeldamist	on	teinud	kõik	võimaliku	,et	
hooldatava	tahet	kindlaks	teha	ja		
ohjeldamisega	viivitamine	põhjustab	
hooldatavale	rohkem	kahju	kui	ohjeldamisest	
loobumine	.		



Klassikalised	näited	oletatava	loa	
kohta		

•  Eelnevalt	terve,	kuid	nüüd	surmasuus	oleva		
teadvusetu	haige	opereerimine	.	

•  Reisil	viibiva	naabri	maja	ukse	maha	
lõhkumine	,	kui	ukse	alt	tuleb	suitsu	ja	on	
kahtlus	tulekahjule		

	Niisuguses	olukorras	võib	oletada	,	et	maja	
omanik	ja	opereeritu	oleks	loa	andnud	,	kui	neilt	
oleks	saanud	küsida.			



Oletatav	luba	ja	arusaamisvõimetu	
hooldatav		

•  Näiteks	vaimse	häirega	inimeselt	vabaduse	
võtmine	tema	enda	kaitseks	võib-	olla	
vastuolus	tema	loomuliku	tahtega	,	mistõttu	ei	
saa	tugineda	nõusolekule	,	küll	aga	oletatavale	
loale	.		

•  Näide	:	inimene	peksab	oma	pead	vastu	seina	
ja	selle	lõpetamiseks	seotakse	ta	protesti	
avaldamisest	hoolimata	voodi	külge.		



Oletatav	luba		

•  Sellisel	juhul	pole	hooldatav	nõusolekut	
andnud	,	kuid	meil	on	põhjust		oletada		,	et	kui	
ta	oleks	arusaamisvõimeline	,siis	ta	annaks	
selleks	loa.	

•  Mida	vähem	on	hooldajal	loa	andmis	võimetu	
hooldatava	kohta	infot	,seda	rohkem	saab	ta	
toetuda	sellele	,	et	hooldatava	tahe	langeb	
kokku	sellega	,mis	on	mõistlik	ja	normaalne.		



Mis	on	mõistlik	ja	normaalne	?	

•  Ohu	kõrvaldamiseks	tuleb	rakendada	sobivat	
ja	võimalikult	säästlikku	vahendit.		

•  Näiteks	:	kui	inimene	on	korduvalt	voodist	
välja	kukkunud	,	on	kukkumis	ohu	tõrjumiseks	
võimalik	kasutada	1.	voodivõret	,	2.voodi	
külge	kinni	sidumist	.		

Võre	on	kindlasti	säästlikum	.		



Mis	on	säästlikum?	

•  Kahtlemata	on	veelgi	säästlikum	madratsi	
põrandale	asetamine	.	Aga	kas	tervise	
kahjustumise	ohu	vältimiseks	on	see	ka	
sobivam	,	kuna	on	võimalik	,	et	põrandal	
magavale	inimesele	astuvad	peale	teised	
hooldatavad	,	või	saab	ta	põrandal	magades	
külma?		



Proportsionaalsuse	põhimõte		
•  Kui	oht	on	väike	ja	tekkida	võiv	kahju	väheoluline	
ei	tohiks	inimese	õigusi	sellise	ohu	tõkestamisele	
viidates	intensiivselt	piirata.	

•  Näiteks	kui	rahustit	süstitakse	,	või	seotakse	
voodi	külge	inimene	,kes	kisub	oma	riideid	või	
mähkmeid	katki	,	ei	ole	oht	tervisele	või	elule	
kuigi		suur	,	kuid	ohjeldamise	meede	väga	
intensiivne	.	Mähkmed	ja		riided	pole	suurema	
kaaluga	kui	inimese	vabadus	.	Kindlasti	mõtleks	
arusaamisvõimelisena	sama	moodi		ka	hooldatav	
ise	.	



Teabe	olemasolu	oletatava	tahte	
kohta	

•  Kui	hooldaja	teab	,		et	hooldatav	enda	
ohjeldamist	ei	sooviks	,	tuleb	sellest	hoiduda	,	
isegi	kui	see	tundub	ebamõistlik	.	

•  Võimaluse	korral	tuleb	välja	uurida	,kas	
hooldatava	oletatav	tahe	on	kooskõlas	
arusaamaga	normaalsest	ja	mõistlikusest		.	Seda	
saab	teha		küsitledes	teda	tundvaid	isikuid	,		kas	
ta	arusaamisvõimelisena	on	rääkinud	kuidas	
tema	hooldamine	peaks	toimuma.	



•  Oluline	on	,	et	uurida	tuleb	tõepoolest	seda	,	
mida	hooldatav	arvas	siis,	kui	ta	oli	
arusaamisvõimeline	,	mitte	seda	mida	arvavad	
küsitlemise	hetkel	sugulased,	tuttavad	.		

•  Nagu	varemgi	öeldud	on	sugulaste	arvamus	
tähtsusetu.	



Saksamaa	praktika	

•  Kasutatakse	ka		nn.	patsiendikorraldusi	või	omakäelisi	
eestkoste	volitusi	.		

Patsiendikorraldus:		veel		arusaamisvõimelisena	antud	
juhised	,		mida	temaga		teha	võib	ja	mida	mitte	,	
olukorras	kui	ta	muutub	arusaamisvõimetuks.		
Omakäelise	eestkoste	volitus:	veel	arusaamisvõimelisena	
määratud	isik	,	kes	peab	vajaduse	tekkimisel	tema	eest	
hoolitsema	ja	mida	tema	poolt	määratud	hoolitseja		teha	
tohib	ja	mida	mitte.	
•  Sellised	dokumendid	väljendavad		hooldatava	
oletatavat	tahet.			



Patsiendikorraldus	ja	eestkoste	volitus			

•  	Kui	hooldatav		asutusse	saabumisel	on	loa	
andmis	võimeline	ja	tema	soov		erineb	varem	
kirjapandust	,	siis	ei	saa	varem	kirja	pandut		
arvestada.	



Oletatav	luba		

•  Ka	hoolitsejal	on	võimalik	enne	kriitilise	
situatsiooni	saabumist	ja	hooldatava	
arusaamisvõimetuks	muutumist	uurida	,	
millist	käitumist	ta	mingis	situatsioonis	soovib.		



Oletatav	luba		

•  Kui	hoolitseja	paneb	oletatava	loa	alusel	
toime	kuriteo	koosseisule	vastava	teo	,	näiteks	
hoiab	pead	vastu	seina	peksvat	inimest	kinni	,	
või	süstib	inimesele	rahustavat	ravimit	,on	
tegu	õiguspärane		

•  Hooldatava	hilisem	protestimine	ja	väide	,	et	
seda	poleks	tohtinud	teha	,	ei	ole	oluline	.	



Oletatav	luba		

•  Kui	hoolitseja	paneb	toime	samad	teod	,	ehkki	
teab	või	möönab	,	et	oletatavat	luba	ei	esine	,	
on	tegu	õigusevastane	.		

•  Näiteks	kui	hooldatav	on	varem,		
arusaamisvõimelisena	öelnud	või	kirja	
pannud	,	et	kui	ta	pead	vastu	seina	peksma	
hakkab	,	siis	teda	kinni	hoida	või	rahustit	
süstida	ei	tohi	,	siis	pole	ta	selleks	oletatavat	
luba	andnud	ja	tegu	ongi	õigusvastane	.	



Oletatav	luba	ja	kuriteo	sooritamine		
tegevusetusega			

•  Kui	oletatavat	luba	ei	ole	,	siis		ei	saa	
hoolitseja	oma	tegu	põhjendada	ka	
tegevusetusega	kahju	tekitamise	vältimisega	,	
sest		õigushüve	kandja(	hooldatav	)	oma	
õigushüve	kaitsmist	oletatavalt	ei	soovi	ja	
hooldajal	ei	teki	õiguslikku	kohustust	sekkuda	
ennast	kahjustava	käitumise	lõpetamiseks.			



3.	Hädakaitse	

•  KarS	§28,	lõige	1	kohaselt	,	ei	ole	vabaduse	
võtmine	õigusevastane	,	kui	hooldaja	tõrjub	
vahetut	või	vahetult	eesseisvat	rünnet	enda	
või	teiste	õigushüvedele	,	ületamata	
seejuures	hädakaitse	piiri	.	

•  	Hädakaitse	puhul	ei	ole	hooldatava	nõusolek	
või	oletatav	nõusolek	oluline	,	sest	hooldatav	
ründab	kellegi	teise	õigushüvesid.	



Hädakaitse	kontroll	

•  Tuleb	kindlaks	teha	,kas	esineb	vahetu	ja		tahtlik	
rünne	(näiteks:		peksmine	,	noaga	löömine	aga	ka	
talle	mitte	kuuluvate	asjade	või	inventari		
lõhkumine		).	Pole	oluline	kas	ründaja	on	
arusaamisvõimeline	või	mitte	.		

•  	Hädakaitse	korral	peab	rünne		olema	vahetu	.	
See	tähendab:	kui	ründaja	küll	ründas	aga	siis	
oma	ründe	lõpetas	,	siis	teda	kinni	siduda	või	
eraldada	ei	tohi.		



Kar	§28	lõige	1	

•  Kaitsjal	on	õigus	rünne	sobival	ja	säästlikul	
moel	tõrjuda	.	

•  Sobiv	tähendab	,	et	tegevus	lõpetab	ründe	
täielikult	ja	kohe		või	vähemalt	vähendab	
ründega	õigushüvele	tekitatavat	kahju	.	

•  Säästlik	tähendab	seda	,	et	kaitse	peab	olema	
ründaja	õigushüvesid	kõige	vähem	kahjustav	,	
sest	ründaja	ei	muutu	oma	tegevuse	pärast	
lindpriiks	ja	ei	asetu	väljaspoole	õigust.		



Hädakaitse	

•  Kaitsja	ei	tohi	ründajat	kavatsetult	ja	
tahtlikult	kahjustada	ja	ületada	hädakaitse	
piire	.	

•  	See	tähendab	,	et	kui	rünnet	on	võimalik	
tõrjuda	rusikalöögiga	siis	ei	tohi	kasutada	
tankitõrjegranaati	ja	väita	et	see	oli	
hädakaitse.			



Hädakaitse	hooldusasutuse	kontekstis		

•  Kui	märatseva	hooldatava	tegevuse	saab	lõpetada	teda	
maha	väänates	,	siis	tuleb	seda	teha	aga	samal	ajal	
tooliga	pähe	lüüa	ei	tohi	.		

•  Kui	maha	väänamine	rünnet	ei	lõpeta	,	siis	on	
õigustatud		ka	tooliga	pähe	virutamine	.	Näiteks	kui	
hooldatav	(ründaja)	on	suur	mees	ja	kaitsja	on	õbluke	
naine	.		

•  Ekstreemjuhul	võib	säästlikkuse	nõudega	olla	
kooskõlas	ka	hooldatava	tapmine	:	näiteks	kui	
märatseja	on	saanud	enda	kätte	terariista		ja	sellega	
kedagi	pussitab		,	või	parajasti	pussitama	hakkab	.		



Hädakaitse	

•  Kui	kahjustatav	hüve	on	vähe	väärtuslik	ja	
kaitsja	ainuke	abinõu	hüvet	kaitsta	on	
silmatorkavalt	ebaproportsionaalne	,	peab	
kaitsja	hüvest	loobuma.		



Hädakaitse	

•  Näiteks	ei	tohi	omanik	tulistada	saagiga	
põgenevat	õunavarast	isegi	siis	kui	see	oleks	
ainuke	võimalus	varastatud	puuvili	tagasi	saada.		

•  	Kui	hooldatav	lõhub	asutuse	inventari	siis	on	
tema	vabaduse	võtmine	ja	talle	kergete	või	ka	
mõõdukate	tervisekahjustuste	tekitamine	
üldjuhul	õiguspärane	.	

•  Õigusvastane	võib	see	aga	olla	juhul	kui	lõhutav	
asi	on	väga	väikese	väärtusega.	



Hädakaitse	

•  		
				Kui	hooldatavast	lähtuv	rünne	kujutab	ohtu	
kellelegi	tervisele	või	elule	siis	on	vabaduse	
võtmine	probleemideta	lubatav	kuna	vabadus	
ei	ole	kaalukam	õigushüve	kui	elu	ja	tervis.		
	



Kui	ründaja	on	mittesüüline,	st.	
psüühikahäirega		

•  Kui	vaimuhaige	hooldatav	solvab	hooldajat		
sõnadega	siis	ei	ole	õiguspärane	kedagi	kaitsta	
füüsilise	jõuga	.	Solvaja	juurest	saab	ära	
minna	ja	solvangud	peab	alla	neelama	.	



4.	Hädaseisund		KarS§29	

•  Tegu	(	loe:	ohjeldamne	)	on	õiguspärane	,	kui	
hooldaja	paneb	selle	toime,	et	kõrvaldada	
vahetut	või	vahetult	eesseisvat	ohtu	enda	või	
teise	isiku	õigushüvedele,	tema	valitud	
vahend	on	ohu	kõrvaldamiseks	vajalik	ning	
kaitstav	huvi	on	kahjustatavast	huvist	ilmselt	
olulisem.	Huvide	kaalumisel	arvestatakse	eriti	
õigushüvede	olulisust,	õigushüve	ähvardanud	
ohu	suurust	ning	teo	ohtlikkust.	



Hädaseisund		

•  Hädaseisundi	korral	hooldatav	ohustab	võõrast	
õigushüve	aga	ei	ole	ründaja	.	Näitaks	
uneskõndija		või	pime	inimene	kõnnib	
soovimatult	teisele	otsa	ja	teine	inimene		võib	
kukkuda	või	viga	saada	.	

•  Kui	ohjeldamine	tehakse	selle	inimese	kaitseks	,	
kellest	endast	lähtub	talle	mingi	oht	ei	tule	
hädaseisund	üldse	kõne	alla.	

•  Kui	hooldatav	ohustab	võõrast	õigushüve	tuleb	
kõne	alla	hädakaitseõigus.	(	Sellest	oli	juttu	
eelnevalt).	



Hädaseisund	

•  Hooldusasutustes	olijate	ohjeldamisel	saab	
hädaseisundile	tugineda	väga	harva	.	

•  	Kui	ohjeldamine	toimub	hooldatava	huvides	,	
tuleb	ohjeldamise	õiguspärasust	analüüsida	
hooldatava	nõusoleku	,		tema	loa	,	oletatava	
loa	või	eestkostja	loa	alusel	.	Kui	neid	ei	ole	siis	
ei	ole	ohjeldamine	võimalik	.	

		



5.	Eksimus	õigusvastasust	välistavas	
asjaolus	

•  Tahtlik	tegu	ei	ole	õigusvastane	,	kui	isik	seda	
toime	pannes	kujutab	endale	ekslikult	ette	
asjaolusid	,	mis	välistaksid	õigusvastasuse.	
Sellisel	juhul	vastutab	isik	seaduses	sätestatud	
juhtudel	ettevaatamatusest	toimepandud	
süüteo	eest.	



§	18.	Ettevaatamatus	
	

•  	(1)	Ettevaatamatus	on	kergemeelsus	ja	hooletus.	

•  	(2)	Isik	paneb	teo	toime	kergemeelsusest,	kui	ta	
peab	võimalikuks	süüteokoosseisule	vastava	
asjaolu	saabumist,	kuid	tähelepanematuse	või	
kohusetundetuse	tõttu	loodab	seda	vältida.	

•  	(3)	Isik	paneb	teo	toime	hooletusest,	kui	ta	ei	tea	
süüteokoosseisule	vastava	asjaolu	esinemist,	kuid	
oleks	seda	tähelepaneliku	ja	kohusetundliku	
suhtumise	korral	pidanud	ette	nägema.	



Eksimus	õigusvastasust	välistavas	
asjaolus	

•  Seega	Eesti	õiguse	kohaselt	ei	ole	ohjeldamine	
õigusevastane	ka	siis	kui	puudub		luba	,	
oletatav	luba	,	hädakaitse	või	hädaseisund		

•  See	tähendab	,	et	kui	hooldaja	ohjeldas	
hoolealuse	,	kuna	kujutas	endale	vääralt	ette	
hooldatavast	lähtuvat	vahetut	ohtu	teisele	
inimesele	,	langeb	tema	vastutus	ära	.	

•  Ettevaatamatu	vabaduse	võtmine	ei	ole	
kriminaliseeritud			



Eksimus	õigusvastasust	välistavas	
asjaolus	

•  Sama	kehtib	ka	juhul	kui	hooldaja		lähtub	
vääralt	sellest	,et	arusaamisvõimetu	
hooldatava			ohjeldamist		õigustab	oletatav	
luba.	

•  	Näiteks	:	Kui	süstitakse	rahustit	
arusaamisvõimetule	inimesele	,	kes	on	
arusaamisvõimelisena	on	selle	keelanud	,	kuid	
hooldaja	pole	sellest	teadlik.			



Eksimus	õigusvastasust	välistavas	
asjaolus	

•  Tähtis	on		ohjeldaja	tegelik	arusaam	juhtunust		
•  Tähtsust	ei	ole	,	kas	hoolsama	käitumise	korral	
oleks	võimalik	olnud	eksimust	vältida	.	

•  Seega	on	Eesti	seaduseandja	valinud	
eksijasõbraliku	regulatsiooni	.		

•  	Õigusvastasuse	tasandil	vabaneb	eksija	
vastutusest	sellest	hoolimata	kas	eksimus	
oleks	tema	jaoks	välditav	või	vältimatu.		



KarS	§117	Surma	põhjustamine	
ettevaatamatusest	

	

	
•  		Teise	inimese	surma	põhjustamise	eest	
ettevaatamatusest	-	karistatakse	kuni	
kolmeaastase	vangistusega.	



Artikli	kokkuvõttes	arvavad	juristid			
•  Ohjeldamismeetmete	rakendamine		
hooldusasutustes	on	üpris	lihtne.		

•  	Tuleb	vaid	teada	Karistusseadustiku	§	136,	121,	
123,	124	ja	ka	117		

•  Artikli	autorite	hinnangul	võiks	kaaluda	seda	teed	
mis	on	nagu	Saksamaal	,	nimelt	anda	kohtule	
pädevus	otsustada	selle	üle	,	kas	ja	milliseid	
ohjeldamis	meetmeid	konkreetsel	juhul	
rakendada	.	

•  Kohtu	loal	toimuv	ohjeldamine	annaks	
kindlustunde	nii	hoolitsejale	kui	hooldatavale	.		



Tänan		tähelepanu	eest!		
Edu	õiguspärase	ohjeldamise				

rakendamisel	!		

					


