
Sergei ja Tatjana abiellusid 2013 aasta suvel ja soetasid samal aastal ühiselt endale korteri aadressile 

Joala 5-15, Narva. Korter registreeriti kinnisturegistris Sergei ja Tatjana ühisomandina. 2018 jaanuaris 

otsustasid Sergei ja Tatjana lahku minna ning Tatjana kolis ära uue meestuttava juurde. Sergei jäi elama 

vanasse korterisse. Abielu lahutati osapoolte kokkuleppel 2018 augustis ilma korteriomandi küsimust 

lahendamata. Kuu aega hiljem abiellus Tatjana uuesti kohaliku poksiklubi juhi ja treeneri Andreiga. 

2019 veebruaris esitas Tatjana Sergeile nõudmise, et kuivõrd Joala tänava korter (turuväärtus 90 000 

eurot) on nende mõlema oma, siis oleks õiglane, et Sergei tasuks talle selle maksumusest vähemalt 

poole ehk 45 000 eurot. Sergei keeldus Tatjana nõuet täitmast. Tatjana jätkas raha nõudmist. Ta 

helistas korduvalt Sergeile ja saades ikka eitava vastuse, vihastas ning hakkas Sergeid ähvardama 

omakohtuga. Selliselt saatis Tatjana veebruaris 2019 Sergeile kolm SMS-i, kus teatas, et „Sergei võib 

juhuslikult tänaval kohtuda mingite meestega, kelle tõttu võib tema elu ja tervis sattuda ohtu, kui ta 

lähiajal Tatjanale korterimaksumusest poolt ära ei maksa“, et „Sergei veel kahetseb, kui tal mõni luu 

on ootamatu kohtumise tulemusena murdunud ja selle asemel, et raha ära maksta, peab hakkama 

arstidele maksma“, „et Sergei peaks hakkama ise ka poksimist õppima, et lähiajal oma tervise eest 

hoolitseda oskaks“. Sergei teadis, millise mainega on Tatjana uus abikaasa ja saadud rahanõue ühes 

ähvardustega häirisid teda, kuid ta vastas, et Tatjana ja tema „jüngrid“ ei saa kunagi endale seda 

korterit ja võivad nõutavast rahast näha vaid und. 

2019 märtsis esitas Tatjana Viru Maakohtusse hagiavalduse ühisvarasse kuuluva aadressil Joala 5-15, 

Narva asuva korteriomandi jagamise kohta. 

Samal ajal käis Tatjana aga korduvalt oma endist elukohta aadressil Joala 5-15, Narva üle vaatamas, 

avas selle ukse oma võtmega ja võttis sealt kaasa erinevaid esemeid.  

Esimest korda käis Tatjana Joala 5-15, Narva asuvas korteris detsembris 2018 ja viis kaasa temast maha 

jäänud riideid ja jalanõusid: 2 talvemantlit, 2 pidulikku kleiti ja 3 paari pidulikke kingi. Ta sisenes 

korterisse oma võtmega, mille tagastamisest ta oli keeldunud. Sergeid ta oma käimisest ei teavitanud. 

Järgmisel korral käis Tatjana korteris 2019 jaanuaris ja võttis sealt kaasa Sergei poolt äsja soetatud 

televiisori Samsung väärtusega 1000 eurot. Avastades korterist televiisori kadumise otsustas Sergei 

vahetada korteriukse luku ja andis juhtunust teada politseile.  

2019 aprillis, olles kodus, kuulis Sergei, kuidas keegi üritas avada tema korteri ust ukseluku avamise 

teel. Avades ukse nägi ta seal Tatjanat koos abikaasa Andreiga, kes üritasid jõuga ust lahti tõugata ja 

korterisse tungida. Sergeil õnnestus uks siiski sulgeda ja lukustada, mille peale jätkasid Tatjana ja 

Andrei ukse lõhkumist käte, jalgade ja kaasas oleva kangiga. Järsku haaras Andrei kangi enda kätte ja 

karjus, et kohe, kui ta uksest sisse saab, lööb ta Sergei kangiga maha. Sergei ehmus ähvardusest tõsiselt 

ja helistas politseisse. Andrei käitumisest ehmus ka Tatjana. Kuna korterisse pääsemise mõtteks oli 

veenda Sergeid jagama vabatahtlikult korteriomand tema ja Tatjana vahel, siis ei pidanud Tatjana 

Sergei ähvardamist, veelgi enam tapmisega ähvardamist õigeks. Sellises tegevuses ei olnud nad ka 

kokku leppinud. Tatjana kutsus Andreid korrale ja nad püüdsid edasi korteri ust lahti suruda. Nende 

tegevus jäi pooleli, sest peagi saabus sündmuskohale politsei, kes nad kinni pidas.   

Andke karistusõiguslik hinnang isikute käitumisele, sealhulgas määrata kogumid. 

  

 

 

 



Võimalik skemaatiline lahenduskäik koos punktijaotuse ja lühikommentaaridega 

Ülevaade punktijaotusest: 

• I episood: T rahanõue koos ähvardustega (2 punkti) 

• II episood: T võtab oma jalatsid ja riided (2 punkti), sh 

- T võimalik vastutus varguse eest (1 punkt) 

- T vastutus omavolilise eluruumi sissetungi eest (1 punkt) 

• III episood: T võtab televiisori (2 punkti), sh 

- T vastutus varguse eest (1 punkt)  

-T võimalik vastutus omavolilise eluruumi sissetungi eest (1 punkt) 

• IV episood: A ja T omavolilise eluruumi sissetungi katse vägivallaga (3 punkti), sh 

- A käitumise analüüs (2 punkti) 

 - T käitumise analüüs (1 punkt) 

• Lõppjäreldus ja kogumid (1 punkt)  

Kokku: 10 punkti 

 

I episood: T nõue (2 punkti) 

1. T vastutus väljapressimise eest KarS § 214 lg 1 järgi  

1.1. Koosseis 

1.1.1. Objektiivne koosseis 

T on S-i tervisekahjustuste tekitamisega ähvardades, s.o kasutades vägivalda § 120 mõttes, nõudnud 

temalt 45 000 euro üleandmist. Lahenduskäigus tuleb vastata küsimusele, kas nõutud 45 000 eurot on 

käsitatav „varalise kasu“ nõudmisena § 214 lg 1 mõttes, kuna korter oli T ja S ühisomandis, st T-l oli 

nõue S-i vastu poole objekti väärtuse ulatuses. Kui leida, et T nõue on faktiliselt ja õiguslikult 

realiseeritav, tuleks ilma täiendavate argumentidega varalise kasu nõudmist jaatada. Nõude täitmisega 

T varasfääris positiivset muudatust ei kaasneks (samaväärne nõue asenduks rahasummaga). Samas 

võib argumenteerida, et varalise kasuna oleks sel juhul käsitatav see, et T sai nõude kiirkorras 

realiseeritud ilma kuluka menetluseta. Kaasuse asjaoludest tulenevalt on aga nõude faktiline 

realiseeritavus (vähemalt täieulatuslik) kaheldav, mistõttu on sellise nõude reaalväärtus selle 

bilansiliselt väärtusest märkimisväärselt madalam. Vähemalt ulatuses, milles on esitatud nõudmine ja, 

mille osas ületab nõudeõigus reaalväärtust, on nõutud varalist kasu. KarS § 214 on teodelikt, st pole 

oluline, et S esitatud nõudmise täitmisest keeldus.  

1.1.2. Subjektiivne koosseis 

Isik tegutses eesmärgistatult, s.o kavatsetusega KarS § 16 lg 2 mõttes. 

1.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

1.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

1.4. Kvalifitseeriv koosseis: KarS § 214 lg 2 p 2 – süüteo suur ulatus KarS § 121 p 2 mõttes; jaatada 

juhul, kui lahenduses näidatakse ära, et 1) esitatud nõude ja nõude reaalväärtuse vahe üle 40 000 euro, 

ja et 2) T tahtlus katab seda asjaolu. 

Järeldus: T vastutab väljapressimise eest KarS § 214 lg 2 p 2 järgi 

 

II episood: T võtab oma jalatsid ja riided (2 punkti) 

2. T vastutus varguse eest KarS § 199 lg 1 järgi (1 punkt) 

2.1. Koosseis 

2.1.1. Objektiivne koosseis 

Kaasuse asjaoludest tulenevalt kuulusid äravõetud jalanõud ja riided T-le, st need ei olnud tema jaoks 

võõrad. Seega pole tegemist koosseisupäraste objektidega, sõltumata sellest, et need olid äravõtmise 

hetkel kellegi teise valduses. 



Järeldus: T ei vastuta KarS § 199 lg 1 järgi 

 

3. T vastutus sissetungimise eest KarS § 266 lg 2 p 1 järgi (1 punkt) 

3.1. Koosseis 

3.1.1. Objektiivne koosseis 

Sissetungimisena on käsitatav valdaja tahte vastaselt ruumi tungimine. Asjaolu, et korter kuulus T ja S 

ühisomandisse, ei oma tähendust. Ruumi valdaja oli S ja sellesse sisenemine ei olnud kooskõlas tema 

tahtega, st tegu on koosseisupärane. Ruumi tungimisega on tegemist ka juhul, kui iseenesest 

sotsiaaladekvaatset ruumi sisenemise meetodit (nt sisenemine pärast lukustatud ukse võtmega 

avamist) kasutatakse valdaja tahte vastaselt.  

3.1.2. Subjektiivne koosseis 

T tegutses eesmärgipäraselt, s.o kavatsetusega § 16 lg 2 mõttes. Kaasuses ei viita midagi sellele, et T 

võinuks (ekslikult) arvata, et S oleks ruumi tungimisega nõus olnud. 

3.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

3.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

3.4. Kvalifitseeriv koosseis: KarS § 266 lg 2 p 1 – ruumi, millesse tungiti kasutati eluruumina; T oli 

sellest teadlik. 

Järeldus: T vastutab eluruumi sissetungimise eest KarS § 266 lg 2 p 1 järgi 

 

III episood: T võtab televiisori (2 punkt) 

4. T vastutus televiisori varguse eest KarS § 199 lg 1 järgi (1 punkt) 

4.1. Koosseis 

4.1.1. Objektiivne koosseis 

Varguse koosseis eeldab võõra vallasasja äravõtmist, s.o endise valduse murdmist ja uue kehtestamist. 

Televiisor on ostetud pärast S ja T lahutust, st pole kahtlust, et see ei ole T omandis. Asjaolu, et S polnud 

korteris ajal, mil T need ära võttis, pole oluline. Nimelt televiisor oli S valduses olevas korteris, mistõttu 

oli S-il sotsiaalselt ja õiguslikult tunnustatud võimalus see igal ajal sealt kätte saada: st televiisor oli 

sellegipoolest S võimu all, tema valduses.  Seega televiisorit korterist ära viies on T murdnud S-i senise 

valduse televiisorile ja hiljemalt kortermajast väljudes kehtestanud sellele uue, enda valduse.  

4.1.2. Subjektiivne koosseis 

Kaasuse asjaoludel oligi T eesmärk talle võõras televiisori ära võtta. T tegutses eesmärgiga televiisor 

ebaseaduslikult omastada ja teadis, et seeläbi jääb S sellest kestvalt ilma. Subjektiivsed eeldused on 

täidetud.  

4.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

4.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

4.4. Kvalifitseeriv koosseis: KarS § 199 lg 2 p 8 – T pani teo toime sissetungimisega. 

Järeldus: T vastutab sissetungimisega toimepandud varguse eest KarS § 199 lg 2 p 8 järgi. 

 

5.  T võimalik vastutus sissetungimise eest KarS § 266 lg 2 p 1 järgi (1 punkt) 

5.1  Koosseis 

5.1.1  Objektiivne koosseis 

Kuivõrd sissetungimisega toimepandud varguse asjaolud hõlmavad ka korteri valdaja tahtevastaselt 

tema kasutusel olevatesse eluruumidesse tungimise fakti, siis  on see tegu subsumeeritav KarS § 199 

järgi vargusena ja puudub kogum KarS §-ga 266. 

Järeldus: T ei vastuta KarS § 266 lg 2 p 1 järgi 

 

IV episood: A ja T püüdlus korterisse siseneda (3 punkti)  



Kaasuse asjaoludest tulenevalt püüdsid A ja T tungida S valduses olevasse korterisse. A ja T tegutsesid 

ühiselt ja kooskõlastatult, st on kaastäideviijad KarS § 21 lg 2 mõttes. Kuna neil aga ruumi pääseda ei 

õnnestunud, st tegu jäi lõpule viimata, tuleb kontrollida nende vastutust sissetungimise katse eest.    

 

6. A vastutus omavolilise sissetungimise katse eest KarS § 266 lg 1 - § 25 lg 2, 4 järgi  (1 punkt) 

6.1. Koosseis 

6.1.1. Objektiivne koosseis (KarS § 25 lg 4) 

Asjaoludest nähtub, et nii A kui ka T on vahetult asunud vastavalt teoplaanile süütegu toime panema. 

6.1.2. Subjektiivne koosseis 

Kaasuse asjaoludest tulenevalt hõlmas teoplaan S valduses olevasse ruumi ebaseaduslikku tungimist, 

st teopaan vastab KarS § 266 tunnustele. A tegutses eesmärgipäraselt, s.o kavatsetusega.  

6.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

6.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

6.4. Kvalifitseerivad koosseisud 

- KarS § 266 lg 2 p 1 – sisse püüti tungida eluruumi, seda teadis ka A 

- KarS § 266 lg 2 p 2 – kaasuse asjaoludest tulenevalt ähvardas A tahtlikult S-i tapmisega § 120 lg 1 

mõttes. Samas ei nähtu, et see oleks seotud sissetungimisteo endaga toetamise, võimaldamisega. 

Seega puudub finaalseos. Kui argumenteerida, et see siiski toetas sissetungi, nt seeläbi, et nt S ei 

julgenud neid takistada (kaasuses siiski viiteid sellele pole), siis võib p 2 objektiivse külje lugeda 

täidetuks; sel juhul tuleb täiendavalt tuvastada ka subjektiivne element. 

Järeldus: A vastutab kaastäideviijana eluruumi sissetungimise katse eest KarS § 266 lg 2 p 1 - § 25 lg 2, 

4 järgi 

 

7. A vastutus ähvardamise eest KarS § 120 lg 1 järgi (1 punkt) 

7.1. Koosseis 

7.1.1. Objektiivne koosseis 

A ähvardas S-i tapmisega, mille täideviimist oli S-il alust karta, s.o pani toime koosseisupärase teo. 

7.1.2. Subjektiivne koosseos 

A tegutses vähemalt kaudse tahtlusega. 

7.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

7.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

Järeldus: A vastutab tapmisega ähvardamise eest KarS § 120 lg 1 järgi 

 

8. T vastutus omavolilise sissetungimise katse eest KarS § 266 lg 1 - § 25 lg 2 järgi (1 punkt) 

8.1. Koosseis 

8.1.1. Objektiivne koosseis (KarS § 25 lg 4) 

Asjaoludest nähtub, et nii A kui ka T on vahetult asunud vastavalt teoplaanile süütegu toimepanema. 

8.1.2. Subjektiivne koosseis 

Kaasuse asjaoludest tulenevalt hõlmas teoplaan S valduses olevasse ruumi ebaseaduslikku tungimist, 

st teopaan vastab KarS § 266 tunnustele. T tegutses eesmärgipäraselt, s.o kavatsetusega.  

8.2. Õigusvastasust välistavad asjaolud puuduvad. 

8.3. Süüd välistavad asjaolud puuduvad. 

8.4. Kvalifitseerivad koosseisud 

- KarS § 266 lg 2 p 1 – tungiti eluruumi ja T teadis seda  

- KarS § 266 lg 2 p 2 – vägivalla kasutamine on käsitatav T ekstsessina: selles osas polnud tegu 

kooskõlastatud ja seda ei saa T-le KarS § 21 lg 2 alusel üle kanda.  

Järeldus: T vastutab kaastäideviijana eluruumi sissetungimise katse eest KarS § 266 lg 2 p 1 , 4- § 25 lg 

2, 4 järgi 



 

Lõppjäreldus (1 punkt) 

T teod vastavad KarS § 214 lg 2 p 2, § 266 lg 2 p 1, § 199 lg 2 p 8 ja § 266 lg 2 p 1 - § 25 lg 2, 4 järgi. 

Sissetungimise katse neeldub lõpuleviidud sissetungimises. Kuna ülejäänud nimetatud 

kuriteokoosseisud realiseeris T erinevate tegudega, vastutab ta nende järgi reaalkogumis.  

A realiseeris KarS § 266 lg 2 p 1 - § 25 lg 2,4 ja § 120 lg 1 küll erinevate käitumisaktidega, mis aga on 

loomuliku teoühtsuse teooria järgi vaadeldavad õiguslikus mõttes ühe teona, vastutab ta nende järgi 

ideaalkogumis.   

 


