
527JURIDICA VIII/2008

Ken-Marti Vaher

Masskuriteod: 
väike teosüü ja suur ohtlikkus*1

1. Sissejuhatus
Igas ühiskonnas on omad kultuuriliselt väljakujunenud väärtushinnangud ning arusaam õiglusest, 
heast ja kurjast. Karistusõiguse kujundamisel ei loo seadusandja õigust juhuslikult, vaid tavapäraselt 
kajastab karistusnormide kaudu oma kultuuriruumis juba olemasolevaid väärtushinnanguid. Pidades 
mingeid käitumisviise ebaõigeteks ehk õigusrikkumisteks, tuleb otsustada, millised rikkumised vajavad 
karistusõiguslikku reageeringut ja millised võib jätta teiste õigusharude reguleerimisalasse või hoopis 
sotsiaalsete mehhanismide lahendada. Kui seadusandja leiab, et mingid vähem olulised üleastumised 
kuuluvad karistusõiguse valdkonda, tuleb otsustada, kas määratleda need väärtegude või kuritegudena. 
Selline valik saab toimuda üksnes õiguspoliitilise otsustusena. Sageli on selle määratlemise eelduseks 
konkreetsel ajaperioodil mingites tegudes sisalduv ja ühiskonnale tajutav ebaõiglus ning oht. Kuid 
need eeldused peavad põhinema kogemustel ja teadmistel kuritegevuse põhjustest ja nende seostest 
muude ühiskonnanähtustega.
Üksiku vähese teosüüga õigusrikkumise korral ei pruugi tekitatud kahju ja sellest tulenev oht tunduda 
esialgu märkimisväärne ning ei too seega kaasa riigipoolset reageeringut. Kuid kui pannakse toime 
arvukalt väikese teosüüga pisikuritegusid, on kokkuvõttes tegemist juba suure kahju ning suure oht-
likkusega, millele seadusandja ega ka kriminaalasutused ei saa jätta reageerimata.
Väikese teosüüga õigusrikkumisi iseloomustab sageli nende suur arv ehk massilisus. Selliste rikkumiste 
suure leviku korral tuleb seadusandjal otsustada, millised sammud on õigusrikkumiste massilise leviku 
peatamiseks kõige tõhusamad. Valiku tegemisel tuleb analüüsida senist karistuspraktikat, kehtivaid 
materiaal- ja menetlusõiguse norme ning riigi tegelikku suutlikkust karistuslike meetmete ja sunni-
vahendite kohaldamisel. Kui valitakse karistusõiguslik meede, mida on ilmselgelt raske ellu viia, või 
kui süüdlasel on võimalus mõistetud karistuse kandmisest kõrvale hiilida, väheneb karistusseaduse 
mõju ning õiguskuulekus ühiskonnas, süütegude arv aga ei vähene. Õigusrikkumiste, sealhulgas pisi-
rikkumiste arvu saab vähendada üksnes tegelikkuses toimivate õigusnormide kaudu.

2. Tagajärgedest põhjusteni
On selge, et bagatelldeliktid ei ole kõik sarnase mõjuga, nende liigitusi õigusdogmaatikas on mitme-
suguseid. See aga tähendab, et ka pisirikkumised jagunevad väiksema tähendusega ja pisut suurema 
tähendusega üleastumisteks. Neid on jaotatud näiteks iseseisvateks ja mitteiseseisvateks*2 või siis eht-
sateks ja mitteehtsateks deliktideks.*3 Kriminaalpoliitika ja ühiskonna turvalisuse seisukohalt on aga 
tähtis, kas ja milliseid seoseid näeb avalik võim väiksemate ja suuremate õigusrikkumiste vahel ning 
kuidas ta nähtule reageerib.
Masskuritegude ohtlikkus kuritegevuse üldises kontekstis on saanud maailmas märkimisväärse tähenduse 
just viimastel aastakümnetel. Kuritegevuse vähendamisel on hakatud rõhutama põhjuste ja tagajärgede 
seost ehk seda, millised pisisüüteod võivad viia raskemate tagajärgedeni.

1 Artikkel põhineb ettekandel, mille autor pidas Jaan Sootaki 60. juubeli puhul toimunud teaduskonverentsil Tartus 19. septembril 2008.
2 R. Antsmäe. Bagatelldeliktid Eesti karistusõiguses ja Saksa õigusteoorias – Juridica 2001/7, lk 489.
3 J. Sootak. Kriminaalpoliitika. Tartu 1997, lk 53.
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Ühte mõjusamat käsitlust nimetatakse broken window ehk katkise akna teooriaks, selle autoriteks 
on kriminoloogid James Q. Wilson ja George Kelling. Nad väidavad, et kuritegevus on korralageduse 
vältimatu tulemus.*4 Nende meelest on vaja reageerida senisest rangemalt elukvaliteeti mõjutavatele 
rikkumistele, et hoida ära suuremaid rikkumisi.
Katkise akna teooria väidab järgmist.

– Korralagedus naabruskonnas – nagu joobes isikud avalikus kohas, grafi ti, noortekampade 
vandaalitsemine, agressiivne kerjamine, prostitutsioon tänavatel, korrast ära linnaruum ja muu 
seesugune – annab inimestele signaali, et asjad on kontrolli alt väljas; see suurendab elanikes 
hirmu ja saadab kurjategijatele sõnumi, et politsei on ükskõikne.

– Parandamata katkised aknad või lõhutud inventar linnaruumis saadab sõnumi, et keegi ei 
hooli sellest, ja see viib tõsisema vandalismini. Samuti on reageeringuta jäänud avaliku korra 
rikkumised märgiks, et keegi ei hooli naabruskonnast. Selle kõige tagajärjeks on korratuse ja 
hirmu süvenemine, mis omakorda tõmbab ligi kurjategijaid.

– Avaliku korra kaitsel ja tulemuslikuks tegutsemiseks peab politsei laialdaselt kaasama ja usal-
dama kohalike elanikke ning kolmandat sektorit.

Seega: väike korralageduse väljendus kutsub üles palju tõsisematele kuritegudele. Kui kusagil on aken 
katki ja seda ei parandata, siis järeldavad mööda jalutavad inimesed, et mitte keegi ei hooli ja keegi ei 
vastuta. Peatselt võtab korralagedus laiema ulatuse ja anarhia levib hoonelt tänavale, sest lõhutud aken 
annab märku, et kõik on lubatud. Seda võib nimetada ka kuritegevuse epideemilisuse teooriaks, mille 
kohaselt on kuritegevus nakkav: see võib saada alguse katkisest aknast ning levida üle terve kogukonna. 
Ehk kokkuvõtvalt, mitmetest väikestest õigusrikkumistest algavad suured.*5

Nimetatud lähenemine ei ole pelgalt teooria paberil, vaid sellest tulenevaid meetmeid on rakendatud 
mitmel pool maailmas. Eelkõige seostub see muidugi New Yorgiga, mis omandas möödunud sajandi 
70. ja 80. aastatel suure kuritegevuse tõttu väga halva kuulsuse. Kõrge kuritegevuse tase tõi kaasa osa 
elanike linnast lahkumise, millega kaasnes maksumaksjate arvu vähenemine, mis omakorda vähendas 
linna võimalusi pidada palgal piisaval arvul politseiametnikke ning välistas korrakaitsjate arvu suuren-
damise. 1993. aastal sai New Yorgi linnapeaks endine prokurör Rudolph W. Giuliani, kelle juhtimisel 
hakati viima ellu New Yorgi päästekontseptsiooni. Nimetatu peamine rakendaja oli 1994. aastal New 
Yorgi politseijuhi ametisse astunud William Bratton. Ta tõestas praktikas, kuidas väikesed ja näiliselt 
tähendusetud elukvaliteeti mõjutavad kuriteod eelnesid vägivaldsete kuritegude läbimurdele. Bratton 
ja tema meeskond avastasid, et paljud pisirikkumiste kordasaatjad panid toime ka raskemaid rikkumisi 
või olid nende eest tagaotsitavad.
New Yorgis hakati fi kseerima igasugust õigusrikkuja kohta käivat informatsiooni. Bratton võttis kasu-
tusele põhjaliku faktidel ja statistika analüüsil põhineva infotöötlussüsteemi nimega CompStat ehk 
Computer Comparison Statistics. See kätkes endas kuritegevuse seiret ja sellega seotud strateegilisi 
nõupidamisi, mille eesmärgiks oli välja selgitada võimalikud negatiivsed suundumused konkreetse 
piirkonna kuritegevuses ning neid ära hoida kohaste meetmete abil. Teave õigusrikkujate kohta pidi 
olema kiiresti kättesaadav, aktuaalne ja ammendav, et kuritegevuse vastu võitlemine saaks olla efek-
tiivne. Samuti võimaldas see süsteem vahetada mugavalt ja kiirelt teavet korrakaitsjate vahel ning 
saavutada nii suuremat edu.
Olulist osa mängis korrakaitsjate hoiakute ja nende pealiskaudse suhtumise muutmine, et panna nad 
süstemaatiliselt tegelema kuritegevuse põhjuste ja ennetusega. Kitsamalt öeldes: õpetada neid nägema 
seoseid pisi- ja raskete kuritegude vahel.
Georg Kelling ja Catherine Coles märgivad, et tähtis roll katkiste akende teooria kohaste meetmete ellu-
viimisel on kogukonna kaasamisel ja sellel põhineval kuritegude preventsioonil. See asendab varasema 
reaktiivse arusaama ennetamise ehk põhjuslikuga. Ehk teisisõnu: traditsiooniliselt on peetud politsei 
ülesandeks reageerida intsidentidele ja õigusrikkumistele. Mis toimub enne seda või pärast seda, jääb 
politsei vaateväljast kaugemale või on liiga hägune, et teha adekvaatseid järeldusi. Kogukonnakeskne 
korra tagamine tähendab aga keskendumist probleemi juurtele. Seda saab aga võrratult paremini teha 
naabruskonda tundes ja neid probleemi lahendamisse kaasates, kui istudes politseiautos või kontorilaua 
taga. Politsei peab hakkama esitama endale küsimusi à la „Mis põhjusel kõnealune intsident juhtus?“ 
ja „Kas edaspidi on võimalik seda ära hoida?“.*6

4 J. Q. Wilson, G. L. Kelling. Broken Windows. – The Atlantic Monthly, March 1982.
5 M. Gladwell. Läbimurdepunkt. Tallinn 2004, lk 123–124.
6 G. L. Kelling, C. Coles. Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities. Praeger Pub 1996, 
lk 157–194.
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Katkiste akende teooriat on rakendatud mitmetes maailma linnades nagu Pariis, London, Berlin, 
 Amsterdam ja Singapur, kõige värskem uuring selle teooria paikapidavusest pärineb Gröningeni 
Ülikooli teadlaste poolt.*7 Kõnealuse teooria tulemusliku ellurakendamise on taganud nüüdisaegsete 
juhtimismeetodite rakendamine.

3. Juhtimisvõimekuse tähtsus kriminaalpoliitikas
Kuritegevuse vastases võitluses on oluline kahe elemendi koosmõju: seadusandja tahtest tuleneva 
õigusnormi olemasolu ja selle tulemuslik elluviimine. Ma julgen pidada seaduste rakendamist isegi 
määravamaks kui seadusandja tegevust normide lihvimisel, sest võimekad ja ressurssidega varustatud 
täideviijad võivad edukalt ületada nii mõnegi seaduslünga. Vastupidine aga paraku päriselus märki-
misväärseid muudatusi kaasa ei too.
Erasektorist pärit juhtimispõhimõtted ja -võtted kinnitavad kriminaalpoliitikas kanda alles viimasel 
ajal. Kriminaalasutuste nutikus on kuritegevuse vähendamise oluliseks eelduseks. Seda põhjusel, et 
kuritegevus on väga kompleksne nähtus, mille vastu ei mõju ainult üks rohi, vaid eri rohud, teraapiad 
ja vajadusel ka lõikused üheskoos. Kõige määravam seejuures on keskendumine soovitud eesmärkidele 
ja ressursi ühene sidumine saavutatavate tulemustega.
Kuritegevuse vähendamise edulugude puhul on juhtimisvõimekuse roll olnud suur. Tundub, et see on 
üks tõdemusi, mille suhtes valitseb ka kriitikute seas üksmeel. Alati piiratud ressursside tingimustes 
saavutatakse tulemuslikkus range keskendumisega esmatähtsale, kogenud ja motiveeritud meeskondade 
loomisele ning süsteemse lähenemisega probleemile.
Tavapäraselt põhjendatakse bagatelldeliktidele vähema tähelepanu pööramist menetlusressursside pii-
ratusega, s.t et eelkõige tuleks jätta aega ja raha tegelemiseks raskemate üleastumistega. Ressursikeskne 
lähenemine on kriminaalpoliitikas tähtis, küsimus on aga selle sisustamises. Tavapäraselt mõistetakse 
seda lihtsa vastandusena: ressursikulu pisirikkumistele versus rasketele rikkumistele. Kui aga nimeta-
tud valemisse lisada ratsionaalse komponendina tõdemus, et reageerimine avaliku korra rikkumistele 
või vandaalitsemistele eelnevalt kaardistatud riskikohas võib hoida ära rasked isiku- või varavastased 
ründed, siis lisame menetlusökonoomiale teise argumendi. Alkoholijoobes avaliku korra rikkumistest 
võib olla ainult üks samm kehavigastuse tekitamise või tapmiseni. Ükskõikne suhtumine perevägivalda 
võib kaasa tuua kiremõrvad, mida oleks saanud oskusliku sekkumisega ära hoida. Sellise lähenemisega 
võib saavutada märkimisväärseid tulemusi just raskete kuritegude vähendamisel.
Lisaks näeb kuritegudena käsitatavate bagatelldeliktide puhul kriminaalmenetlusõigus mitmetes riikides 
(sealhulgas Eestis) ette nii oportuniteedipõhimõttest lähtuvad kriminaalmenetluse lõpetamise võima-
lused kui ka kiirmenetluse*8, kus lihtsamate pisirikkumiste toimepanijate suhtes saavutatakse lühikese 
aja jooksul kas süüdi- või õigeksmõistev kohtuotsus. Seega on kriminaalmenetlusõiguse kaudu tagatud 
nii õigusemõistmise paindlikkus kui ka menetlusökonoomia.

4. Olulise mõjuga pisirikkumiste näited Eestist
Ka Eestis ollakse järk-järgult jõudmas äratundmisele, et on põhjust suhtuda mitmetesse bagatelldelik-
tidesse tähelepanelikumalt kui seni.
Näiteks reageerib liikluspolitsei viimasel aastal rangelt näiliselt justkui tühisele rikkumisele nagu 
turvavööta sõidule, seda ka tagaistmel istujate puhul. Statistika on näidanud, et suur liiklusohvrite arv 
tuleneb peamiselt just turvavöö kinnitamise nõude eiramisest.*9

Üleeestilise koristuskampaania „Teeme ära!“ ajal tuli ilmsiks, et sajad inimesed ja asutused peavad 
metsaalust ning puhast loodust prügikastiks, kuhu ladustada oma jäätmeid. Näib, et täna ei reageeri 
riik sellisele õigusrikkumisele piisavalt ja see on toonud järk-järgult kaasa suuremaid prügistamisi. 
Korra- ja keskkonnakaitsjatel tuleb ka tegelikkuses rakendada karistusseadustiku*10 §-i 364, mis näeb 
ette sanktsioonid keskkonna saastamise eest, millega kaasneb oluline või suur kahju. 2008. aasta jooksul 

7 The Economist „Can the Can“, 20. november 2008. a.
8 Kriminaalmenetluse seadustiku (RT I 2003, 27, 166; 2008, 33, 201) §-d 2561–2565.
9 Ülevaade olukorrast liikluses, Politseiameti analüüsi- ja planeerimisosakond – hukunutest ca 60% eirasid turvavarustust.
10 RT I 2001, 61, 364; 2008, 33, 200.
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on nimetatud sätte alusel Eestis algatatud menetlusi alla kümne*11, sest ebaselge on, kuidas sisustada 
keskkonna saastamisega seoses oluline või suur kahju.
2008. aasta juulis jõustus Riigikogu õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muudatus, mis 
taaskriminaliseeris süstemaatilised pisivargused*12 ehk väheväärtusliku vara või varalise õiguse vastu 
toimepandud õigusrikkumised (tavakeeli alla 1000-kroonise väärtusega vara vargused). Enne seda pea 
aasta kehtinud karistusseadustiku regulatsioon, kus sellised õigusrikkumised olid ka korduvuse puhul 
määratletud ainult väärteona ning nende karistuseks oli rahatrahv või arest, ei õigustanud ennast. Sel 
ajavahemikul kasvas hüppeliselt kaubanduskeskustes, bensiinijaamades ja mujal toimepandud pisi-
varguste arv*13 ning õigusrikkujates suurenes karistamatuse tunne. Sajad vargad panid alla 1000-kroo-
nise vara vargusi aasta jooksul toime rohkem kui kolm korda*14, teades, et isegi vahele jäämise korral 
pääsevad nad halvimal juhul mõnepäevase arestiga. Süüdlastele määratud rahatrahve ei olnud võimalik 
tegelikkuses sisse nõuda ning aresti täitmisele pööramine ei olnud arestimajade ülekoormatuse tõttu 
võimalik.
See kogemus veenis nii seadusandjat kui ka korrakaitsjaid, et ka väheolulistele õigusrikkumistele tuleb 
pöörata tõsist tähelepanu ning neile tuleb reageerida toimivate karistusõiguslike meetmetega. Ebapii-
sav tähelepanu vähese teosüüga õigusrikkumistele võib viia suuremate ja tulevikus palju raskemini 
kontrollitavate tagajärgedeni. Süvenenud karistamatustundega pisivaras paneb tõenäolisemalt toime 
ka raskemaid süütegusid, sest ühiskond on tal lasknud viia õigusrikkumise taluvuse piiri kaugemale. 
Olukord, kus ka aasta jooksul viisteist ja enam korda pisivargusega vahelejäänu on seaduse kohaselt 
ühe pulga peal vales kohas teeületajaga, annab ühiskonnale selgelt väära sõnumi ja haavab ühiseid 
väärtusi.
Ja last, but not least: nn pronksöö ajal nägi kogu ühiskond, mis tagajärgi toob vandaalide märatsemine 
karistamatuse õhkkonnas ja selle kõikelubatavuse levimine – lõhutud vara ja linnaruum, massilised 
vargused, lõhkumised ja muud rikkumised.

5. Kokkuvõte
Paljudel nendest, kes sooritavad vägivallategusid, võib olla mingit liiki psüühiline hälve või nad pärine-
vad tugevalt häirivatest oludest. Kuid vägivallakalduvuse ja tegeliku vägivaldsuse vahel on suur vahe. 
Kuritegu on siiski pigem harva esinev hälbiv tegu. Kuriteo sooritamiseks peab juhtuma veel midagi, 
midagi täiendavat, mis kallutab häiritud isiku vägivalla poole. Selliseks päästikuks võivad olla lihtsad 
ja triviaalsed igapäevased märgid karistamatuse, samuti korratuste kohta, näiteks lõhutud linnaruum, 
piletita reisijate talumine jm.
Kontekst on kuritegevus ohjeldamisel oluline. Korratus ja räpases keskkonnas, kus kõik on lubatud, 
tõstab pead käegalöömismeeleolu ning isegi tavaliste inimeste puhul leiab väljenduse nende varjatud 
kalduvus vägivallatsemisele. Väikesed keskkonnaelemendid võivad olla läbimurdepunktideks, mille 
muutmisel muudame ka kogu kuritegeliku maailma toimimist. Keskkonnasignaalide suhtes tundlik ei 
ole mitte ainult raskete tagajärgedega kriminaalkäitumine, vaid kogu käitumine.*15

Seega, kui ühiskond ei reageeri kohaselt teatud massilistele ja olulise mõjuga pisirikkumistele, võib 
see kaasa tuua ühiskonna jaoks palju raskemad tagajärjed.

Autorist:
Ken-Marti Vaher on Riigikogu õiguskomisjoni esimees.

11 Justiitsministeeriumi statistika, september 2008.
12 Jõustunud 28.07.2008. RT I 2008, 33, 199.
13 Siseministeeriumi statistika, märts 2008 – summaarne kasv 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga (kuritegudega kokku) oli kokku 38%.
14 Politseiameti statistika, 2008 jaanuar-veebruar.
15 M. Gladwell (viide 5), lk 144.
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