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Ettepanek Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 7 lõige 1 Põhiseadusega 

kooskõlla viimiseks 

Lugupeetud volikogu esimees 

Kadrina valla elanik esitas õiguskantslerile taotluse kontrollida Kadrina valla koerte ja kasside 

pidamise eeskirja § 7 lõike 1 kooskõla seadusega. 

Selgus, et kõnealuse eeskirja § 7 lõige 1 on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

(KOKS) §-ga 663, karistusseadustiku (KarS) § 3 lõikega 4 ja Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 

määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ (HÕNTE) § 59 lõikega 1. Kuna eeskirja 

§ 7 lõige 1 on vastuolus seadustega, on see vastuolus ka seaduslikkuse põhimõttega (Eesti 

Vabariigi põhiseaduse § 3 lõige 1 ja § 154 lõige 1).  

Palun Kadrina Vallavolikogul viia Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 7 lõige 1 

kooskõlla seaduste ja põhiseadusega (õiguskantsleri seaduse § 17). 

1. Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 7 („Vastutus“) lõige 1 sätestab: „Eeskirja 

rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel kuni 100 

trahviühiku suuruse rahatrahviga. Kui eeskirja rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele 

tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.“ 

2. Seadus näeb karistatava teo ja karistuse ette teisiti. KOKS § 663 („Koerte ja kasside pidamise 

eeskirjade rikkumine“) sätestab: „Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel kehtestatud 

koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise 

kahju või inimesele tervisekahjustuse, – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.“ 

Kohaliku omavalitsuse volikogul ei ole õigust väärteokoosseisu ega karistusmäärasid muuta ega 

täpsustada. 

3. Väärtegu on KarS-s või muus seaduses sätestatud süütegu (KarS § 3 lõige 4). Seega kehtestab 

väärteokoosseisud ainult seadus, mitte volikogu määrus. Koera- või kassiomanikul peab olema 

selge, mille eest ja kuidas võidakse karistada. Kui määrus ja seadus erinevad, ei ole see inimesele 

selge.   

4. KOKS § 663 võimaldab väärtegude kohtuvälisel menetlejal karistada õigusrikkujat koerte ja 

kasside pidamise eeskirja rikkumise eest üksnes juhul, kui eeskirja rikkumisega on põhjustatud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422062012013
https://www.riigiteataja.ee/akt/422062012013
https://www.riigiteataja.ee/akt/105022019008
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019077
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011228
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072018016


2 

 

 

ettevaatamatusest varaline kahju või inimesele tervisekahjustus. Seega ei ole koerte ja kasside 

pidamise eeskirja § 7 lõike 1 esimeses lauses järgitud KarS § 3 lõikes 4 ja KOKS §-s 663 sätestatut.  

5. Riigikogu on otsustanud, et Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõule (seega ka 

määrusele) kohaldatavad normitehnilised nõuded kehtivad ka volikogu ja valitsuse määruste 

eelnõude kohta  (vt KOKS § 7 lg 4).  

6. Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 7 lõike 1 teine lause on vastuolus HÕNTE § 

59 lõikega 1, mille järgi volikogu määruse eelnõu (seega ka määruse) tekstis seaduse sätet ei 

taasesitata, vaid üksnes viidatakse sellele. Seesugune reegel on mõeldud välistama olukorda, kus 

mõne sõna ärajätmine või lisamine muudab sätte sisu või kus seadust muudetakse, ent määrust ei 

jõuta õigeaegselt muuta. Niisiis tuleks volikogul viidata üksnes seaduses sätestatud 

väärteokoosseisule, mitte aga seda määrusesse ümber kirjutada (vt HÕNTE § 59 lg 2).  

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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