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Kiicsolev karistus6iguse eriosa ktisillev Crppcvahetid on koostatud Prokuratuuri ia Sisekaitseakadecmia

koosto(js.ia on moelducl eelk6igc at-,irnatcr'liliks karisrusscadustiku cdukaks rakenclamiseks vaialiku uurijate

kooliluse libiviimiscle. Sellest tulenevalt on irppematcdali sisu vdrrJlemisi praktilise kallakuga, kus lrbi

erincvate nriidelc on ptitituil selgitada erinevusi.senjkehtinud kriminaalkoodeksi ia uuc karistusseadustiku

vahel. vaiadusel on viilia tooiiud ka tihe vcti teisc lahencluse kasuks olsustamise aluseks olevad lcoreetiliscd

lahtepunktid (koos viidetega siivendalud kisitlustele), mis peaksid samutj kaasa aitama praktikas

ettekerkivate probleemide edukale I ahendamisele'

Siiski tuleb ette miir-kida, et kresolev dppevahend ei sisalda l6plikke lahendusi, sest uus seadus annab paljude

kiisimuste lahendamiseks ette iiksnes peihikontuurid ning paliu on ilietud ka tulevase kohtupraktika

lahendada. Seetottu on ka normaalne, et kuni k6rgemate kohtute ttipsema praktika tekkimiscni leitakse

eeluurimisel.ia prokuratuuris teatud kiisimustes konkureerivad lahendused'

,6ppu'ahendi eri nev ate peatii kkide autorid o n j tirg mi sed :

Krista Aas - varavastascd stititcotl, intellel(uaalse omandi vastased siititeo<l, majandusalased stiiiteod

(punktid 10.5 - 10.7):

Norman Aas - sissejuhatus karistusetigusc eriosassc, avaliku rahu vastascd siititeod;

Marlin Hirvoia - isikuvasta^secl si.iriteod, ametialased si.ititeo<l, sii-iteod avaliku usalduse vastu;

Kristelsiitanr-nrajandusalasedstititeo<l(punktidl0'1_10.4).

6ppevahendi toirnetasid Norman Aas ia Martin Hirvoja'

Kasutatud teoste tsiteerimisel on iililjuhul viidatud teose autorile kclos teose avaldamisaastaga, millele

jlirgneb lehektilje number. Kui paragrahvidele viidates ei ole nliidatud seaduse nimetust v6i selle ltihendit,

siis mdeldakse seal KarS-i paragrahve.

Kasutatud li.ihendid

AutOS - autoli6iguse seadus

AaS - asjaOigusseadus
BIOK - (Euroopa) Ilim6iguste ja p6hiyabaduste kailse konventsiooll

HOS -haldus6iguserikkunristeseadustik
KarS - karistusssadustik
Kar-SE seletuskiri - seletuskiri karistusseadustit<u eeln6u iuurde. Viidatud peattikki tlumbrile.

KgnkS. -konkurentsiseadus
KrK - kliniittaalkoodeks
MrS - maksukon'alcluse seadus

PS - Eesti Vabariigi P6hiseadus
RKL - Riigikohtu lahend. Viidatud lahendi numbrile'

RTS - rahapesu t6kestamise seadus

Rn - Randnote
fsUS - tsiviilseadustiku tildosa seadus

VTS - vlif,rlPaberituru seadus

VOS - r,dlaerigusseadus

@ Krisia Aas, Norman Aas,

Sisekaitseakadeem ia kirjastus
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