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PEAMISED SEISUKOHAD

Põhimõttelisi muudatusi õigussüsteemi põhialustes vaja teha ei ole ja nn 
ühtseks “kratiseaduseks” vajadus puudub, sest:

kratid jäävad inimese tööriistaks selles tähenduses, et nad 
täidavad inimese poolt määratud ülesannet ja väljendavad otseselt 
või kaudselt inimese tahet (ka juhul, kui inimene on andnud kratile 
näiliselt suure „vabaduse“);

teoreetiliselt võimalik tehislik „superagent“ (superkratt), mis on 
suuteline inimesest täiesti iseseisvalt toimima ja omama tahet, 
mis on sõltumatu ühegi inimese tahtest, on ühelt poolt praegu ja 
vähemalt lähitulevikus mitteeksisteeriv nähtus, mistõttu 
reguleerimisvajadus puudub;

eeltoodust tulenevalt on ja jääb ka tulevikus õigusliku regulatsiooni 
subjektiks inimene.



MUUDATUSTE VAJADUS

a) kõrvaldada õigussüsteemist aegunud normid, mis ei arvesta 
või ei võimalda arvestada krattide kasutust ning takistavad 
seeläbi krattidest saadavat kasu ühiskonnale;

b) tagada ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalik 
õigusselgus ühelt poolt läbi selle, et kehtiv õigus kajastab 
adekvaatselt krattide kasutamisega seonduvat

c) kehtestada reegleid ja piiranguid krattide arendamisele, 
kasutamisele ja nendega seotud õiguskäibele niivõrd, 
kuivõrd ilma riikliku sekkumiseta oleks alust eeldada olulisi 
kahjulikke tagajärgi inimeste, kogukondade või ühiskonna 
huvidele ja õigustele.



RIIGIVASTUTUSE REGULEERIMISVAJADUS

PRO CONTRA

Suurem õigusselgus ja sellest

johtuvalt ka kodanike suurem

usaldus riigi vastu üldiselt ja

krattide kasutamise vastu

konkreetselt

Vähenevad võimalused tugineda riigivastutust

välistavatele asjaoludele: vaidluses riigivastutuse

rakendumise üle ei saa riik tugineda süü

puudumisele tulenevalt sellest, et vastutuse

aluseks olnud viga tulenes krati looja veast või

veast krati tegevuse aluseks olnud andmetes

Väiksem avalikkuse (kodanike,

ettevõtjate) vastuseis krattide

kasutamisele avalikus sektoris;
-

Riigi selge vastutus krati

kasutajana suunab riiki kohaste

ettevaatusabinõude rakenda-

misele enne krati kasutuselevõttu

-



ERASUBJEKTI VASTUTUS

Tundlikes kasutusvaldkondades, näiteks digitaliseeritud 
meditsiinivaldkonna rakendustes või hooldusrobotite 
kasutamisel, on loomakasvatuse, teepinna ja farmaatsiaalase 
vastutuse analoogia põhjal mõeldav kaaluda digitaalselt 
automatiseeritud protsessidele rakenduvat suurema ohuallika 
vastutust st mittesüülist vastutust – vähemalt siis, kui need 
võivad kahjustada eriti püsivalt olulisi õiguslikke huve, eriti mis 
puudutab kehavigastusi ja surmajuhtumeid. 

Riskijaotuses lähtutakse õigusalase vastutuse jagamisel 
järgmisest juhtpõhimõttest: need, kes saavad kasu eelkõige 
iseõppivatest tarkvararakendustest, peaksid vastutama ka 
tarkvararakenduste tehtud vigade ja riskide eest isegi kui 
süsteem on ettearvamatu. Mario Martini, Juristenzeitung 2017, 
1017, 1024



KINDLUSTUS?

PRO CONTRA

Kindlustus leevendab riske ja

julgustab innovatsiooni.

Ulatuslik kindlustuse nõue võib tähendada 

vähem huvi tegevuse vastu ja piirata 

innovatsiooni. 

Kui robot/kratt tekitab kahju, on

teada, kelle poole pöörduda

Kindlustuse nõuet ei saa esitada, kui ei ole 

kindlustusseltse, mis pakuvad seda 

teenust, mis ka võib takistada 

innovatsiooni

Kindlustuse nõue ja sellega 

kaasnevad registreerimise nõuded 

loovad selgust

Et kindlustuse süsteem toimiks peab

olema teada, kes mingit tegevust

teostavad, mis tooks kaasa registreerimise

ja/või loa taotlemise nõude

Kindlustus tagab julgust krati

arendajale ja kasutajale

Kui krati tegevused, olemus jne ei ole 

selgelt defineeritud, on keerukas 

kindlustada

Kindlustuse kaudu väheneb oht, et

kratti kasutav subjekt pole võimeline

hüvitist maksma

Autonoomsed intelligentsed agendid on nii 

mitmekesised, et on raske hinnata riske ja 

seega mõistliku kindlustusnõuet

Kindlustusettevõtete osalemine

tähendab, et riigile ei esitata suuri

nõuded

Erasektor ei ole huvitatud, kui võimalikud

kahjud ei ole hoomatavad



KRARISTUSÕIGUS JA KRIMINAALVASTUTUS

KarS-is tuleb reguleerida see, millistel tingimustel saab krati 
kaudu realiseeritud süüteokoosseisule vastavat tegu omistada 
konkreetsele füüsilisele või juriidilisele isikule. 

Võimaliku lahendusena tuleks kaaluda nn vahendliku 
täideviimise (KarS § 21 lg 1, § 25 lg 3) mõiste laiendamist –
kui praegu saab vahendliku täideviimise mõiste kontekstis 
„vahend“ olla vaid inimene (isik), siis „vahendi“ mõiste 
laienduks selliselt, et see hõlmab ka kratte

Karistusõiguse eriosa täiendamise osas vajab kaalumist see, 
kas karistatava teona tuleks sätestada inimestele, varale ja/või 
keskkonnale ohtliku krati loomine.



REGULEERIMISE POOLT JA VASTUARGUMENDID

PRO CONTRA

Suurem õigusselgus, karistusõiguses

eriti olulise määratletuse põhimõtte

parem tagatus;

Karistusähvardus võib teatud juhtudel 

mõjuda innovatsiooni pidurdava tegurina

Tõhusam võimalus krattide läbi

toime pandud süütegude

toimepanijate vastutusele võtmiseks

Legaliteedipõhimõttest tulenevalt võib 

karistusnormide lisandumisel suureneda 

riigi menetluskoormus

Õiguskorra ja isikute õiguste ja

huvide parem kaitstus; süütegude

preventsioon

-



TOOTJAVASTUTUSE REGULEERIMISE 
STSENAARIUMID

PRO CONTRA

Eesti tootja vastutuse ja toote ohutuse

reeglid on kooskõlas kehtivate EL

reeglitega

Eesti siseriiklikud normid ei paku tarbijale

kaitset olukorras, kus tehisintellekti tootjal on

võimalik tuginedes VÕS § 1064 vastutusest

vabaneda

Eesti kasutab direktiivi 85/374/EMÜ

artiklis 15 1 b sätestatud võimalust ja

laiendab tootja vastutus ning tunnistab

VÕS § 1064 lg 1 p 5 kehtetuks, millisel

juhul saavad tarbijad Eestis uudistoodete

osas laiema kaitse

See võib muuta tootjad ettevaatlikuks uute

toodete turule toomisel, kuivõrd selle

ärahoidmine on olnud üks VÕS § 1064 lg 1 p 5

eesmärke



VEEL… 

PRO CONTRA

Eesti ootab ära Euroopa Komisjoni loodud

tehnoloogiate ja vastutuse ekspertgrupi

tulemused ja soovitused ning sellest

lähtuvad EL taseme õigusloome. Sellega

tagatakse Eesti ja EL õiguse harmoniseeritus

Ekspertgrupi tööst tulenevad tulemused ja sellest

johtuv EL seadusloome võib võtta pikka aega,

millisel ajal on Eesti tarbijate õigused ja huvid

piisava kaitseta

Eesti ei jää ootama, millal EL uute

täiendavate regulatsioonidega välja tuleb, ja

asub välja töötama iseseisvalt vajalikke

siseriiklikke norme. Tagatakse Eesti

tarbijate õiguste ja huvide parem ning

suurem kaitse

Võib viia Eesti ja EL õiguse vastuoluni, mis võib

kaasa tuua (i) vajaduse hiljem pärast EL

vastavate normide jõustumist Eesti õigust muuta,

et tagada harmoniseeritus, (ii) vaidlused, kus

otsekohaldatakse EL õigust, (iii)

rikkumismenetluse Eesti suhtes, kui Eesti

siseriiklikku seadust EL õigusega kooskõlla ei vii



ANDMEKAITSE

Reguleerimisvajadus puudub selles osas, kus avalikus sektoris 
ristkasutus (X-tee) erinevate andmete vahetust juba reguleerib 
ja lubab. 

Kui eesmärgiks on tagada suuremaulatuslikum 
isikuandmete töötlemine (mh vahetamine) andmekogude 
vahel ning täiendada eesmärkide loetelu, mille jaoks 
isikuandmeid avalikus sektoris töödeldakse, on vajalik 
täiendavate õiguslike aluste loomine ja isikuandmete töötlemise 
eesmärkide jms seaduses defineerimine ning seeläbi täiendav 
andmete ristkasutuse lubatavus reguleerida õigusaktidega. 

Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalüüs 
konkreetsete isikuandmete liikide põhjal peaks olema lubatud 
ainult eritingimustel



KONKURENTSIÕIGUS

Kuidas ära hoida, et tehnoloogiat, mille areng peaks 
potentsiaalselt tooma ühiskonnale kasu, ei saaks kuritarvitada 
konkurentsireeglite rikkumiseks? 

Siseriiklikus konkurentsiseaduses ei ole vaja muuta konkurentsi 
kahjustavate kokkulepete, kooskõlatatud tegevuse ja 
ettevõtjate ühenduse (KonkS § 4) ning turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise regulatsioone (KonkS § 16). Küll tuleb üle 
vaadata järelevalvet puudutavad normid ning aja- ja 
asjakohastada järelevalve teostajatele seadusega antud 
vahendid.



MAKSUÕIGUS

Maksuõiguslikult on põhimõttelisemad küsimused järgmised:

Kas ja kuidas riik kasutab suurandmeid (big data) ja 
tehisintellekti eraisikute maksude arvestamisel ja maksuotsute 
tegemisel?

Kas ja kuidas peaks välja nägema robotite poolt tehtava töö 
maksustamine. Eeldus on, et kui inimeste töö võtavad üle 
robotid, siis vabanevad inimesed leiavad endale uue 
loomingulisema töö (so midagi, mida robot ei saa/suuda ära 
teha). 

Tööjõumaksude osakaal ei peaks seega vähenema. Samas ei 
ole võimatu, et plahvatuslik tehnoloogia rakendamine ja 
inimeste vabastamine nendelt ametikohtadelt vähendab 
tööjõumaksude osakaalu riigi maksutuludes. 



MAKSUÕIGUSE REGULATSIOON OLENEB 
MAJANDUSPOLIITILISTEST OTSUSTEST

PRO CONTRA

Algoritm korjab kõikidest riiki poolt

peetavatest andmekogudest kokku info

ja teeb selle põhjal maksuotsuse.

Saavutatakse efektiivsus, säästetakse

inimtöötunde

Võib esineda privaatõiguse riive. 

Puudub tehniline ja õiguslik valmisolek.

Eesti kehtestab „robotite“ tööjõu

maksustamine. Riigi tulubaas kasvab

Robotite tööjõu maksustamine pärsib

ettevõtluses automatiseerimist, sest

ettevõtjal puudub piisav motivatsioon tulu

näol



KRATI ÕIGUSSUBJEKTSUS?

Soovitame hetkel mitte luua tehisintellektile (agendile) 
õigussubjektsust. Stsenaarium, kus agendil oleks 
õigussubjektsus looks ainult näilise õiguskindluse ning ei 
lahendaks probleeme, kas ja kuidas saab nõuda vastutust, nii 
kaua kui agendid on nii tehnoloogiliselt kategoriseerimata ja ei 
oma ka legaaldefinitsioone (ning ei saa ise oma õigusi kaitsta).

Matt Dixoni illustratsioon: Boredpanda.com



MUUDATUSETTEPANEKUTE NIMISTU:

http://innar.com/taltech/
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