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Lastevastaste seksuaalkuritegude koosseisud
Allolevast loetelust on 1. astme süüteod: § 141 lg 2; § 143 2; § 144; § 145 lg 2; 145 1
lg 3 ja § 175 (ehk teod, mille maksimaalne karistusmäär on rohkem kui 5-aastane
vangistus).
Karistusseadustik:
§ 141. Vägistamine
(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise
iseloomuga teo toimepanemise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit,
milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest:
1) kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
2) kui see on toime pandud grupi poolt;
3) kui sellega on tekitatud kannatanule raske tervisekahjustus;
4) kui sellega on põhjustatud kannatanu surm;
5) kui sellega on kannatanu viidud enesetapuni või selle katseni või
6) kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos
sätestatud kuriteo, – karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.
(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 143. Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine
(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise
iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest,
kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles
inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.
(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 1432. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse
astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades
kannatanu sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või
usaldust, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund,
milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase
vangistusega.
(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 144. Suguühe järeltulijaga
(1) Vanema, vanema õigustega isiku või vanavanema poolt lapse või lapselapsega
suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –
karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase
vangistusega.
§ 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega
(1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse
astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – karistatakse kuni
viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase
vangistusega.
(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 1451. Alaealiselt seksi ostmine
(1) Alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest
suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud
noorema kui neljateistaastase isiku suhtes, – karistatakse kuni viieaastase
vangistusega.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui see on toime
pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo,
– karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.
§ 147. Noorema kui kümneaastase isiku arusaamisvõimetus

Noorem kui kümneaastane isik loetakse käesolevas jaos sätestatud süütegude
mõttes arusaamisvõimetuks.

§ 175. Inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil
(1) Noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest, et ta alustaks või
jätkaks kuriteo toimepanemist, kerjamist, prostitutsiooniga tegelemist või
tavapäratutel tingimustel töötamist või astuks modelli või näitlejana üles
pornograafilises või erootilises etteastes või teoses, kui puudub käesoleva
seadustiku §-s 133 sätestatud süüteokoosseis, samuti noorema kui
kaheksateistaastase isiku käesolevas paragrahvis nimetatud tegevusele muul viisil
kaasaaitamise eest – karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.
(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas paragrahvis või §-s 133–1333, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse kolme- kuni kümneaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud
vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.
§ 1751. Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine
(1) Lapspornole teadvalt juurdepääsu taotlemise eest või noorema kui
kaheksateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise etteaste teadliku
jälgimise või noorema kui neljateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise või
erootilise etteaste teadliku jälgimise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni
kaheaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas paragrahvis või §-s 175 või 178–179 sätestatud kuriteo, – karistatakse
kuni kolmeaastase vangistusega.
(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine
(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui
neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi,
kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või
hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks
tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 1781 või 179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega. (2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.
§ 1781. Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks

(1) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule, kes ei olnud võimeline toimunust
aru saama, või nooremale kui neljateistaastasele isikule kohtumisettepaneku
tegemise või temaga kohtumiskokkuleppe sõlmimise eest ning kohtumist
ettevalmistava teo tegemise eest, kui kohtumise eesmärk on panna nimetatud isiku
suhtes toime käesoleva seadustiku §-s 133, 1331, 141–145 1, 175, 175 1, 178 või 179
sätestatud seksuaalse iseloomuga süütegu, – karistatakse rahalise karistuse või kuni
kolmeaastase vangistusega.
(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 179 sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
§ 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine
(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle
reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks
tegemise või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamise või sellise isiku
nähes suguühtesse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise
eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 178 1 sätestatud kuriteo, –
karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise
karistusega.
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