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Alaealised:

KrMS §201. Materjalide saatmine alaealiste komisjonile

(2) Kui prokuratuur leiab, et alaealist, kes pani kuriteo toime 

neljateist- kuni kaheksateistaastaselt, saab mõjutada karistust 

või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit 

kohaldamata, lõpetab ta kriminaalmenetluse määrusega ning 

saadab kriminaaltoimiku alaealise elukoha järgsele alaealiste 

komisjonile.



KrMS § 87. Alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid

(1) Arvestades neljateist- kuni kaheksateistaastase isiku 

kõlbelise ja vaimse arengu taset ning tema võimet oma teo 

keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt sellele 

arusaamisele juhtida, võib kohus sellise isiku karistusest 

vabastada, kohaldades talle järgmisi mõjutusvahendeid:

1) hoiatus;

2) allutamine käitumiskontrollile vastavalt käesoleva 

seadustiku §-s 75 sätestatule;

3) noortekodusse paigutamine;

4) kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli 

paigutamine.



Alaealised, perevägivallatsejad, seksuaalkurjategijad:

KrMS §203-1. Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise 

tõttu.

(1) Kui kriminaalmenetluse esemeks oleva teise astme 

kuriteo asjaolud on selged, kriminaalmenetluse jätkamiseks 

puudub avalik menetlushuvi ning kahtlustatav või süüdistatav 

on kannatanuga leppinud käesoleva seadustiku §-s 2032

sätestatud korras, võib prokuratuur kahtlustatava või 

süüdistatava ja kannatanu nõusolekul taotleda, et kohus 

kriminaalmenetluse lõpetaks.



§ 75. Käitumiskontroll

(2) Arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ning 

süüdimõistetu isikut, võib kohus määrata, et süüdimõistetu on 

käitumiskontrolli ajal kohustatud:

8) osalema sotsiaalabiprogrammis;

(4) Kui süüdimõistetu lubab oma käitumist parandada ja 

võtab endale käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetlemata 

kohustusi, võib kohus need kohustustena kinnitada.



§ 692. Vangistuse asendamine raviga

(1) Kui isikule mõistetakse kuuekuuline kuni kaheaastane 

vangistus teo eest, mille ta on toime pannud ravitava või 

kontrollitava psüühikahäire tõttu, võib kohus asendada 

vangistuse raviga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut võib 

seksuaalkurjategijate kompleksravi korral kohaldada üksnes 

osalise asendamisena.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut võib kohaldada 

tingimisi ennetähtaegse vabastamise eeldusena.

(4) Vangistus asendatakse raviga üksnes isiku kirjalikul 

nõusolekul, mille ta saab anda pärast seda, kui talle on 

selgitatud kõiki raviga kaasnevaid mõjusid.

(5) Ravi tähtaeg ei või olla lühem kui kaheksateist kuud ega 

pikem kui kolm aastat.



KrMS §202. Kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku 

menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur

(1) Kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja 

selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning 

ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud 

kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale 

kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse 

jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur 

kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus 

kriminaalmenetluse lõpetaks.
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