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• 01.06.2013 jõustus  Karistusseadustiku 

(KarS) muudatus

• KarS-i lisandus § 692 – vangistuse 

asendamine raviga

• Hõlmab nii narkomaanide sõltuvusravi 

kui seksuaalkurjategijate kompleksravi



• Kompleksravi määratakse minimaalselt 

18 kuuks ning maksimaalselt 3 aastaks

• Raviga on võimalik vangistust 

asendada vaid osaliselt (vähemalt 30 

päeva reaalset vangistust)

• Ravi ajal peab süüdlane järgima 

kontrollnõudeid ning täitma talle 

pandud kohustusi vastavalt KarS §-s 

75 sätestatule



Näide:

Isikule mõistetakse 6 kuud vangistust, millest 30 

päeva peab ta ära kandma reaalselt ja ülejäänud 5 

kuud asendatakse 18 kuulise raviga, mille kestel 

peab isik alluma lisaks kriminaalhooldaja 

kontrollile.

Kontrollnõuete või ravinõuete rikkumise korral 

võidakse määrata täiendavalt elektrooniline valve 

või pööratakse karistus täitmisele.



KarS § 692 kohaldamise tingimused

• mõistetud vangistus mahub vahemikku 6 kuud 

kuni 2 aastat 

• kuritegu on toime pandud täisealise isiku poolt

• toimepanijal on diagnoositud seksuaalsuunitluse 

häire

• tegu on toime pandud seksuaalsuunitluse häire 

tõttu

• seksuaalsuunitluse häire on hinnatud ravitavaks 

või kontrollitavaks 

• isik on raviga nõus

• kriminaalhooldaja peab ravi kohaldamist 

võimalikus (mittemeditsiinilisest aspektist)



Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise 

ja järelevalve kord

§ 3. Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise arvamus

(1) Vangistuse osalisel asendamisel seksuaalkurjategijate 

kompleksraviga koostab kriminaalhooldusametnik uurimisasutuse, 

prokuratuuri või kohtu taotlusel ettekande, milles antakse arvamus 

kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes 

kahtlustatava või süüdistatava isikust, tema elutingimustest ja 

sotsiaalmajanduslikust olukorrast.



Ravi kohaldamine ennetähtaegse vabastamise puhul

KarS §-s 692 lõike 3 kohaselt võib vangistust asendada

raviga tingimisi ennetähtaegse vabastamise (KarS § 76)

eeldusena. Kuid ka sellisel juhul peavad olema täidetud

kõik nimetatud tingimused:
•mõistetud vangistus mahub vahemikku 6 kuud kuni 2 aastat 

•kuritegu on toime pandud täisealise isiku poolt

•toimepanijal on diagnoositud seksuaalsuunitluse häire

•tegu on toime pandud seksuaalsuunitluse häire tõttu

•seksuaalsuunitluse häire on hinnatud ravitavaks või kontrollitavaks 

•isik on raviga nõus

•kriminaalhooldaja peab ravi kohaldamist võimalikus (mittemeditsiinilisest 

aspektist)



Kompleksravi praktika 

• Kohaldamine minimaalne 

(Põhja Ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonnas 2 

korda)

• Saab kasutada ainult kõige leebemate 

kuritegude puhul 

(lapsporno kogumine, lapsporno valmistamine, 

lapseealiste seksuaalne ahvatlemine)



Vajalik on ravi kohaldamist võimaldava 

vangistuse ülempiiri tõstmine 


