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Allikas: Sotsiaalministeerium 
 
Riik  Vanus  Märkused  
Andorra 16   
Austria  14 Erandina on välja toodud, et 

13aastased võivad olla 
seksuaalsuhtes endast 3 
aastat vanema isikuga. 

Belgia 16  
Bulgaaria 14 On olemas erand nendele, 

kes on üle 14 vanad, kuid ei 
mõista suguakti tähtsuse 
karakteristikuid. 

Horvaatia  14  
Küpros 17 17 on määratud kui reaalse 

suguühte vanusepiirina. 13 
aastane vanusepiir on 
Naiste/Poiste anaalse 
vahekorra piiriks. 

Tšehhi 15 Isiku suhtes, kes on 
vahekorras alla 15aastasega 
kohaldatakse vangistust 1-8 
aastat.  

Taani 15 Igale isikule, kes on 
vahekorras lapsega alla 15 
aastat, võib määrata 
karistuse kuni 8 a.  

Eesti  14 Täiskasvanud isik, kes astub 
seksuaalvahekorda alla 
14aastasega, kuni 3 aastat 
vangistust. 

Soome 16 Isik, kes on vahekorras 
noorema, kui 16aastase 
lapsega, karistatakse lapse 
seksuaalse väärkohtlemise 
eest kuni 4 aastase 
vangistusega. 

Prantsusmaa 15 Kui ilma vägivallata ja 
ähvarduseta, kui astutakse 
vahekorda alla 15aastasega, 
siis karistatakse kuni 
5aastase vangistuse ja 
rahatrahviga 75000€.  

Saksamaa  16 Üle 21 aastane isik, kes 
astub vahekorda alla 
16aastasega või sunnib teda 
vahekorda kolmanda isikuga. 
Ainult alaealise kaebuse 
alusel. Teatud juhtudel on 
piiriks 14 aastat, sellisel 
puhul tuuakse välja 
aspektina, et kui kes iganes 
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isik suhte algatajana lubab 
alla 14a lapsel enda suhtes 
seksuaalsuhet algatada.  

Kreeka  15 ja 17 15 – heteroseksuaalsete 
suhete puhul 
17 – meessoost isikute 
homoseksuaalsed suhted 

Ungari  14 Homoseksuaalsed aktid olid 
varem määratletud 
18aastase vanusepiiriga, 
hiljem muudeti 
samaväärseks teistega. 

Island  15 Igaüks, kes on kehalises 
vahekorras või mõnel muul 
moel seksuaalselt intiimne 
alla 15aastasega, saab 
karistada vangistuse näol 1-
16 aastani. 

Iirimaa 17 Vahekorra korral 
vanusepiiriks 17 ja ilma 
vahekorrata intiimakti korral 
15. 

Itaalia 14 Kuni 3 aastat endast vanema 
isikuga vahekord on lubatud 
13 aastase vanusepiiri puhul. 
Samas pole lubatud lapse 
ees esitada 
seksuaalvahekorda. 

Läti 16 Seksuaalse sisuga tegevuse 
puhul, mis ei sisalda endas 
vaginaalset vahekorda, võib 
olla vanusepiiriks ka 14. 
Vaginaalse vahekorra puhul 
16. 

Leedu 14 Igasugused seksuaalsuhted 
alla 14aastastega on 
keelatud. 

Luksemburg 16 Ilma vägivallata või 
ähvardustega alla 
16aastastega (mõlemast 
soost) seksuaalvahekorda 
astumine on keelatud. 

Malta  18 Abielu on Maltas lubatud 
alates 16aastast, mis võiks 
tuua kaasa probleeme 
abikaasade poolt süüdistuste 
esitamisega teisele poolele. 
Reaalsuses selliseid 
juhtumeid pole olnud. 

Holland 16  
Norra 16 Iga isik, kes astub alla 

16aastasega 
seksuaalvahekorda, võib 
saada karistada kuni 5 



 3

aastat vangistust.  
Poola 15 Kes iganes astub vahekorda 

alla 15aastasega, võib saada 
karistada kuni 10 aastat 
vangistust. Sama vanusepiir 
kehtib ka pornograafilise 
materjali salvestamisel. 

Portugal  14 ja teatud juhtudel 14-16. Keelatud on ka 
seksuaalvahekord 14-16 
aastastega juhtudel, kui 
kasutatakse ära nende 
ebaküpsust.  

Rumeenia  15 Vanusevahemikus 15-18 
olevate alaealistega 
seksuaalvahekorras olemise 
puhul on erisused: (1) kui 
kasutatakse ära autoriteeti 
alaealise ees või alaealise 
usaldust (2) isik on hooldaja, 
eestkostja, mentor, tugiisik, 
teenuse osutaja, õpetaja. 
Sellisel juhul võib saada ka 
karistada.  

Venemaa  16 Karistada saab ainult isikut, 
kes on üle 18aasta, kui ta on 
olnud seksuaalvahekorras 
alla 16aastasega. Abieluliste 
suhete korral 14-16 aastaste 
puhul on tehtud erisus ning 
sellisel juhul omavaheline 
seksuaalsuhe ei ole kuritegu. 

Serbia  14  
Slovakkia  15  
Sloveenia  15 Karistused kohaldatakse iga 

isiku suhtes, kes astub 
vahekorda alla 15 
aastasega. Võetakse 
arvesse ka seksuaalsuhte 
algataja ja ohvri küpsusastet.  

Hispaania  13 , teatud juhtudel 16 Kui alla 16aastasega 
seksuaalvahekorda 
astumisel on kasutatud 
pettust, siis saab algatada 
kriminaalasja vanemate 
kaebusele tuginedes.  

Rootsi 15 Isik, kes on lapsega 
vahekorda astunud või muul 
moel intiimses vahekorras 
olnud, mida võib määratleda 
seksuaalvahekorrana, 
karistus 2-6 aastat. On ka 
erisus, mil ei ole tegemist 
kuriteoga, nt kui 
seksuaalsuhtes olijate 
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vanusevahe on väike.  
Šveits 16 On ka erisus, kui 

seksuaalpartnerite 
vanusevahe on väike (kuni 3 
aastat vanusevahet). Siis ei 
kvalifitseeru kuriteona. 

Inglismaa ja Wales  16 Õpetaja, hooldaja, eestkostja 
jm usaldusisik lapsele ei tohi 
olla vahekorras alla 
18aastasega.  

Šotimaa 16  
 


