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Alaealise mõjutusvahendite seadusest
tulenevate õigusaktide kehtestamine

Vastu võetud 31.07.1998 nr 44

Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264) paragrahvi 29lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse21.
aprilli 1998. a määruse nr 80 «Volituste andmine alaealisemõjutusvahendite seadusest tulenevate
õigusaktidekehtestamiseks» (RT I 1998, 38, 566) alusel sotsiaalminister määrab:

1.Kinnitada käenduse kord (juurde lisatud).

2.Kinnitada alaealise kohustuse elada vanema, kasuvanema võieestkostja juures või lastekodusrakendamise kord
(juurde lisatud).

3. Kinnitada lepitamise kord (juurde lisatud).

4. Kinnitada sotsiaalprogrammides või ravikuuridesosalemise rakendamise kord (juurde lisatud).

5. Kinnitada üldkasuliku töö täitmisekord (juurde lisatud).

6. Käesolev määrus jõustub1. septembril 1998. a.

Haridusministersotsiaalministri ülesannetes   Mait KLAASSEN
Kantsler JaanRÜÜTMAN
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Kinnitatud
sotsiaalministri 31. juuli 1998. a määrusega nr44

Käenduse kord

1. Käendus on mõjutusvahend, mille kohaldamisekäigus kontrollitakse alaealise käitumist, abistatakseteda, et
hoida ära uute õiguserikkumiste toimepanemist.

2. Käendajaks võib olla käendatavaperekonnaliige, sugulane või muu isik, kellel on alaealise suhteskasvatuslik
mõju ja kes on eelnevalt tutvunud alaealiste komisjonis olevate materjalidegaalaealise kohta.

3. Käendust kohaldatakse alaealisele, kes on toimepannud alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I1998, 17,
264) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teo.

4. Isik, kes nõustub olema käendaja, esitabalaealiste komisjoni esimehele vastava avalduse jasoovituskirja
alaealise õppeasutusest või kohaliku omavalitsuse sotsiaal- võiharidustöötajalt.

5. Käendus toimub vormikohase lepingu alusel (lisa 1),mis sõlmitakse käendaja ja alaealise ning temaseadusliku
esindaja vahel kümne tööpäeva jooksul alaealise juhtumiarutamisest alaealiste komisjoni istungil, jamitte
kauemaks kui kuueks kuuks.

6. Käenduse täitmise üle teostabjärelevalvet alaealiste komisjoni sekretär koos käendajaga tulenevaltalaealise
mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikest 2.

7. Käendusega seonduvate kohustustemittetäitmise korral alaealise poolt määrab alaealiste komisjon talleuue
mõjutusvahendi tulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 9lõikest 2.

Kinnitatud
sotsiaalministri 31. juuli 1998. a määrusega nr44

Alaealise kohustuse elada vanema, kasuvanema või eestkostjajuures või lastekodus rakendamise kord
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1. Alaealise kohustust elada vanema, kasuvanema võieestkostja juures või lastekodus kohaldataksealaealisele,
kes on toime pannud alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264)paragrahvi 1 lõigetes2 ja 3
nimetatud teo.

2. Alaealise kohustus elada vanema, kasuvanema võieestkostja juures või lastekodus on mõjutusvahend,mida
võib kohaldada alaealisele, kui eelnevalt on kindlaks tehtud, et nimetatud isikutejuures on alaealise jaokstagatud
kasvatamis- ning arengutingimused.

3. Vanema, kasuvanema või eestkostja juures võilastekodus elamise kohustuse määramisel arvestatakselisaks
alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 7 lõikes 2 sätestatulevanema, kasuvanema, eestkostja
võilastekodu esindaja valmisolekut nimetatud mõjutusvahendi kohaldamiseks.

4. Vanema, kasuvanema või eestkostja juures elamisekohustuse täitmise üle teostab järelevalvetalaealiste
komisjoni sekretär koos alaealiste komisjoni poolt määratudlastekaitsetöötajaga tulenevalt
alaealisemõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikest 2.

5. Vanema, kasuvanema või eestkostja juures elamisekohustuse mittetäitmise korral alaealise pooltmäärab
alaealiste komisjon talle uue mõjutusvahendi tulenevalt alaealisemõjutusvahendite seaduse paragrahvi9 lõikest
2.

Kinnitatud
sotsiaalministri 31. juuli 1998. a määrusega nr44

Lepitamise kord

1. Lepitamine on mõjutusvahend, millekohaldamisprotsessis otsitakse erapooletu nõustaja abilkokkulepet
või vajadusel õiguserikkumise tagajärjel tekkinud kahjudekorvamise võimalusi alaealise õiguserikkujaoma
aktiivsuse abil.

2. Lepitaja on alaealiste komisjoni poolt määratudvastava ettevalmistuse saanud erapooletu isik, kesteeb pooltele
konkreetseid ettepanekuid probleemi lahendamiseks ja töötab kohalikuomavalitsusega sõlmitudlepingu alusel.

3. Lepitamise protsessi osapooled on:

3.1. alaealine õiguserikkuja ja tema seaduslik esindaja;

3.2. alaealise poolt toimepandud õiguserikkumise läbikannatanu, alaealise puhul tema seaduslikesindaja.

4. Lepitamist kohaldatakse alaealisele, kes on toime pannudalaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I1998, 17,
264) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teo.

5. Lepitamise kohaldamisel arvestatakse lisaks alaealisemõjutusvahendite seaduse paragrahvi 7 lõikes2
sätestatule käesoleva korra punktis 3.2 nimetatud lepitamise protsessi osapoolenõusolekut.

6. Lepitamise protsess toimub vormikohase lepingu alusel (lisa1), mis sõlmitakse lepitamise osapooltevahel
kümne tööpäeva jooksul alaealisele lepitamisemääramisest alaealiste komisjoni istungil.

7. Lepitamise protsess loetakse lõppenuks, kui osapooledsaavutavad mõlemaid osapooli rahuldavakokkuleppe
õiguserikkumisel tekitatud kahjude korvamiseks.

Lepitamise lahendid on:

7.1. õiguserikkumisega tekitatud kahju hüvitamisestloobumine;

7.2. õiguserikkumisega tekitatud kahju hüvitamine;

7.3. alaealise õiguserikkuja poolt üldkasuliku töötegemine;

7.4. muud lahendid.

8. Lepitamise protsessi üle teostab järelevalvetalaealiste komisjoni sekretär koos alaealiste komisjonipoolt
määratud lepitajaga tulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduseparagrahvi 8 lõikest 2.

9. Lepitamisega seonduvate kohustuste mittetäitmisekorral alaealise poolt määrab alaealiste komisjontalle uue
mõjutusvahendi tulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi9 lõikest 2.

Lisa 1
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Kinnitatud
sotsiaalministri 31. juuli 1998. a määrusega nr44

Sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemiserakendamise kord

1. Osalemine sotsiaalprogrammis on mõjutusvahend,mille kaudu toimub alaealise psühhosotsiaalneabistamine ja
tema käitumise korrigeerimine.

2. Osalemine ravikuuris on mõjutusvahend, millekäigus aidatakse kaasa alaealise alkohoolse joogi,narkootilise
või psühhotroopse aine sõltuvusest vabastamisele ja tervisetaastamisele ning mis viiakse läbitervishoiuasutuses
või ambulatoorselt.

3. Sotsiaalprogrammi või ravikuuri kohaldataksealaealisele, kes on toime pannud alaealisemõjutusvahendite
seaduse (RT I 1998, 17, 264) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3nimetatud teo.

4. Sotsiaalprogrammi või ravikuuri viib läbivastava ettevalmistusega spetsialist, kellel on õigus tutvudaalaealiste
komisjonis materjalidega alaealise kohta.

5. Sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemisejärelevalvet teostab alaealiste komisjoni sekretärkoos
lastekaitsetöötaja või maavalitsuse noorsootöötajagatulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduseparagrahvi
8 lõikest 2. Järelevalve teostamise käigus arvestataksesotsiaalprogrammi või ravikuuri läbiviivaspetsialisti
arvamust.
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6. Alaealine on kohustatud hiljemalt viietööpäeva jooksul pärast alaealiste komisjoni poolt otsusetegemist
ilmuma lastekaitsetöötaja või maavalitsusenoorsootöötaja juurde. Juhul kui alaealine ei ole
ilmunudlastekaitsetöötaja või maavalitsuse noorsootöötaja juurdemõjuvatel põhjustel viie tööpäeva jooksul ega
ole tedainformeerinud oma mitteilmumise põhjustest, teeb lastekaitsetöötajavõi maavalitsuse noorsootöötaja
kirjalikuesildise alaealiste komisjoni sekretärile.

7. Sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemisegaseonduvate kohustuste mittetäitmise korralalaealise poolt
määrab alaealiste komisjon talle uue mõjutusvahenditulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduseparagrahvi 9
lõikest 2.

Kinnitatud
sotsiaalministri 31. juuli 1998. a määrusega nr44

Üldkasuliku töö täitmise kord

1. Üldkasulik töö on kasvatuslikuiseloomuga mõjutusvahend, mida võib kohaldada alaealisele
tööstvõiõppimisest vabal ajal.

2. Üldkasuliku töö täitmisekäigus saab alaealine sotsiaalseid kogemusi ning arendatakse
alaealiseenesedistsipliini ja elementaarseid tööoskusi.

3. Alaealisele määratakse üldkasuliktöö alaealiste komisjoni otsuse alusel. Alaealiste komisjoni pooltmääratud
sotsiaaltöötaja valib Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatudüldkasulike tööde loetelust alaealiselekavandatavad
tööd.

4. Üldkasulikku tööd kohaldataksealaealisele, kes on toime pannud alaealise mõjutusvahendite seaduse(RT I
1998, 17, 264) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teo.

5. Alaealine rakendatakse üldkasulikuletööle üksnes tema nõusolekul ning tööst jaõppimisest vabal ajal:

5.1. 13- kuni 18-aastasele alaealisele võib määrataüldkasulikku tööd kuni 50 tundi kolme kuujooksul;

5.2. alla 13-aastasele alaealisele võib määrataüldkasulikku tööd kuni 10 tundi ühe kuu jooksul.

6.Üldkasuliku töö määramiselalaealisele arvestatakse vastavalt töö ja puhkeaja seaduse (RT I1994, 2, 12; 1995,
12, 120) paragrahvi 10 lõikele 1 ning paragrahvi 12lõikele 3, et alaealise poolt üldkasulikutöö täitmisele kuluv
aeg ei ületaks:

6.1. 7--10-aastasel alaealisel kuni 1 tund päevas;

6.2. 11--12-aastasel alaealisel kuni 3 tundi päevas;

6.3. 13--14-aastasel alaealisel kuni 4 tundi päevas;

6.4. 15--16-aastasel alaealisel kuni 5 tundi päevas;

6.5. 17--18-aastasel alaealisel kuni 6 tundi päevas.

7. Alaealine on kohustatud hiljemalt viietööpäeva jooksul pärast alaealiste komisjoni poolt otsusetegemist
ilmuma sotsiaaltöötaja juurde, kes annab talle teada olemasolevatesttöövõimalustest.

7.1 üldkasuliku töö täitmiseks sõlmitaksevormikohane leping alaealise, tema seaduslikuesindaja ja
sotsiaaltöötaja ning tööandja vahel (lisa 1).

7.2 juhul kui alaealine ei ole ilmunud sotsiaaltöötaja juurdemõjuvatel põhjustel viie tööpäevajooksul
ega ole teda informeerinud oma mitteilmumise põhjustest, teebsotsiaaltöötaja kirjaliku esildisealaealiste
komisjoni sekretärile.

8. Alaealise poolt üldkasuliku töötegemiseks koostab sotsiaaltöötaja igal konkreetsel juhul eralditöögraafiku
arvestades käesoleva korra punkti 5 nõudeid.

Üldkasuliku töö tegemiseks koostatud töögraafikukoopia antakse alaealisele ja tema seaduslikuleesindajale
allkirja vastu.

9. Alaealine rakendatakse üldkasulikuletööle ainult täiskasvanu juhendamisel.

10. Üldkasuliku töö täitmiseüle teostab järelevalvet alaealiste komisjoni sekretär koos alaealistekomisjoni poolt
määratud sotsiaaltöötajaga tulenevalt alaealisemõjutusvahendite seaduse paragrahvi 8 lõikest 2.Konkreetse
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üldkasuliku töö tegemisel alaealise poolt võib, kokkuleppesaavutamisel vastava tööandja esindajaga,kohapealse
tööülesannete kvaliteedi kontrolli delegeerida nimetatudesindajale. Kokkulepe fikseeritakseüldkasuliku töö
lepingus.

11. Üldkasuliku töö kohustusemittetäitmise korral alaealise poolt määrab alaealiste komisjon talle
uuemõjutusvahendi tulenevalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 9lõikest 2.

12. Üldkasuliku töö kohustuse eeskujulikutäitmise korral alaealise poolt võib järelevalvet
teostavsotsiaaltöötajavõi alaealise elukohajärgne sotsiaalametnik tehakirjaliku ettepaneku alaealiste
komisjonilemõjutusvahendi kohaldamise lõpetamiseks kooskõlas alaealisemõjutusvahendite seaduse
paragrahviga 10.
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