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SÜÜDIMÕISTETU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED KARISTUSE ASEND AMISEL SÕLTUVUSRAVIGA  
 

Kohustused ja nende rikkumine  
 
1. Süüdimõistetu peab järgima talle kohaldatud sõltuvusravi ajal  „Karistusseadustiku“ § 692 lõike 4 
kohaselt esitatud nõudeid ja täitma „Karistusseadustiku“ § 75 kohaselt pandud kohustusi. 
 
2. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud: 
1) elama kohtu määratud alalises elukohas, välja arvatud ajal, mil süüdimõistetu viibib statsionaarsel ravil; 
2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajal kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, kui 
süüdimõistetu on ambulatoorsel sõltuvusravil; 
3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise 
ja elatusvahendite kohta; 
4) taotlema kriminaalhooldusametnikult enne luba elukohast kauemaks kui 15 päevaks lahkumisel; 
5) taotlema kriminaalhooldusametnikult enne luba elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. 

3. Kui süüdimõistetu ei ilmu õigel ajal sõltuvusravi kohaldamise kohale, ei allu sõltuvusravi kohaldaja 
korraldustele või rikub muid sõltuvusravi plaanis kehtestatud tingimusi, teatab sõltuvusravi kohaldaja 
sellest viivitamatult kriminaalhooldusametnikule. 
 

4. Kriminaalhooldusametnik võib nõuda süüdimõistetu lahkumist sõltuvusravi kohaldamise kohalt ja 
fikseerida rikkumise, kui süüdimõistetu: 
1) tarvitab sõltuvusravi kohaldamise kohas alkoholi või narkootikumi;  
2) ilmub sõltuvusravi kohaldamise kohta alkoholi- või narkojoobes; 
3) ohustab või võib ohustada oma käitumisega sõltuvusravi kohaldaja töötajaid või vara, kõrvalist isikut 
või iseennast. 
 

5. Kriminaalhooldusametnik fikseerib rikkumise ja võtab süüdimõistetult selle kohta kirjaliku seletuse. 
 
6. Rikkumise tuvastamise korral on kriminaalhooldusametnikul õigus teha süüdimõistetule kirjalik hoiatus 
või koostada kohtule erakorraline ettekanne. „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 4192 lõike 3 alusel 
kehtestatud korra § 21 kohaselt peab kriminaalhooldusametnik kolmandale rikkumisele reageerima 
erakorralise ettekandega. 

7. Kohus võib kriminaalhooldusametniku ettekande alusel pöörata süüdimõistetule karistusena mõistetud 
vangistuse täitmisele.  

Õigused  
 
8. Sõltuvusravile allutatud süüdimõistetu suhtes kehtivad kõik tervishoiuteenuse osutamist reguleerivad 
õigusaktid. 
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9. Süüdimõistetul on õigus taotleda sõltuvusravile allumise tähtaja peatamist haiguse või perekondliku 
olukorra tõttu. 

10. Süüdimõistetul on õigus esitada kriminaalhooldusosakonna juhatajale kaebus 
kriminaalhooldusametniku tegevuse peale. 

Sõltuvusravile allumise aja arvestus 

11. Sõltuvusravile allumise arvestust peab ravikohal sõltuvusravi kohaldaja. 

Kriminaalhooldusametnikuga kontakteerumine  
 
12. Sõltuvusravile allumise ajal haigestumise või muude probleemide tekkimise korral on süüdimõistetu 
kohustatud viivitamata teavitama sõltuvusravi kohaldajat ja kriminaalhooldusametnikku. 

Kriminaalhooldusosakond ..........................................................................................  

Kriminaalhooldusametnik ..........................................................................................  

........................................................................................................................................  

(allkiri ja kontaktandmed)  

Käesolevaga kinnitan, et mulle on tutvustatud sõltuvusravile allumise kohustuse põhimõtteid.  

Sõltuvusravile allutatud süüdimõistetu ........................................................................................... 

                     (nimi ja allkiri)  

(kuupäev) ........................ 
 

 


