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Alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise kord

1. Alaealise suunamine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli (edaspidi kool) toimub vastavalt alaealise mõjutusvahendite seadusele, karistusseadustikule ja
kriminaalmenetluse seadustikule.

2. Alaealise mõjutusvahendite seaduse alusel alaealise suunamiseks kooli esitab alaealiste komisjon alaealise kooli suunamise taotluse enne selle kohtule esitamist koolile, kes
broneerib õppeasutuses vaba koha olemasolul kooli suunatavale alaealisele koha.

3. Kool väljastab hiljemalt viie tööpäeva jooksul punktis 2 nimetatud taotluse saamise päevast arvates alaealiste komisjonile teatise koha olemasolust koolis või teatab vastava
koha puudumisest.

4. Alaealiste komisjon taotleb kirjaliku põhjendatud taotluse alusel kohtult loa alaealise kooli suunamiseks. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) punktis 3 nimetatud kooli poolt alaealiste komisjonile väljastatud teatis;

2) alaealiste komisjonis alaealise õiguserikkumise asja arutamisel aluseks olnud materjalid ning alaealiste komisjoni vastava istungi protokoll;

3) koopia alaealise sünnitunnistusest või isikut tõendavast dokumendist;

4) raviasutuse tõend alaealise tervisliku seisundi kohta ja alaealise tervisekaart koolist juhul, kui tervisekaart on olemas;

5) alaealise haridust tõendav dokument (viimati lõpetatud klassi klassitunnistus või klassikursuse poolelijäämisel hinneteleht lõpetatud õppeperioodi
hinnetega);

6) koopia alaealise õpilasraamatust või, kui alaealine õppis kutseõppeasutuses, õppija õpitulemuste arvestamise kaart (õppekaart);

7) kooli või töökoha poolt alaealise kohta antud iseloomustus.

5. Kui kohus annab vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku §-le 404 alaealiste komisjonile loa kohaldada alaealisele mõjutusvahendina kooli suunamist, saadab alaealiste
komisjon koolile vastava kohtumääruse ärakirja ning punktis 4 nimetatud dokumendid.

6. Kui kohus kohaldab alaealisele kooli suunamist vastavalt karistusseadustiku § 87 lõike 1 punktile 4, saadab kohus koolile ning kohalikule omavalitsusele vastava kohtuotsuse
ärakirja. Kohalik omavalitsus saadab koolile punkti 4 alapunktides 3 - 7 nimetatud dokumendid.

7. Järelevalvet alaealise üle koolis teostab alaealiste komisjoni sekretär koos kooli direktoriga vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse § 8 lõikele 1.

8. Alaealise koolis viibimise tähtaja pikendamiseks vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku §-le 404 ja karistusseadustiku § 87 lõikele 3 esitab alaealiste komisjon kooli direktori
soovitusel kohtule kirjaliku põhjendatud taotluse.

9. Alaealise koolist enne tähtaega vabastamiseks vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku §-le 405 esitab kooli direktor või alaealise seaduslik esindaja kohtule kirjaliku taotluse,
millele lisatakse alaealiste komisjoni arvamus.
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