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§ 133. Inimkaubandus 

(1) Inimese asetamise eest olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel tingimustel, 

tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset 

kohustust, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest, kui tegu on toime pandud vabaduse 

võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu 

seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega, – 

karistatakse ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui: 

1) see on toime pandud kahe või enama isiku suhtes; 

2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 

3) see on toime pandud abitus seisundis isiku suhtes; 

4) see on toime pandud piinaval või julmal viisil; 

5) sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus; 

6) sellega on põhjustatud oht elule; 

7) see on toime pandud kahe või enama isiku poolt; 

8) see on toime pandud ametiseisundit kasutades; 

9) sellega on põhjustatud raske tagajärg, – 

karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 

isik, – 

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega. 

(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara 

laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

(5) Haavatav seisund käesoleva paragrahvi tähenduses on olukord, kus inimesel puudub tegelik 

või vastuvõetav võimalus mitte täita mõnda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustust. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 1331. Inimkaubanduse toetamine 

(1) Käesoleva seadustiku § 133 lõikes 1 nimetatud olukorda asetatud isiku eelnevalt 

mittelubatud veo, üleandmise, saatmise, vastuvõtmise, varjamise või majutamise või muul viisil 

tema sunnitud tegevusele eelnevalt mittelubatud kaasaaitamise eest – 

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui: 

1) see on toime pandud kahe või enama isiku suhtes; 

2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 

3) see on toime pandud abitus seisundis isiku suhtes; 

4) see on toime pandud ametiseisundit kasutades, – 

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 

isik, – 

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega. 

(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara 

laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 



§ 1332. Kupeldamine 

(1) Prostitutsiooniga tegeleva isiku ja kliendi kohtumise korraldamise, bordelli omamise, 

juhtimise, seal prostitutsioonile kaasaaitamise või bordelli pidamiseks ruumi rentimise eest, 

samuti isiku mõjutamise eest alustama või jätkama prostitutsiooniga tegelemist, kui puudub 

käesoleva seadustiku §-s 133 või 1331 sätestatud süüteokoosseis, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui: 

1) selle on toime pannud isik, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis või §-s 133, 

1331, 1333 või 175 sätestatud süüteo; 

2) see on toime pandud suure varalise kasu saamise eesmärgil, – 

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega. 

(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara 

laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

(5) Bordell käesoleva paragrahvi tähenduses on iga ruum või piiratud ala, kus kõrvaline isik 

vahendab kahe või enama isiku prostitutsiooniga tegelemist või aitab kahe või enama isiku 

prostitutsiooniga tegelemisele kaasa. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 1333. Prostitutsioonile kaasaaitamine 

(1) Prostitutsioonile teadvalt kaasaaitamise eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 133, 1331 

või 1332 sätestatud süüteokoosseis, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 136. Vabaduse võtmine seadusliku aluseta 

(1) Teiselt inimeselt seadusliku aluseta vabaduse võtmise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, – 

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. 

 

§ 1381. Doonorlusele sundimine 

(1) Inimese asetamise eest olukorda, kus temalt eraldatakse elund, kude või rakk, kui tegu on 

toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest 

isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega ja puudub käesoleva 

seadustiku §-s 118 sätestatud süüteokoosseis, – 

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui: 

1) see on toime pandud kahe või enama isiku suhtes; 

2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 

3) see on toime pandud abitus seisundis isiku suhtes; 

4) see on toime pandud piinaval või julmal viisil; 

5) sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus; 

6) sellega on põhjustatud oht elule; 

7) see on toime pandud kahe või enama isiku poolt; 

8) see on toime pandud ametiseisundit kasutades; 

9) sellega on põhjustatud raske tagajärg, – 



karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 

isik, – 

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega. 

(4) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara 

laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

(5) Haavatav seisund käesoleva paragrahvi tähenduses on olukord, kus inimesel puudub tegelik 

või vastuvõetav võimalus mitte olla asetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud olukorda. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 139. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine 

Inimeselt siirdamise eesmärgil elundi või koe eraldamise eest isiku poolt, kellel on olnud 

seadusest tulenev õigus seda teha, kui seda inimest enne temalt vastava nõusoleku saamist ei 

olnud teavitatud olulistest elundi või koe eraldamisega kaasneda võivatest ohtudest või kui 

eraldaja oli teadnud, et see inimene saab elundi või koe eraldamise eest tasu, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

 

§ 140. Doonorlusele kallutamine 

(1) Inimese ebaseadusliku kallutamise eest endalt elundi, koe või raku eraldamiseks nõusolekut 

andma, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 118 või 1381 sätestatud süüteokooseis, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes, – 

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 143. Suguühendusele sundimine 

(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest, ära kasutades kannatanu 

sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, 

milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – 

karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud: 

1) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 

2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – 

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

[RT I 2006, 31, 233 - jõust. 16.07.2006] 

 

§ 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega  

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu 

sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest –   

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 

käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – 

karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega. 

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] 

 

§ 1451. Alaealiselt seksi ostmine 

(1) Alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest suguühtesse 

astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – 



karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud noorema kui 

neljateistaastase isiku suhtes, – 

karistatakse kuni viieaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud isiku 

poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – 

karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui selle on toime pannud 

juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega.  

[RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] 

 

§ 172. Võõra lapse hõivamine 

Noorema kui neljateistaastase võõra lapse salajase või avaliku äraviimise eest isiku juurest, 

kelle hoole all laps seaduslikul alusel viibis, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

 

§ 173. Lapse müümine ja ostmine 

(1) Lapse müümise või ostmise eest – 

karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

 

§ 175. Inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil 

(1) Noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest, et ta alustaks või jätkaks kuriteo 

toimepanemist, kerjamist, prostitutsiooniga tegelemist või tavapäratutel tingimustel töötamist 

või astuks modellina või näitlejana üles pornograafilises või erootilises etteastes või teoses, kui 

puudub käesoleva seadustiku §-s 133 sätestatud süüteokoosseis, samuti noorema kui 

kaheksateistaastase isiku eelnimetatud tegevusele kaasaaitamise eest – 

karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega. 

(3) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara 

laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012] 

 

§ 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine 

(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast 

isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või 

selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, 

näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas 

paragrahvis või §-s 175, 1751, 1781 või 179 sätestatud kuriteo, – 

karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] 

 

 



§ 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 

(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni 

üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellisele isikule 

seksuaalse kuritarvitamise näitamise või sellise isiku nähes suguühtesse astumise või muul 

viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

[RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] 

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 

käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 1781 sätestatud kuriteo, – 

karistatakse ühe- kuni kolmeaastase vangistusega.  

[RT I, 13.12.2013, 5 - jõust. 23.12.2013] 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

 

§ 258. Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine 

Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest, kui teos puudub 

käesoleva seadustiku §-s 2374 sätestatud süüteokoosseis ja see on toime pandud: 

1) politseiametniku peatumismärguande või käsu eiramisega; 

2) grupi poolt või 

3) transpordivahendiga selleks mitteettenähtud kohas, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

[RT I, 23.12.2014, 14 - jõust. 01.01.2015] 

 

§ 259. Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise 

kontrolljoone 

(1) Välismaalase ebaseaduslikult üle Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone 

toimetamise eest – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud välismaalase eluohtlikku või tema tervist raskelt 

kahjustada võivasse olukorda asetamisega, – 

karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline 

isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 17.12.2015, 3 - jõust. 27.12.2015] 

 

§ 2591. Eestis ilma seadusliku aluseta viibimise soodustamine 

(1) Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele kaasaaitamise eest varalise kasu 

saamise eesmärgil, kui teos puudub käesoleva seadustiku §-s 133, 1331, 175, 259 või 2601 

sätestatud süüteokoosseis, – 

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. 

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 17.12.2015, 3 - jõust. 27.12.2015] 

 

 

 

 



§ 2601. Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine 

(1) Tööandja poolt Eestis viibimiseks seaduslikku alust mitteomavale välismaalasele Eestis 

töötamise võimaldamise eest, kui teos puudub käesoleva seadustiku §-s 133, 1331 või 175 

sätestatud süüteokoosseis ja: 

[RT I, 04.04.2012, 1 - jõust. 14.04.2012]  

1) see on toime pandud süstemaatiliselt; 

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]  

2) töötada võimaldati kolmel või enamal välismaalasel; 

3) töötada võimaldati alaealisel välismaalasel; 

4) töötada võimaldati inimkaubandusega seotud kuriteo välismaalasest kannatanul või 

5) sellega on põhjustatud oht välismaalase elule või tervisele või koheldud välismaalast 

inimväärikust alandavalt, –  

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, 

–  

karistatakse rahalise karistusega. 

[RT I, 30.06.2011, 1 - jõust. 20.07.2011] 

 

 

 
Täisversiooni inimkaubandusega seotud seadusandlusest vaata siit https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016024  

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016024

