
 

 

 
 
 
 
 
  
 

Eesmärk 

 Kaitsta ühiskonda kõige ohtlikumate retsidiivsete kurjategijate eest.  

 Tõhustada korduvalt vägivallatsenud isikute karistamist. 

 Vähendada vanglast vabanenute retsidiivsust. 

 

Määratlus 

Ohtlik kalduvuskurjategija on isik, kes on olnud – ja tõenäoliselt on 

edaspidigi – raskelt vägivaldne, s.t tapnud tahtlikult inimese või tekitanud 

rasket tervisekahju või pannud toime raske seksuaalkuriteo.  

 

Poliitika ettepanekud keskenduvad kõige ohtlikumatele ja suurema korduskuritegevuse riskiga 

isikutele. Üks eesmärk on asendada varem välja töötatud karistusjärgse kinnipidamise meetmed, 

mis ei ole riigikohtu hinnangul põhiseadusega kooskõlas.  

 

Vajadus 

 Kuigi ohtlikud kalduvuskurjategijad  moodustavad kõigist kurjategijaist väikse osa, tekitavad 

nende kuriteod suurt kahju ja vähendavad tugevasti inimeste turvatunnet. 

 Vajadus rakendada sellistele isikutele erimeetmeid tulenebki suurest kahjust, mida nende 

kuriteod tekitavad. Seetõttu on karistuse määramisel õigustatud mõningane eemaldumine 

süüpõhimõttest ja karistuse proportsionaalsuse printsiibist. 

 Kuna ohtlike kalduvuskurjategijate tegevus mõjutab ohvrit tavapärasest rängemalt, on oluline 

parandada meetmeid, mis tagavad ohvrite kaitse ja huvid nii menetluse kui ka karistuse 

kandmise ajal. 
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1. MEEDE  

Karmistame korduvalt tapnud, vägistanud või  

raskeid tervisekahjustusi tekitanud isikute karistusi ja  

viime ellu eluaegse vangistuse tingimuste reformi 

 

 Kehtestame kohustusliku eluaegse vangistuse vähemalt teist korda tapmises süüdimõistmise 

korral.  

 Loome võimaluse mõista eluaegne vangistus ka raske tervisekahjustuse, vägistamise või muu 

lapsevastase seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo toime pannud isikule, kui see isik on 

varem toime pannud tapmise, mõrva, raske tervisekahjustuse või lapsevastase seksuaalse 

enesemääramise vastase kuriteo.  

 Muudame eluaegsest vangistusest käitumiskontrolli alla vabastamise ühiskonnale turvaliseks. 

Kui eluaegset vanglakaristust kandev isik on vangistuse vältel piisavalt pingutanud, et elada 

edaspidi õiguskuulekalt ja oma teod heastada, siis:  

 saab ta võimaluse asuda 20-aastase vangistuse järel avavanglasse  

 võib ta 25-aastase vangistuse järel vabaneda elektroonilise valvega käitumiskontrolli alla  

 rakendatakse talle kõiki vajalikke sotsiaalse toetuse ja järelevalve meetmeid. 

Meetme rakendamiseks kasutatakse GPS-jälgimisseadmeid, ohvri huve arvestavaid taastava 

õiguse tegevusi ning MAPPA koostöömudelit, mis aitab vanglal, kriminaalhooldusel, politseil ja 

omavalitsustel vanglast vabanenu naasmisega toime tulla.  

Meetme tulemusena suureneb eluaegse vangistuse kohaldamine 1–10 võrra aastas, samal ajal 

väheneb eluaegsete vangide arv tänu paremini kontrollitud ja varasemale vanglast vabanemisele.  
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2. MEEDE  

Tõhustame korduvalt vägivallatsenud, kogukondi ja  

peresid hirmu all hoidvate isikute karistus- ja mõjutusmeetmeid  

 

 Kui kohus soovib vägivallakuriteo eest karistatud isikut vangistusest tingimisi vabastada, tuleb 

talle mõista karistus, mis pööratakse vähemalt osaliselt täitmisele.  

 

 Et karistus- ja mõjutusmeetmed vanglas ja kriminaalhoolduses oleksid tõhusad ja vähendaksid 

uue kuriteo toimepanemise riski, ei tule meetmeid valida ja kohaldada mitte liini-, vaid 

rätsepatööna. Selleks tuleb rohkem kasutada:  

 kohtueelseid ettekandeid ja riskihindamist 

 agressiivsuse vähendamise programme  

 alkoholikontrolli ja alkoholismiravi 

 elektroonilist valvet, lähenemiskeeldu ning ajast ja kohast olenevaid viibimiskeelde. 

 

 Senisest enam tuleb tähelepanu pöörata kannatanute õigustele ning kurjategija vastutusele 

oma tegude tagajärgede hüvitamise eest. Selleks luuakse kohtule kohustus kuulata (ohvri soovi 

korral) ära ohvri arvamus ning pooltele antakse võimalus leppida ja tagada kriminaal-

menetluse ajal kannatanute huvid.  

 

Meetme rakendamiseks muudetakse karistuseelne hindamine ning kannatanute kaasamine ja 

huvide arvestamine kohustuslikuks, koolitatakse kriminaalhooldajaid, prokuröre ja kohtunikke 

ning süvendatakse justiitssüsteemi koostööd sotsiaal- ja tervishoiuasutustega.  

 

Meetme tulemusena on karistused õiglasemad ja mõjusamad ning need ennetavad mõjusamalt 

uusi rikkumisi. Vangide arv ei suurene märkimisväärselt, küll aga suureneb lühikest aega vanglas 

viibivate isikute arv. Kriminaalhooldusaluste üldarv kuigivõrd ei muutu, ent muutub kriminaal-

hoolduse liik ja läbiviimise viis. Kasvab või muutub ohvriabiteenuseid kasutavate isikute 

sihtrühm. Muudatused mõjutavad aastas 200–300 vägivallatsejat.  
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3. MEEDE  

Rakendame vanglast vabanenutele laialdasemalt  

käitumiskontrolli ja tagame vanglas parema vabanemisettevalmistuse  

Ligi 70% isikutest vabaneb vanglast ilma igasuguse järelevalve või toeta, paljudel puudub elu- 

ja töökoht ning oskused iseseisvalt ja õiguskuulekalt hakkama saada.  

 

 Muudame karistusjärgse käitumiskontrolli sihtrühma ja tagame teatud juhtudel selle 

kohustusliku rakendamise. Karistusjärgse käitumiskontrolli peamiseks sihtrühmaks 

saavad pikema karistusega, korduvalt vanglas karistust kandnud ja vägivallategusid toime 

pannud isikud. 

 

 Muudame karistusjärgse käitumiskontrolli sisu: see muutub senisest tavalisest käitumis-

kontrollist mõjutusvahendiks, mis vastab vabanenu vajadustele ja riskidele (nt majutus, töö, 

ravivajadus). Karistusjärgne käitumiskontroll peab olema intensiivne, kaasama eri osalisi ja 

toetama õiguskuulekat elu.  

 

 Integreerime uimasti- ja alkoholisõltlaste ning seksuaalkurjategijate kompleksravi vajavate 

isikute ravivõimalusi vangistuse ja käitumiskontrolliga, et suurendada ravi rolli uute 

kuritegude ennetamisel.  

 

 Parandame vanglast vabanemise ettevalmistamist vangistuses: rakendame vabanemist ette 

valmistava programmi, suurendame avavangla ja lühiajaliste väljasõitude kontrollitud 

kasutamist, laiendame töö- ja haridusvõimalusi ning suurendame kinnipeetava isiklikku 

vastutust oma elu korraldamise eest, rakendades normaalsusprintsiipi.  

 

 Omavalitus hakkab vanglast vabanejatele majutuse pakkumise eest tegelikult vastutama: 

majutuskoht ja tingimused peavad olema teada enne vabanemist.  

 

Meetme rakendamiseks muudame kohtlemismudeleid vanglas ja kriminaalhoolduses, teeme 

koostööd omavalitsuste ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkujatega, korraldame ümber 

sõltlaste ja seksuaalkurjategijate ravile suunamise.  

 

Meetme tulemusena suureneb:  

- karistusjärgse käitumiskontrolli ja elektroonilise valve kasutamine 

- töö või õppimisega hõivatud vangide arv 

- avavangla kohtade arv 

- omavalitsuse roll vabanenute toetamisel ning 

- vajalikku ravi saavate sõltlaste ja seksuaalkurjategijate arv. 
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