
Seni on puudunud teadmised õigusrikkujate endi hinnangust nende toime 
pandud rikkumistele ja saadud karistustele. Samuti on eelnevalt vähe 
või peaaegu üldse mitte uuritud õigusrikkujate endi arvamust karistuse 
mõju osas. Uuringu eesmärgiks on Eestis esmakordselt neid teemasid 
käsitleda, mõistmaks, milliseid sanktsioone peavad õigusrikkujad ise 
kõige tõhusamaks ja mõjusamaks ning millest see hinnang sõltub.

UURIMISKÜSIMUSED

1. Milline on õigusrikkuja jaoks karistuste eesmärk tervikuna? 

2. Milline on õigusrikkuja jaoks talle mõistetud karistuse mõju?

3. Milline on hinnang menetlusprotsessile ning karistuse täideviimisele?

4. Kuidas mõistab ja mõtestab õigusrikkuja oma tegu?

5. Milline on õigusrikkuja hinnang tulevikule?

Uuringu käigus viisime läbi:

1. DOKUMENDIANALÜÜSI rahvusvahelise teaduskirjanduse baasil. 

2. 25 SÜVAINTERVJUUD õigusrikkujatega, kellele oli mõistetud 

    karistusena: 

- Vangistus (12 inimest)

- Kriminaalhooldus (4 inimest)

- Tingimisi karistus (2 inimest)

- Rahaline karistus (2 inimest)

- Oportuniteet (5 inimest) 

3. KOLM KÜSITLUST

- Tallinna vanglas (vastajaid: 223)

- Kriminaalhooldusaluste seas (vastajaid: 38)

- Oportuniteedi saanute seas (vastajaid: 23) 

Karistuse mõju: õigusrikkuja vaade
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Lühikokkuvõte uuringust
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1. Milline on õigusrikkuja jaoks karistuste eesmärk tervikuna? 

Dokumendianalüüsist selgus, et karistuste üldine eesmärk peaks olema ennetada ja 
vähendada tuleviku kuritegude tõsidust, luues samal ajal võimalused uute õigusrikku-
miste ärahoidmiseks. Intervjuudes toodi põhjendusena välja, et vangistuse puhul on 
eesmärgiks õigusrikkujate isoleerimine, mis omakorda peaks vähendama tuleviku õi-
gusrikkumisi. Kriminaalhoolduse puhul nenditi, et meede distsiplineerib õigusrikkujat ja 
aitab inimesi õigele teele juhtida. 

Kõige raskem oli mõistetud karistuse eesmärgist aru saada majandus- ja korruptsiooni-
kuritegude sooritajatel, kus teostatud neli intervjuud näitasid, et ükski intervjueeritav ei 
tunnistanud oma süüd. Süü mitte tunnistamine tulenes sellest, et teostatud õigusrikku-
mine ei olnud üheselt mõistetav ja arusaadav – nende hinnangul oli tihti tegemist näi-
teks eksimusega seaduste tõlgendamisel, mitte korruptsiooniga, ning neile ei seletatud 
täpselt, mida nad valesti tegid. 

Küsitluste vastustest ilmnes, et karistuse eesmärgiks on reageerida teole ehk karistada 
kurjategijat õigusrikkumise eest, panna kurjategija mõistma oma teo tagajärgi ja aidata 
kurjategijal hoiduda edasiste õigusrikkumiste toimepanemisest. Kõige vähem nõustuti 
väitega, et karistusel pole eesmärki. 

Intervjuudest ja küsitlustest jäi kõlama hinnang, et karistuse eesmärki selgitati menet-
lusprotsessis vähesel määral. 

2. Milline on õigusrikkuja jaoks talle mõistetud karistuse mõju?

Vanglakaristust hindasid karistatud õiglaseks, kuid enamasti liiga pikaks, nõustudes 
üldjoontes, et isoleerimine ühiskonnast on vajalik. Karistusliigist sõltumata tunti oma 
sooritatud kuriteo pärast enamasti häbi. Kriminaalhooldusalused suhtusid oma karis-
tusse pigem heakskiitvalt ja kergendatult ning tõid välja kriminaalhooldajate positiivse 
mõju nende edasisele käitumisele. 

Karistuse mõju hinnates eristusid selgelt vanglas läbiviidud intervjuud, kus suurem osa 
intervjueeritavatest ei tundnud, et vangistus aitaks erilisel määral tehtu üle järele mõel-
da. Pigem kinnistab kogu vanglasüsteem arusaama, et häid tulevikuväljavaateid kinni-
peetavatel pärast vabanemist ei ole. Positiivse mõjuna nähti sõltuvustest vabanemist, 
kahepoolset keelekümblust ning hariduse omandamist. Neid arusaamasid kinnitas ka 
läbiviidud küsitlus, millele vastanud kinnipeetavad pidasid alternatiivseid meetmeid van-
gistusest mõjusamaks. Samuti näitas küsitlus, et karistusel oli mitmeid muid negatiivseid 
tagajärgi nagu töö kaotus ja halb mõju pereelule. Sarnaselt intervjueeritavatega oli kü-
sitluses osalenute jaoks vangistuse peamine positiivne mõju sõltuvustest vabanemine. 

Avalikus elus või kohalikus kogukonnas rohkem tuntud süüdimõistetute hinnangul algas 
nende karistuse mõju juba enne otsust ehk kinnipidamisega. Üldiselt tähendas see neile 
senise karjääri lõppu, ka õigeksmõistva otsuse korral raskendas tekkinud mainekahju 
teatud ametites töötamist. 

Peamised tulemid

ha
ap

.e
e



3. Milline on hinnang menetlusprotsessile ning karistuse täideviimisele?

Väike osa intervjueeritavatest arvas, et nad said menetlusprotsessist täielikult aru. Suu-
rema osa (eelkõige nooremate ja esmakordsete) õigusrikkujate jaoks oli ebaselge, mil-
lises menetluse etapis mida tehakse ja millal on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. 
Menetlusprotsessi hinnati üldiselt korrektseks ega tunnetatud, et selle käigus oleks kin-
nipeetavate õiguseid rikutud. 

Samuti toodi intervjuudes esile puudulikku kommunikatsiooni, kuna põhjuseid, miks sel-
line karistus õigusrikkujale mõisteti, enamasti ei selgitatud. Õigusrikkujad üritasid seda 
tavaliselt ise mõtestada, võttes peamiselt aluseks teiste, nende hinnangul sarnastele 
õigusrikkumistele vastavad karistused. 

Mitmed süüdimõistetud tundsid, et nende kinnipidamine oli liiga jõuline ega arvestanud 
nende kaasuse eripära. 

4. Kuidas mõistab ja mõtestab õigusrikkuja oma tegu?

Õigusrikkujad püüavad üldiselt kaasa mõelda ja enda jaoks oma õigusrikkumist mõtes-
tada. Eriti kehtib see vanglakaristuse saanute puhul. Näiteks 70% vanglates küsitletu-
test pigem mõistavad või mõistavad täielikult, miks neile selline karistus mõisteti. Ena-
masti mõtestatakse seda esimeses uurimisküsimuses välja toodud karistuse eesmärgist 
lähtuvalt. 

Üks oluline osapool õigusrikkumistes on ohver. Ohvriga samastumine oli uuringu in-
tervjueeritavate jaoks raske. Näiteks ei mõistetud narkokuritegude puhul potentsiaalse 
ohvri olemasolu, isikuvastaste kuritegude sooritajatele oli aga ohvrist rääkimine ülimalt 
ebamugav ja sellele üritati pigem mitte mõelda.  

5. Milline on õigusrikkuja hinnang tulevikule?

Oma hinnangutes elule pärast karistuse kandmist eristusid uuringus selgelt kinnipee-
tavad ja teiste karistusliikidega õigusrikkujad. Kuigi vanglas on üksikud head võimalu-
sed (nt võimalus haridust omandada), siis üldiselt ei aita vangistus kaasa uute oskuste 
omandamisele ega suurenda väljavaadet pärast karistuse kandmist iseseisvalt toime 
tulla. Siinkohal tulid esile ka hagid ja võlad, mille katmine vangistuse ajal ei ole praktiliselt 
võimalik. Tuleviku kuritegude toimepaneku tõenäosust mõjutas kõigi intervjueeritavate 
jaoks peamiselt inimese üldise tugivõrgustiku olemasolu. 

Läbiviidud küsitlustes oli valdav tunnetus, et õigusrikkumisi ei sooritataks enam uuesti. 
Kuna enamik kinnipeetavatest olid korduvad õigusrikkujad, siis oleks edasistes uurin-
gutes oluline uurida, miks õigusrikkumised aset leidsid, mõistmaks, mis viib korduvale 
retsidiivsusele olukorras, kus kinnipeetavate enda hinnangul nad enam õigusrikkumisi 
toime ei paneks. Samuti oleks oluline põhjalikumalt uurida ja paremini mõista, mil moel 
saaks kinnipeetavaid toetada pärast vabanemist, et nad enam õigusrikkumisi toime ei 
paneks. ha
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1. Avatud ja austav kommunikatsioon tagab sujuvama protsessi ja rahulolevamad   
   osapooled

• Prokuröride vahetumise korral võiksid nad ise süüdistatavaga kontakti luua, et lisaks 
olemasoleva materjaliga tutvumisele ja vahendatud kogemusele saada rohkem in-
fot süüdistatava tausta ja nägemuse kohta ning seeläbi ka kõigi vaateid arvesse 
võttev pilt juhtumist.

• Leida viise, kuidas võimaldada valvurite ja kinnipeetavate omavahelist suhtlust, et 
see sisaldaks rohkemat kui vajalike korralduste esitamist.

• Kohandada ametnike (ennekõike uurijad, prokurörid, kohtunikud, valvurid) väljaõp-
pe ja koolitamise süsteemi selliselt, et see valmistaks neid ette mitmepoolseks ja 
avatumaks suhtluseks süüdimõistetute ning kinnipeetavatega.

2. Süüalustele võiks rohkem selgitada miks neile selline karistus mõisteti ja mis on   
   karistuse eesmärk

• Leppida kokku, kelle ülesanne on menetlusprotsessis selgitada õigusrikkujale, miks 
talle just selline karistus mõisteti.

• Selgitada õigusrikkujatele kõike menetlusprotsessis toimuvat, alates selle erineva-
test osadest ja etappidest kuni otsuste ja põhjendusteni, võimalikult lihtsas keeles.

• Selgitada õigusrikkujale, miks talle antud karistusmeede mõisteti ja mis on selle ees-
märk, sh mida karistusega soovitakse saavutada.

3. Süüdistataval on vaja abi, et oma kuritegu mõista

• Kui kuriteol on ohver, tasuks mõelda, kuidas luua ohvrile ja õigusrikkujale toetav 
ning turvaline võimalus omavaheliseks suhtluseks. See võiks õigusrikkujal aidata ka 
paremini mõista teise poole vaatenurka ning seeläbi rikkumise mõju ohvrile. 

• Leppida kokku, kelle ülesanne on ohvri ja õigusrikkuja vahelise konflikti vahendamine. 

• Kasutada taastava õiguse põhimõtteid ja meetodeid laialdasemalt, et aidata 
õigusrikkujatel mõista oma rikkumist ja selle laiemat mõju. 

• Justiitsministeerium võiks pakkuda regulaarselt koolitusi taastava õiguse 
rakendamise kohta, rõhuga konkreetsetel kaasustel, kus taastava õiguse lähenemist 
saaks rakendada.  

Soovitused

Soovitame

Soovitame

Soovitame



4.  Liialt jõulisel kinnipidamisel on negatiivne mõju protsessi sujuvusele ning 
lähedastele

• Majanduskurjategijate kinnipidamise puhul hinnata, kas avalik kinnipidamine teenib 
oma eesmärki ja on proportsionaalne, arvestades õigusrikkumise olemust.  

5. Avalikkuse tähelepanu enne süüdimõistvat otsust põhjustab ebavajalikku 
mainekahju

• Prokuratuuril kaaluda ja läbi mõelda oma kommunikatsioon – millist infot on mõistlik 
ja vajalik kinnipidamise ning protsessi kohta avalikkusele edastada enne seda, kui 
inimene on kuriteos süüdi mõistetud. 

6. Tausta ja perekondliku olukorra arvesse võtmine karistuse mõistmisell on tähtis

• Karistuse mõistmisel alati selgitada, kuidas karistus võtab arvesse õigusrikkuja 
perekonda ja tausta. 

Mõistame, et selline lähenemine töötab kõige paremini kergemate õigusrikkumiste 
korral, kuid seda printsiipi rakendades on võimalik karistatute seas tekitada ka 
teatavat tänutunnet õigussüsteemi suhtes.  

7. Karistuse mõistmise protsess on raskesti mõistetav

• Karistuse mõistmise protsessi kohta võiks kaaluda lihtsate visuaalsete infomaterjalide 
koostamist, mille saaks õigusrikkujatele anda. Seal peaks olema visuaalselt etappide 
lõikes välja toodud, mis ajal milline toiming aset leiab ja millistes etappides saab 
kahtlustatav ise oma tunnistuste ja valikutega osaleda. See võimaldab õigusrikkujal 
erinevatel hetkedel üle vaadata, millised on menetlusprotsessi etapid ning ennast 
nendeks ette valmistada. 

8. Õigusrikkujaid on mõistlik kaasata karistuse mõistmise protsessi

• Karistuse mõistmise protsessi kaasata suuremal määral ka õigusrikkujaid endid, 
küsides neilt, millise karistuse ja miks nad endale mõistaksid. Üheks võimaluseks on 
lasta õigusrikkujatel valida mitme samaväärse karistuse vahel.

Soovitame
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9. Oluline on tegeleda vaimse tervise teemadega terviklikult

• Proovida mõista, kas kuriteo sooritamise üheks põhjuseks võib olla mõni vaimse 
tervise probleem.

• Kuulata ja arvestada õigusrikkujate endi hinnangut oma vaimsele tervisele.

• Leida võimalus, kuidas igal õigusrikkujal oleks võimalik kohtuda nõustajaga, kes aitaks 
aimu saada inimese vaimsest tervisest ning võimalikest kuriteo toimepanemist 
soodustavatest teguritest.

10. Õigusrikkujate toetamine pärast karistuse kandmist on oluline

• Arendada tugiisikute ja kogemusnõustamise süsteemi.

• Luua õigusrikkujatele senisest rohkem nõustamisvõimalusi, mis aitaksid pärast 
karistuse kandmist tavaellu naasta ja seal kohaneda.

11. Tänane vanglasüsteem ei toeta tavaellu naasmist

• Leida võimalusi, kuidas saaks kinnipeetavaid vanglates senisest suuremal määral 
tööhõives rakendada ning lasta neil oma isiklikku toimetulekut puudutavaid pise-
maid otsuseid langetada.

• Võimaldada kinnipeetavatel osaleda programmides, mis aitaksid neil arendada 
vajalikke oskusi (näiteks sotsiaalsed oskused, enesekontroll jne) ja tegeleda kuri-
teo toimepanemise põhjustega.
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