TALLINNA VANGLA KRIMINAALHOOLDUSES JA VANGLAS VIIBIVATE SEKSUAALKURJATEGIJATE RH HINDAMISVAHENDID
NING NENDE KASUTAMINE
Hindamisvahend

Sihtrühm
(kellele tehakse)

Static- 2002





Sihtrühma erandid
(on ametniku kaaluda, kas teha või
mitte)

täiskasvanud meessoost
seksuaalkurjategija
pani oma viimase seksuaalkuriteo
toime pärast oma 18. sünnipäeva
arengupeetusega ja vaimsete
häiretega süüdimõistetu
lapspornot valmistanud, tootnud
või ahvatlenud alaealist interneti
vahendusel

Ettevaatusega kasutada


meeste puhul, kes panid viimase
seksuaalkuriteo toime 17. ja 18.
sünnipäeva vahel, kui ettenähtava
vanglast vabanemise ajaks on
nad 18. aastased

Stable- 2007







täiskasvanud meessoost
seksuaalkurjategija
süüdi mõistetud vähemalt 1
seksuaalmotiiviga kuriteos lapse
vastu või mittenõustuva
täiskasvanu vastu
pani oma viimase
seksuaalkuriteo toime pärast
oma 18. sünnipäeva
lapspornot valmistanud,
tootnud või ahvatlenud alaealist
interneti vahendusel

Ettevaatusega kasutada


lapsporno omajate/hoidjate
osas (isikud, kes on
lapspornot enda arvutisse
salvestanud ja ainus
seksuaalkuritegu kuulub B
kategooriasse) ettevaatusega
juhtudel kui ametnik vajab enda
jaoks tuge, juhiseid näiteks
sekkumisvajaduste
planeerimiseks; selgitused



manuaalis lk 19-20

meeste puhul, kes panid
viimase seksuaalkuriteo toime

Acute- 2007



seksuaalkuriteos
süüdimõistetud
kriminaalhooldusalune
lapspornot valmistanud,
tootnud või ahvatlenud
alaealist interneti
vahendusel

Kaaluda


kinnipeetavale juhul,
kui on kahtlus, et
kinnipeetav võib panna
toime uusi süütegusid
vangistuse jooksul

Ettevaatusega kasutada
 lapsporno
omajate/hoidjate
osas (isikud, kes on
lapspornot enda

17. ja 18. sünnipäeva vahel,
kui ettenähtava vanglast
vabanemise ajaks on nad 18.
aastased

arvutisse salvestanud
ja ainus
seksuaalkuritegu
kuulub B
kategooriasse)
juhtudel, kui tekib
vajadus välja tuua
faktoreid, millistel
hetkedel võib risk
kasvada

Hindamise sagedus
(millal tehakse)








Hinnangu valmimise
/kokkuvõtva tagasiside
edastamise tähtaeg




kriminaalhooldusaluse katseaja
alguses paralleelselt esmase RH
koostamisega
vanglast ennetähtaegse vabanemise
korral kriminaalhoolduse katseaja
alguses paralleelselt esmase RH
koostamisega
vanglas karistusaja alguses peale
esmase RH koostamist
juhul, kui isik paneb katseaja kestel
toime uue kuriteo, kuid
kriminaalhooldus jätkub; näiteks
KarS §74 ( 6)



kriminaalhooldusaluse SK RH
valmib 1 nädal enne tava RH
tähtaega
kinnipeetava SK RH valmib 1
nädal enne ITK tähtaega











kriminaalhooldusalusele
katseaja alguses paralleelselt
esmase RH koostamisega
vangistuse alguses peale Static2002 vahendiga hindamist
edaspidi tehakse hindamist 1X
aastas paralleelselt korduv RH
koostamisega
juhul, kui on pooleli ravi või
programmiline sekkumine,
tehakse Stable RH
programmilise sekkumise või
ravi lõppedes



kriminaalhooldusaluse SK RH
valmib 1 nädal enne tava RH
tähtaega
kinnipeetava SK RH valmib 1
nädala enne ITK tähtaega
SK RH koostatakse poolelioleva
ravi või programmilise



tehakse
kriminaalhooldusalusele
igal kohtumisel (2 korda
kuus)

Kommenteeritud [l1]: Kas seks kuriteo?

kriminaalhoolduses
Acute tulemuse
päevikukande
tegemise tähtaeg- 3
tööpäeva jooksul

Kommenteeritud [l2]: Manuaal ei täpsusta nii otseselt, kuid
hinnata tuleks olukorda ükskõik millise kuriteo puhul, selgitatakse
välja riskitegurid. Lisaks selgitab manuaal, et on olemas hindamise
eriolukorrad, kui muu uus kuritegu võis olla seksuaalse motiiviga,
hindamisel arvestatakse ka katseaja tingimuste rikkumist, mida uue
kuriteo toimepanemine oma olemuselt on.



SK RH valmimisel edastatakse
kokkuvõttev tagasiside
kriminaalhooldusametnikule ja
inspektor-kontaktisikule



sekkumise lõppemisest 3 või 4
nädala jooksul
SK RH valmimisel edastatakse
kokkuvõttev tagasiside
kriminaalhooldusametnikule ja
inspektor-kontaktisikule



vanglas uute asjaolude
ilmnemisel (kui on
kahtlus, et kinnipeetav
võib panna toime uusi
süütegusid ja inspektorkontaktisik on tellinud
Acute hindamise )

valmib kokkuvõte
tellimuse esitamisest
viie tööpäeva jooksul
EI kasutata/ei soovitata
kasutada

EI kasutata
 lapsporno omajate/hoidjate
osas (isikud, kes on lapspornot
enda arvutisse salvestanud ja
ainus seksuaalkuritegu kuulub B
kategooriasse); selgitus
manuaalis lk 8, 21-23
EI soovitata kasutada
 kõik seksuaalkuriteod toime
pannud enne 17-aastaseks
saamist
 enam kui 8 aastat pärast viimast
seksuaalkuriteo eest kantud
vangistust ei ole toime pannud
vägivallakuritegu
 kelle ainus seksuaalne „kuritegu“
seotud nõusoleva seksuaalse
toiminguga samaealisega

EI soovitata kasutada
 kõik seksuaalkuriteod toime
pannud enne 17-aastaseks
saamist
 naised
 kelle ainus seksuaalne
„kuritegu“ seotud nõusoleva
seksuaalse toiminguga
samaealisega
 isikule, kelle suhtes vaid
kahtlus, teos süü või süütuse
määramiseks, võimaliku teo
prognoosimiseks
 Retsidiivsuse määra
hindamiseks kasutada koos
kindlustushindamise
vahendiga Static -2002, kui
hinnatav sobib nii Static kui
Stable hindamisvalimisse

*A-kategooria kuriteod:
a) enamik kriminaalkaristusi, mida tavaliselt seksuaalkuritegudeks nimetatakse ja mis on seotud tuvastatava lapsega või mittenõustuva täiskasvanud ohvriga
b) hõlmab kontaktiga õigusrikkumisi, ekshibitsionismi, vuajerismi, seksi loomadega ja surnutega

**B-kategooria kuriteod:
a) seksuaalne käitumine, mis on ebaseaduslik, kuid millega osalised nõustuvad või mis ei hõlma konkreetset ohvrit;
b) sündsusetu käitumine ilma seksuaalse motiivita.
B kategooria õigusrikkumiste hulka kuuluvad nõustuv seks avalikus kohas, pornograafia omamine, prostitutsioon, prostitutsiooni vahendamine ja kõik sellega
seotud õigusrikkumised, välja arvatud seksuaalsete teenuste eest maksmine isikule, kes ei ole suuteline selleks nõusolekut andma (alaealine, vaimse puudega),
avalikus kohas urineerimine, avalik alastus seoses vaimse arengupeetusega.
Täpsustused Static-2002 hindamisjuhend lk 21-22

