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ANNOTATSIOON  

SISEKAITSEAKADEEMIA 

JUSTIITSKOLLEDŽ 

 

APRILL  2008 

TINGIMISI ENNETÄHTAEGSE VABASTAMISE EFEKTIIVSUS HARKU 

VANGLA NÄITEL 

EVE PETERSON                                allkiri:  

Käesolev töö annab ülevaate vanglast vabanemise protsessidest. Samuti antakse 

teoreetiline ülevaade tingimisi ennetähtaegse vabastamise otstarbekusest ja selgitatakse 

välja, millised tegurid mõjutavad tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Töö maht on 77 

lehekülge. Käesoleva töö eesmärk on saada ülevaade tingimisi ennetähtaegse 

vabastamise efektiivsusest. Uurimuse ülesandeks on välja selgitada, kas isikut on 

otstarbekas varem vabastada või oleks kasulikum teda võimalikult kaua vanglas hoida. 

Uurimuse teostasin ajavahemikus 12.02.2008-26.02.2008, mille viisin läbi Harku 

Vanglas ankeetküsitlusena. Ankeetküsimustik on välja töötatud iseseisvalt, koostöös 

uurimustöö juhendajaga. Uurimuse sihtgrupi moodustasid vähemalt teistkordselt 

vanglas viibivad isikud(38 küsitletut). Uurimustulemuste analüüsist selgus, et tingimisi 

ennetähtaegse vabastamise kasulikkust on üheselt väga raske määratleda, sest sellega on 

seotud mitmed tegurid-isiksuslikud ja organisatsioonist sõltuvad. Selgus, et tingimisi 

ennetähtaega vabanenute seast on uue kuriteona sooritatud vargust kõige rohkem ja 

karistusaja ärakandnud on uue kuriteona toime pannud narkokuritegusid. Sellest saab ka 

järeldada, et isikut, kes on vanglasse sattunud narkokuriteo eest, ei ole otstarbekas 

tingimisi ennetähtaegselt vabastada, kuna ta sooritab uue kuriteona jälle narkokuriteo. 

Püstitatud hüpotees, et tingimisi ennetähtaega vabastamine on kasulik kinnipeetavate 

seisukohast  leidis kinnitust, kuna vangistusest tingimisi ennetähtaega vabastatud isikud 

kontrollivad oma käitumist ja sooritavad kergemaid kuritegusid(varastamine 46,2%, 

tapmine7,7%, narkokuritegu 23,1%). Isikud, kes vabastati karistusaja lõppemisega 

sooritasid uusi ja raskemaid kuritegusid(tapmine 20%,  narkokuritegu 48%, vargus 24% 

ja röövimine 8%). 

 

Võtmesõnad : Tingimisi enne tähtaega vabastamine, otstarbekus, rahulolu 

Säilitamise koht: 

Kaitsmisele lubatud: 

Juhendaja:                                                           allkiri: 
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SISSEJUHATUS 
 

Vangla eesmärgiks on tagada ühiskonna turvalisus, viies täide määratud karistust, tagades 

kinnipeetavatele inimõigused ning suurendades kinnipeetavate sotsiaalseid oskusi aitamaks 

kaasa nende tagasipöördumisele ühiskonda ning edasisele õiguskuulekale käitumisele.  

 

Eesti riiklik taasiseseisvumine ja üleminek totalitaarriigist demokraatlikku riiki tähendas 

paratamatult pööret ka Eesti karistuspoliitikas euroopalike arusaamade suunas, mis seavad 

kuritegevuse kontrollimisel esiplaanile mitte niivõrd riigi huvisid, vaid inimese vabaduse ja 

demokraatlike põhiõiguste tagamise ning mida iseloomustab mõõdukas vangistuse 

kasutamine. Sellise suhtumise esimeseks tähiseks Eestis oli karistusliku sanktsioonina 

surmanuhtluse ärakaotamine ja selle asendamine eluaegse vanglakaristusega. Järgmiseks 

loogiliseks sammuks peaks sellise arengu korral olema vangide arvu vähendamine Euroopa 

tavanäitajatega võrreldavale tasemele. Üks eeldus selle eesmärgi saavutamisel on 

vangistuse osatähtsuse vähendamine karistuspraktikas ja selle asendamine võimalikult 

sagedasti muude, eeskätt mittevabaduskaotuslike karistustega. 

 

Endine USA Ülemkohtu esimees on öelnud: „Me peame aktsepteerima reaalsust, et hoides 

kurjategijaid vanglamüüride taga püüdmata neid muuta, on kulukas, lollus lühiajalise 

kasuga-lahingu võitmine, kaotades sõja. See on vale, kallis ja rumal“. 

Siit ka järeldus, et vangla peab põhiülesandeks seadma kinnipeetava edasise elukorralduse, 

mis tagaks tema iseseisva toimetuleku pärast vanglast vabanemist. 

 

Eesti vanglasüsteem on tänaseks päevaks juba sinnamaale jõudnud, et vangide arv on 

hakanud tunduvalt vähenema võrreldes viimase paari aastaga.  

Kuigi muudatus on toonud kohtutele, prokuratuurile ja kriminaalhooldusele töökoormust ja 

vastutust juurde on eesmärk kinnipeetavate arvu vähendada saavutatud. 

Lähtutakse sellest, et kohus on see, kes on mõistnud isikule vangistuse, kohus on ka see, 

kes otsustab, kas sellesama isiku võib vabastada enne karistuse täielikku ärakandmist või 

mitte ja elektroonilise valve kohaldamine lisandus juurde täiendava võimalusena. 



  
 

7 
 

Oluline on aga see, et vanglad annavad ikka oma hinnangu kinnipeetava käitumisele ainult, 

et nüüd nad edastavad hinnangu kohtule otsustamiseks. 

Selle seadusemuudatuse põhieesmärk on vähendada kinnipeetavate arvu vanglates ning 

sellega omakorda tagada nendele kinnipeetavatele, keda ei ole võimalik tingimisi enne 

tähtaega vabastada, paremaid üldtunnustatud reeglitele vastavad kinnipidamistingimused. 

 

Eesmärgist lähtuvalt püstitasin hüpoteesi, et vanglast tingimisi enne tähtaega vabastamine 

on kasulik kinnipeetavate seisukohast. 

Tulemuseks oleks siis selgus, et kas isikut on otstarbekas varem vabastada või oleks 

kasulikum teda võimalikult kaua vanglas hoida.  
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1. VANGLAST VABANEMINE 

 

Vangistus on jagatud kolme faasi: vastuvõtu-, põhi- ja vabastamisfaas.  

Vastuvõtufaasi eesmärk on aidata kinnipeetaval integreeruda vanglaellu ja koostada 

resotsialiseerimisprogramm. Põhifaasis viiakse ellu täitmiskavas kavandatud meetmed. 

Vabastamisfaasi ülesanne on valmistada kinnipeetav ette eluks pärast vanglast vabanemist. 

 

Minu töö käsitleb vabastamisfaasi. See tähendab seda, et kinnipeetav kohaneks 

ühiskonnaga võimalikult valutult, tehakse enne vabastamist mitmeid ettevalmistusi.  

Levinuimad neist on sotsiaalabi osutamine ning kinnipeetava ümberpaigutamine 

avavanglasse. Sotsiaaltöötaja aitab kinnipeetaval luua kontakte perekonna ja sotsiaalhoole-

kandeasutustega. Tegelikult peab kogu vangistuse ajal kinnipeetavaga tehtav töö kujutama 

ettevalmistust tema vabastamiseks. Vabastamisel makstakse kinnipeetavale tema töötasust 

kogutud vabanemistoetus.  

 

Karistusaja ära kandmisega vabanemine tähendab seda, et isik vabaneb vanglast seoses 

sellega, et karistus on ära kantud.  

Tingimisi enne tähtaega vabanemine tähendab seda, et süüdimõistetu vabastatakse vanglast 

ja talle seatakse teatud tingimused, mida isik on kohustatud täitma. Näitena võib välja tuua 

üldkasuliku töö, millega hüvitatakse tekitatud kahju. Regulaarselt tuleb käia 

registreerimisel kriminaalhooldusasutuses.  

Lisades on näitena toodud kaks kohtulahendit, millest üks võimaldab tingimisi enne 

tähtaegselt vabaneda ja teine ei võimalda. 

Tingimisi enne tähtaega vabastamine elektroonilise valve kohaldamisega on 

süüdimõistetule kohtu poolt määratud ajaks- vahemikus 1-12 kuud pandav kohustus, mis 

seisneb isiku liikumisvabaduse piiramises ja mille täitmist kontrollitakse isiku keha külge 

pandava seadme abil, milleks on siis kas käe- või jalavõru.  

Vabanemised Harku Vanglast aastate jooksul: 
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 2004. aastal vabanes kokku 135 isikut, neist 107 karistusaja lõpuga ja 27 tingimisi 

enne tähtaegselt ehk 20% vabanes vanglast tingimisi 

 2005. aastal vabanes kokku 119 isikut, neist 72 seoses karistusaja lõpuga ja 24 

tingimisi enne tähtaegselt ehk 20,2% vabanes vanglast tingimisi enne tähtaegselt 

 2006. aastal vabanes kokku 122 isikut, neist 82 seoses karistusaja lõpuga ja 21 

tingimisi enne tähtaegselt ehk 17,8% vabanes vanglast tingimisi 

 2007. aastal vabanes kokku 139 isikut, neist 59 seoses karistusaja lõpuga ja 65 

tingimisi enne tähtaegselt ehk 46,8% vabanes vanglast tingimisi. 

Antud tulemuste põhjal saab teha järelduse, et seaduse muudatusega on proportsioonid 

muutunud ja iga aastaga on järjest rohkem tingimisi enne tähtaegselt vabanenuid isikuid.  

 

1.1. Vabastamine seoses karistusaja ära kandmisega 

 

Vangistusseadus
1
 § 73 sätestab, et kinnipeetav vabastatakse vanglast karistuse 

ärakandmisel ja samuti teistel seaduses ettenähtud alustel.  

Kinnipeetavate arv 2006.aasta II poolel on 4300, nendest vabastatud seoses karistusaja 

ärakandmisega on 2006.aasta 3 esimese kuuga 371 kinnipeetavat ehk 61 %. 

2007. aastal vabastati vanglast kokku 2559 isikut, neist esimese kolme kuuga seoses 

karistuse lõpuga 283 isikut. Terve aasta jooksul vabanes 1148 isikut seoses karistusaja 

lõppemisega.  

Sellest tulenevalt võime öelda, et kinnipeetavate arv vanglas hakkab vähenema. 

Kinnipeetava vabastamise tähtpäeva, välja arvatud vangistuse ositi kandmise puhul, 

arvutab ametnik kinnipeetava vanglasse saabumise päeval. Tähtpäev märgitakse riiklikku 

kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse. Juhul, kui kohtuotsus või –määrus 

saabub vanglasse pärast tööpäeva lõppu, arvutatakse vabastamistähtpäev järgmise 

tööpäeva hommikul.  Kinnipeetava vanglast vabastamise kord § 4
2
 

                                                           
1
 RT I 2000, 58, 367; 2006, 63, 466 

2
 RTL 2001, 20, 273;2007, 18, 279 
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Vabastamise ettevalmistamiseks pakutakse kinnipeetavale sotsiaalhoolekannet, 

kohaldatakse soodustusi, võimaldatakse lühiajalist väljasõitu või paigutatakse avavanglasse 

vastavalt Vangistusseaduse §-le 20,22,32,60 ja 61. 

Kinnipeetav vabastatakse viimasel karistuspäeval võimalikult vara, kuid mitte hiljem kui 

kell 12. Kui vabastamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale vabastatakse 

kinnipeetav viimasel tööpäeval enne riiklikku püha või puhkepäeva. Sellisel juhul, kui 

ühele päevale langeb mitu vabastamisele kuuluvat kinnipeetavat, peab vangla kindlustama 

vabastavatele lahkumise vanglast eraldi. 

Vabastamisel tagastatakse kinnipeetavale vangla hoiul olnud esemed ja dokumendid ning 

isiklikud riided, makstakse kinnipeetavale välja tema isikuarvel olevatest summadest 

hoiustatud vabanemistoetus. Kui kinnipeetava vabanemistoetusena hoiustatud summa on 

väiksem töötu ühe kuu töötutoetusest, makstakse kinnipeetavale ühekordset toetust 

vabanemistoetusena hoiustatud summa ja ühe kuu töötutoetuse vahe ulatuses. 

Vangistusseadus
3
 § 75 lg 3 ja lg 4. 

Juhul, kui kinnipeetav on välismaalane ja tal ei ole elamisluba või on see tähtaegne, siis 

edastab vangla sotsiaaltöötaja vähemalt kuus kuud enne isiku vabanemist Kodakondsus- ja 

Migratsiooniameti viisa- ja illegaalse immigratsiooniosakonnale päringu, et välja selgitada 

välismaalasest kinnipeetavale elamisloa andmine või tema välja saatmine.  

Päringus sisalduvad andmed: ees- ja perekonnanimi, isanimi, sugu, sünniaeg, sünnikoht, 

kodakondsus, vabanemise kuupäev, lähedaste kontaktandmed, elukoht.  

Viis päeva enne elamisloata välismaalasest kinnipeetava vabanemist edastab vangla 

Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vabastamise kuupäeva ja koha andmed. 

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord
4
 § 4. 

Vangistusseaduse
5
 § 76¹ kohaselt vanglast vabastamisel või tingimisi enne tähtaega 

vabastamisel annab vangla isikule vanglast vabastamise õiendi kehtivusajaga kuus kuud. 

Vabastamisõiendile kantakse järgmised andmed: 

                                                           
3
 RT I 2000, 58, 367; 2006, 63, 466 

4
 RTL 2001, 20, 273;2007, 18, 279 

5
 RT I 2000, 58, 367; 2006, 63, 466 



  
 

11 
 

1. õiendi väljaandnud vangla nimetus 

2. õiendi number 

3. kinnipeetava ees- ja perekonnanimi (kui perekonnanimi on muutunud antakse uue 

nimega vabastamisõiend)  

4. kinnipeetava sünniaeg või isikukood 

5. kinnipeetava foto (isiklikes riietes, mitte varem kui kolm kuud enne vabastamist/ 

tingimisi vabastamise korral pärast materjalide kohtule edastamist, foto kinnitatakse vangla 

pitseriga)  

6. kinnipeetava allkiri 

7. õiendi väljaandmise kuupäev, kehtivusaeg 

8. kinnipidamise algus ja lõpp 

9. õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi 

10. õiendi väljaandja ametinimetus 

11. õiendi väljaandja allkiri (vangla direktor või tema määratud isik)  

Edasine toiming on oma dokumentide kättesaamine, selleks peab kinnipeetav kinnitama 

dokumentide kättesaamist oma allkirjaga, mis kirjutatakse isikliku toimiku tagumise kaane 

siseküljele. Vabastamisõiend antakse kinnipeetavale siis kätte, kui ta on vabastamisõiendi 

koopiale oma allkirja andnud. 

Koopia pannakse koos vabastamisdokumentidega isiklikku toimikusse, mis antakse hiljem 

arhiivi. 

Juhul, kui kinnipeetava kinnipidamisaeg lõpeb lühiajalise väljasõidu või lühiajalise 

väljaviimise ajal, edastatakse vabastamisõiend ja kinnipeetava isiklikud dokumendid 

väljasõidukoha politseiasutusele, kes annab need isikule kätte. 

Isik, kes põeb psüühilist haigust ja saadetakse peale vabastamist psühhiaatriahaiglasse, siis 

tema isiklikud dokumendid ja vabastamisõiend antakse allkirja vastu üle haigla 

administratsioonile. 
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Juhul, kui isik vabastatakse kohtusaalis, siis tema vabastamisõiendi annab tagantjärele 

asutus, kus kinnipeetav vahetult ennem vabastamist viibis.  

Kinnipeetava vanglast vabastamise kord 
6
§ 25, 26 ja 27. 

Kinnipeetav, kes on vanglast vabanenud ja ühiskonnast kaua eemal olnud vajab tihtipeale 

abi, et ise hakkama saada. Sellisteks puhkudeks on loodud sotsiaalabiosakonnad, kus 

osutatakse vastavalt isiku vajadustele sotsiaalteenuseid või antakse sotsiaaltoetusi. Samuti 

osutatakse abi töö leidmisel ja määratakse tugiisik. Tugiisik abistab ja suunab vanglast 

vabanenut igapäevaelu toimingutes arvestades erivajadusi, mis  tekkisid seoses ühiskonnast 

kõrvale jäämisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
6
 RTL 2001, 20, 273:2007, 18, 279  
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2. TINGIMISI ENNETÄHTAEGA VABASTAMINE 
 

Tingimisi enne tähtaega vabastamine tähendab seda, et süüdimõistetu vabastatakse 

vanglast ja talle seatakse teatud tingimused, mida isik on kohustatud täitma. Näitena võib 

välja tuua üldkasuliku töö, millega hüvitatakse tekitatud kahju. Regulaarselt tuleb käia 

registreerimisel kriminaalhooldusasutuses. 

Kriminaalhoolduse käigus valvatakse kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või 

prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustatakse 

kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma 

kuritegude toimepanemisest. Kriminaalhooldusseadus
7
 § 1.  

Vabastamist tingimisi enne tähtaega saab kohaldada siis, kui süüdimõistetu on ära kandnud 

vähemalt ühe kolmandiku mõistetud karistusajast kuid mitte vähem kui kuus kuud (teise 

astme kuritegu) ja vähemalt poole mõistetud karistusajast või kaks kolmandikku mõistetud 

karistusajast (esimese astme kuritegu). Katseajaga tingimisi enne tähtaega vangistusest 

vabastamise otsustamisel arvestab kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu 

isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema 

elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne 

tähtaega karistusest vabastamine.  Karistusseadustik
8
 § 76. 

Karistusseadustiku § 76 lg 1 kohaselt võib eluaegse vangistusega karistatud isiku tingimisi 

karistusest vabastada, kui süüdimõistetu on karistusajast tegelikult ära kandnud vähemalt 

kolmkümmend aastat.                              

Tingimisi enne tähtaega vabanemise eesmärk on kinnipeetava kiirem ja valutum 

sulandumine ühiskonda, allutades ta kriminaalhoolduse jälgimisele. Tingimisi enne 

tähtaegselt vabanenud isikud kohanduvad paremini ühiskonnaga.  

See tähendab seda, et kui isik ei ole vanglas näidanud üles tahet naasta ühiskonda ja selles 

normide piires käituda, siis ei ole mõtet teda tingimisi enne tähtaegselt vabastada. 

                                                           
7
 RT I 1998, 4, 62; 46, 333 

8
 RT I 2001, 61, 364; 2007, 45, 320 
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Näitena on lisades välja toodud kaks kohtulahendit, millest üks võimaldab tingimisi enne 

tähtaegset vabanemist ja teine ei võimalda. 

 

2.1. Tingimisi enne tähtaega vabastamise ettevalmistamine 

 

Isikule, kes on süüdimõistetud ja peab karistust kandma vanglas tutvustab arvestusteenistus 

kinnipeetava saabumisel  järgmised kuupäevad: 

1. Karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäev 

2. Kuupäev, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest 

vabastamine 

3. Kuupäev, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest 

vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega 

Kinnipeetavale isikule, kes hakkab vanglast vabanema kohaldatakse Vangistusseaduse § 

74 kohaselt sotsiaalhoolekannet, soodustusi, võimaldatakse lühiajalist väljasõitu või 

paigutatakse isik avavanglasse. Selliseid soodustusi tehakse sellepärast, et aidata 

kinnipeetaval säilitada kontakte oma lähedaste ja tuttavatega, suurendada iseseisvat 

toimetulekuvõimet ja mõjutada teda edaspidi õiguskuulekalt käituma-ettevalmistumine 

vanglast vabanemiseks. 

Selleks, et kinnipeetav tingimisi enne tähtaega vabastada peab vanglal olema tehtud 

ettevalmistus vabastamiseks. Ettevalmistumise aluseks on Justiitsministri 17.01.2007 

määrus nr 4 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide 

ettevalmistamise kord “. 

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord
9
 § 2 

tulenevalt hakkab tingimisi enne tähtaega vabastamise ettevalmistamine menetluse 

algatamisest.  
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Sellest tulenevalt teavitab arvestusteenistus kontaktisikut kaks kuud enne kinnipeetava 

tingimisi ennetähtaega vabastamise õiguse tekkimist, et valmistada ette kohtule antavad 

materjalid. Selleks peab kontaktisik kinnipeetavat iseloomustama, tehes vajadusel 

järelepärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele ametnikele (hindamisrühm). 

Hindamisrühm (sotsiaaltöötaja, psühholoog, julgeolekuspetsialist, meditsiiniosakond) 

annab kümne päeva jooksul oma hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo 

toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik olla. 

Kui hindamisrühm on oma hinnangud edastanud, hakkab kontaktisik iseloomustust 

koostama,  võttes aluseks kriminogeensetele riskidele antud hinnangud. Kinnipeetava 

tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord
10

 § 3 lg 4 kohaselt 

kantakse iseloomustusse järgmised andmed:  

1. kinnipeetava isikuandmed 

2. andmed toimepandud kuriteo ja mõistetud karistuse kohta 

3. kinnipeetava lähedaste kontaktandmed 

4. tekitatud kahju hüvitamata suurus 

5. vanglas läbi viidud resotsialiseerumistegevused ja nende tulemused, sealhulgas hinnang 

kinnipeetava individuaalses täitmiskavas nimetatud eesmärkide saavutamisele  

6. kinnipeetava isikuomadustest, muutustest tema mõtlemises ja käitumises vangistuse ajal 

ning vanglas kinnipeetava suhtes kohaldatud distsiplinaarkaristusest nähtuv risk uue 

kuriteo toimepanemiseks 

7. kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes 

8. kinnipeetavaga töötav kontaktisik 

Iseloomustuse valmides edastab kontaktisik selle vangla direktorile või tema määratud 

isikule, kes viie tööpäeva jooksul otsustab iseloomustuse saatmise 

kriminaalhooldusosakonnale või otsustab, et menetlust tuleb pikendada. 
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Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord
11

 § 4 

lg 1 sätestab, et juhul, kui vangla direktor või tema määratud isik avastab, et talle esitatud 

iseloomustuses on puudusi, võib ta menetlust pikendada, määrates menetluse tähtaja, mis 

ei tohi ületada kümmet tööpäeva. 

Kui iseloomustus on korrektne ja kõlbulik edastamiseks kriminaalhooldusosakonnale, 

pöördub vangla direktor või tema määratud isik kinnipeetava tulevase elukoha järgse 

kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega anda arvamus katseaja ja kinnipeetava suhtes 

kohaldavate kohustuste valiku  ja nende kohaldamise tähtaja kohta.  

Vangistusseaduse
12

 § 61 lg 2 sätestab, et kui kinnipeetava või tema perekonna elukoht pole 

teada või kui kinnipeetav ei soovi pöörduda tagasi oma endisesse elukohta, edastatakse 

andmed kinnipeetava kohta mõnele teisele kriminaalhooldusosakonnale, arvestades 

võimaluse korral kinnipeetava soove elukoha valikul. 

Kriminaalhooldusametnik koostab oma arvamuse 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest 

alates ja seejärel saadab ärakirjad iseloomustusest ja kriminaalhooldusametniku arvamusest 

vangla asukoha järgsele prokuratuurile.  

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord
13

 § 6 

lg1 sätestab, et pärast kriminaalhooldusametniku arvamuse saamist lisab arvestusteenistus 

iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamuse kinnipeetava isiklikule toimikule 

ning edastab selle vangla direktorile või tema määratud isikule. Direktor vaatab materjalid 

üle ja edastab toimiku koos iseloomustuse ja kriminaalhooldusametniku arvamusega 

vangla asukohajärgsele kohtule. 

Seoses Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise 

kord
14

 17.01.2007 määrus nr 4 vastuvõtmisega tehti mõningaid muudatusi. Nimelt § 6 lg 3 

lisandumine, milles seisneb, et lõikes 2 nimetatud materjalidele lisatakse Kodakondsus- ja 

Migratsiooniameti vastus elamisloata välismaalasest kinnipeetava kohta. Vangla direktor 

või tema määratud isik saadab koopia vastusest vangla asukohajärgsele prokuratuurile.  

                                                           
11

 RTL 2007, 7, 118, 18,279 
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Juhul, kui vangla või kriminaalhooldusosakond tuvastab kinnipeetava käitumises või 

varem esitatud andmetes olulisi muutusi, mis võivad mõjutada kinnipeetava tingimisi 

ennetähtaega vabastamist, teavitab vangla direktor või tema määratud isik sellest 

viivitamatult kohtunikku. 

Edasine töö on juba kohtunikel-määratakse istungi aeg ja kutsutakse kinnipeetav isik 

kohtusse ütlusi andma ja alles siis otsustatakse, kas kinnipeetavat on võimalik tingimisi 

enne tähtaega vabastada või mitte. 

Katseajaga tingimisi ennetähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel arvestab kohus 

kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat elukäiku ning käitumist 

karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib 

süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. Katseaeg 

määratakse ärakandmata karistusaja ulatuses, kuid mitte lühemana kui üks aasta. 

Eluaegsest vangistusest tingimisi vabastatud isikul 5-10 aastat. Katseajaks allutatakse isik 

käitumiskontrollile.  

Seoses uue Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise 

kord 17.01.2007 määrus nr 4 vastuvõtmisega täiendati § 7, mille kohaselt 

Kriminaalmenetlus seadustiku § 426 lg 3 alusel võib täitmiskohtunik loobuda vabastatud 

süüdimõistetu suhtes käitumiskontrolli kohaldamisest, kuid seda juhul, kui isik antakse 

välja välisriigile või saadetakse riigist välja. 

 

2.2.  Elektroonilise valve kohaldamisega tingimisi vabastamine 

 

Elektrooniline valve on süüdimõistetule kohtu poolt määratud ajaks- vahemikus 1-12 kuud 

pandav kohustus, mis seisneb isiku liikumisvabaduse piiramises ja mille täitmist 

kontrollitakse isiku keha külge pandava seadme abil, milleks on siis kas käe- või jalavõru. 

Karistusseadustik
15

 § 75¹ lg 1. 

Elektroonilist valvet saab kohaldada vaid ennetähtaegse vangistusest vabastamise korral ja 

seda kahel moel: 
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Esiteks, kui süüdimõistetu kannab talle esialgselt mõistetud vangistusest ära teise astme 

kuriteo puhul 1/3 karistusajast või esimese astme kuriteo puhul poole karistusajast. Sellisel 

juhul on süüdimõistetul võimalik taotleda kohtult enda ennetähtaegset vabastamist ainult 

koos elektroonilise valvega. 

Teiseks, kui kohus ei vabasta süüdimõistetut või ei soovi isik ise vabaneda varasemal 

tähtajal, siis on ennetähtaegne vabanemine võimalik praegugi kehtivate tähtaegade 

kohaselt. Teise astme kuriteo puhul peab olema ära kantud pool vangistusest ja esimese 

astme kuriteo puhul 2/3 vangistusest. Ka sellisel juhul võib kohus panna vajaduse korral ja 

isiku nõusolekul täiendavalt elektroonilise valve kohustuse, kuid see ei ole ilmtingimata 

nõutav. 

Elektroonilise valvega ennetähtaegse vabanemise eelduseks on isiku nõusolek 

elektroonilise valve kohaldamiseks ning loomulikult Karistusseadustik § 76 lg 3 nõuete 

täitmine. Näiteks arvestab kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, 

varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja 

neid tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest 

vabastamine. Siit ka järeldus, et raske isikuvastase ja teisi raskeid kuritegusid toime 

pannud isikud ei saa niisama lihtsalt elektroonilise valve kohaldamisega tingimisi vabaks. 

Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kehtima päevast, kui elektroonilise valve seade 

kinnitatakse süüdimõistetu keha külge, alates sellest päevast peab isik täitma 

Karistusseadustiku
16

 § 75 lg 1 ja lg 2 nõudeid.  

Kuna kontrollnõuete eesmärk on järelevalve kindlustamine süüdlase käitumise üle, siis on 

kontrollnõuetena sätestatud sellised kohustused, mis võimaldavad 

kriminaalhooldusametnikul vastavat kontrolli teostada. Olulisemaks kontrollnõudeks on 

kahtlemata süüdimõistetu kohustus elada kohtu poolt määratud alalises elukohas ja ilmuda 

teatud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, kuid süüdimõistetu 

peab alluma ka kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid 

oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta. Elukohast lahkumiseks rohkem kui 

viieteistkümneks päevaks ja elu- , töö- või õppimiskoha vahetamiseks peab olema 

kriminaalhooldusametniku eelnev luba.  
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Positiivseteks loetakse kohustusi, millega sunnitakse süüdlast tema resotsialiseerimise 

eesmärgil teatud aktiivseteks tegudeks. 

 Karistusseadustik kommenteeritud väljaanne
17

 § 75  lõike 2 kohaselt on positiivsed 

kohustused: 

a) heastada kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud tähtajaks 

b) otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala kohtu määratud tähtajaks 

c) alluda oma eelneval nõusolekul ettenähtud ravile 

d) täita ülalpidamiskohustust 

e) osaleda sotsiaalprogrammis 

Negatiivseteks loetakse selliseid kohustusi, millega püütakse süüdlast preventiivsel 

eesmärgil panna teatavatest tegudest hoiduma. 

Karistusseadustik
18

 § 75 lõike 2 järgi on negatiivseteks kohustusteks: 

a) mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume 

b) mitte omada, kanda ja kasutada relva 

c) mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega 

 Juhul, kui isik katseajal ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi või ei 

allu elektroonilisele valvele, pöörab kohus kandmata jäänud karistuse osa 

kriminaalhooldusametniku ettekande alusel täitmisele.   

 

Kuid on olemas võimalus, et katseajal toime pandud uue kuriteo eest ei pea kohus enam 

ilmtingimata kohaldama reaalset vangistust. Uue kuriteo toime panemine toob eelnevalt 

mõistetud karistuse täitmisele pööramise kaasa vaid juhul, kui uue kuriteo õigusvastasus on 

sedavõrd suur, et tingib toimepanija karistamise vangistusega. 
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Kui kohus mõistab uue kuriteo eest liitkaristuse, mis ei ületa kaht aastat vangistust, võib 

kohus selle asendada üldkasuliku tööga ja rahalise karistusega ja jätta esialgselt mõistetud 

vangistus täitmata pööramata. Sellisel juhul täidetakse mõlemad karistused eraldi. 

 

2.3. Elektroonilise valve kohaldamisega tingimisi vabastamise 

ettevalmistamine 

 

Kinnipeetav, kes soovib elektroonilise valve kohaldamisega vabaneda, peab esitama 

arvestusteenistusele kirjaliku nõusoleku, mis sisaldab tema nõusolekut elektroonilise valve 

kohaldamiseks ning tema tulevase elukoha andmeid. Nõusolek edastatakse mitte varem, 

kui kaks kuud enne kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne 

tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega.  

Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide kord
19

 § 8 lg 2. 

Seejärel kui arvestusteenistus on nõusoleku saanud, kontrollivad nad kolme tööpäeva 

jooksul nõusoleku esitamise tähtaja õigsust ning pärast seda algatab menetluse 

iseloomustamise koostamiseks. 

Kui iseloomustus on koostatud ja korrektne, siis lisatakse kinnipeetava nõusolek isiklikule 

toimikule ja koopia nõusolekust lisatakse kriminaalhooldusametniku kaasamise taotluse 

juurde. Kõik eelnimetatud paberid saadetekase kriminaalhooldusosakonda, kus 

kriminaalhooldusametnik koostab arvamuse katseaja ja süüdimõistetu suhtes kohaldatavate 

kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta. Arvamuse koostamiseks tuleb 

kriminaalhooldusametnikul kontrollida süüdimõistetu vabanemisjärgset elukohta, et 

selgitada välja, kas elukoht sobib elektroonilise valve kohaldamiseks.  

Elektroonilise valve seadme paigaldamiseks peab süüdimõistetul olema seaduslik alus 

elukoha kasutamiseks või elukoha omaniku kirjalik nõusolek. Korter peab olema 

varustatud elektrienergiaga ja asuma GSM-i levialas. Süüdimõistetuga koos elavad 
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täisealised isikud peavad allkirjaga andma nõusoleku elektroonilise valve seadme 

paigaldamiseks korterisse. Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord
20

 § 4 lg 2. 

Elektroonilise valve seadet ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, 

samuti kui puudub elukoha lukustamise võimalus või on tegemist ajutise 

elukohaga(turvakodu, varjupaik).  

Juhul, kui kinnipeetav loobub nõusolekust, siis vangla lõpetab menetluse. Kui aga 

kinnipeetav loobub nõusolekust pärast materjalide kriminaalhooldusosakonnale edastamist 

või pärast kriminaalhooldusametniku arvamuse saamist, siis teavitab vangla koheselt 

kinnipeetava loobumisest kirjalikult kriminaalhooldusosakonda.  

Kui kriminaalhooldusosakond on saanud vanglalt informatsiooni elektroonilise valve 

kohustuse määramisest süüdimõistetule, siis saadetakse  süüdimõistetule vanglasse kutse, 

kuhu on märgitud kohustus ilmuda kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul 

ennetähtaegselt vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse süüdimõistetule 

allkirja vastu vanglast vabastamise päeval.  

Vangistusseadus
21

 § 76 lg 1 kohaselt edastab vangla pärast kinnipeetava poolt karistusaja 

ärakandmist kohtule kinnipeetava isikliku toimiku, kriminaalhooldaja arvamuse katseaja ja 

kinnipeetava suhtes kohaldatavate kohustuste valiku ja nende kohaldamise tähtaja kohta 

ning kinnipeetava nõusoleku elektroonilise valve kohaldamiseks.  

Teise astme kuriteo või esimese astme kuriteo ettevaatamatus toimepanemises 

süüdimõistetud isiku võib kohus katseajaga tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastada, 

kui süüdimõistetu on tegelikult ära kandnud vähemalt poole mõistetud karistusajast, kuid 

mitte vähem kui kuus kuud ja esimese astme kuriteo tahtlikus toimepanemises 

süüdimõistetud isiku võib kohus katseajaga tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastada, 

kui süüdimõistetu on tegelikult ära kandnud vähemalt kaks kolmandikku mõistetud 

karistusajast  või eluaegse vangistusega karistatud isiku võib kohus katseajaga tingimisi 

karistusest vabastada, kui süüdimõistetu on karistusajast tegelikult ära kandnud vähemalt 

kolmkümmend aastat.  

                                                           
20

 RTL ,09.032007, 20, 334 

21
 RT I 2000, 58, 367; 2006, 63, 466 



  
 

22 
 

Sellisel juhul, kui kohus ei anna nõusolekut vabastada süüdimõistetut tingimisi 

ennetähtaegselt, peab vangla direktor või tema määratud isik menetluse pikendamise 

põhjuse ning menetluse jätkamise  tähtaja kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks tegema. 

Vangla edastab kohtule uuesti materjalid kuue kuu möödumisel, kui kohus ei ole 

sätestanud oma määruses materjalide uuesti esitamise pikemat tähtaega. 

Vanglast vabastamisel või tingimisi enne tähtaega vabastamisel annab vangla isikule 

vanglast vabastamise õiendi kehtivusega kuus kuud, tagastatakse vanglas hoiul olnud 

esemed ja dokumendid ning isiklikud riided, makstakse kinnipeetavale välja tema 

isikuarvel olevatest summadest hoiustatud vabanemistoetus.  Vangistusseadus
22

 § 75 lg 3 

ja lg 4.  

Kui kohus lubab süüdimõistetu vabastada tingimisi ennetähtaegselt, määratakse talle 

kriminaalhooldusametnik, kes abistab ja nõustab kriminaalhooldusalust nimetatud 

kohustuste täitmisel ning osutab talle sotsiaalset kohanemist soodustavat abi, milleks on 

töö, õppimis- ja elukoha leidmisel, samuti teiste isiklike probleemide lahendamisel.  

Nagu uurimusest selgus, siis  kriminaalhoolduse kohaldamine aitas tingimisi enne 

tähtaegselt vabanenutel seada eesmärke paremaks toimetulemiseks 46,1% vastanutest ja 

tööd leida 15,4% vastanutest.   

Kokkuvõtvalt öeldes, on tingimisi vabanemise puhul kriminaalhoolduse kohaldamine 

täitnud oma eesmärgi-parem toimetulek, tingimisi enne tähtaegsetest vabanejatest töötab 

61,5%  vastanutest, uue kuriteona sooritavad kergemaid kuritegevusi-varastamine 46,2% 

vastanutest. 

Esmasel kohtumisel tutvustab kriminaalhooldusametnik hooldusalusele elektroonilise 

valve eesmärki ja tingimusi ning kontrollimise meetodeid ja sagedust, määratakse 

elektroonilise valve kohaldamise ajakava kümnepäevases ajavahemikus, tekkida võivatest 

probleemidest ja selgitatakse mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud 

kohustuste täitmisel ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata 

jätmise tagajärjed ning võtma temalt selle kohta allkirja.  

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord
23

 § 8 lg 3 kohaselt peab ajakava sisaldama:  
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 minutilise täpsusega fikseeritud töö, õppimise või muu regulaarse tegevuse algust ja 

lõppu ning lõunavaheaegu 

 minutilise täpsusega fikseeritud aeg igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja 

elukohta saabumiseks 

 ajavahemik tööle või mujale käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud 

kohta jõudmiseks ja tagasi elukohta saabumiseks kokkulepitud transpordivahendiga 

 üksi elavale kriminaalhooldusalusele võimaldatud aeg toidu ja muu elamiseks 

vajaliku muretsemiseks 

 kriminaalhooldusalusele, kes ei tööta, kuid otsib tööd, võimaldatud aeg 

tööotsinguteks või tööhõiveametis registreerimas käimiseks 

 kriminaalhooldusametniku juures registreerimas käimiseks ettenähtud aeg 

 muuks kriminaalhooldusametniku poolt lubatud tegevuseks ettenähtud aeg  

Kui esmane kohtumine möödas, siis järgmiseks toiminguks on elektroonilise valve seadme 

paigaldamine. Kriminaalhooldusametnik koos kriminaalhooldusalusega valib elamiskohas 

koduvalveseadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku, samuti 

et seade asuks tugeval ja siledal pinnal kohas, kus seadet tahtmatult ei liigutataks. Jalavõru 

kinnitatakse nii, et see ei tekitaks hooldusalusele ülemäärast ebamugavust.  

Pärast jalavõru kinnitamist ja koduvalveseadme ühendamist elektrivõrku seadistab 

kriminaalhooldusametnik maksimaalse liikumisraadiuse vastuvõtuseadme ja jalavõru 

vahel, kontrollides koos süüdimõistetuga tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa 

sobivust määratud raadiusega. Pärast ettevalmistuste tegemist ühendatakse elektroonilise 

valve seadmed arvutivõrguga, seejärel kontrollitakse nende nõuetekohast töötamist.  

Kriminaalhooldusaluse poolt elektroonilise valve ajakavast kinnipidamist kontrollib 

kriminaalhooldusosakonna valveametnik. Kui kriminaalhooldusalune rikub elektroonilise 

valve kohustust, reageerib valveametnik rikkumisele viivitamata.    

Elektroonilise valve kohustuse jäme rikkumine on: 

1) jalavõru eemaldamine kinnitusklambri avamise, klambri või rihma või seadme 

lõhkumise teel või muul viisil 

2) jalavõruseadme signaali järeletegemine või järeletegemise katse 

3) koduvalveseadme lõhkumine või koduvalveseadme signaali järeletegemine või 
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järeletegemise katse 

4) kriminaalhooldusaluse lahkumine elukohast sooviga edaspidi mitte alluda elektroonilise 

valve kohustusele 

Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord
24

 § 14 lg 1. 

Samuti loetakse rikkumiseks elektroonilise valve ajakavast kõrvalekaldumist, sealhulgas 

ka varasemat elukohta jõudmist.  

Valveametnik otsustab elektroonilise valve kohustuse rikkumise korral rikkumisele 

reageerimise viisi sõltuvalt rikkumise raskusest ja lähtudes kriminaalhooldusaluse 

ohtlikkusest. Helistamise korral võib valveametnik teha kriminaalhooldusalusele suulise 

märkuse elektroonilise valve kohustuse rikkumise kohta, kontrollkülastuse puhul võib 

valveametnik võtta kriminaalhooldusaluselt kirjaliku seletuse ja teha suulise või kirjaliku 

hoiatuse, kriminaalhooldusametnik võib muuta sagedasemaks registreerimiskohustuse 

täitmise või koostada kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata 

jäänud karistuse osa täitmisele.  

Elektroonilise seadme eemaldab kriminaalhooldusametnik kriminaalhooldusaluse elukohas 

elektroonilise valve kohustuse lõppemise päeval või sellele eelneval tööpäeval, kui tähtaeg 

saabub puhkepäeval. Juhul, kui elektroonilise valve kohustuse lõppemisel jätkub 

kriminaalhooldusaluse katseaeg, tehakse märge elektroonilise valve kohustuse lõppemise 

kohta kriminaalhooldusregistrisse.  
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3. UURIMUSMEETODI KIRJELDUS 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on uurida tingimisi enne tähtaegse vabastamise efektiivsust. 

Lõputöö eesmärgist lähtudes otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:  

 Millistel juhtudel on tingimisi enne tähtaegne vabastamine kasulikum kui 

vabastamine seoses karistusaja ära kandmisega? 

 Millised on positiivsed küljed tingimisi enne tähtaegse vabanemise puhul? 

 Millised tegurid põhjustavad rahulolematust kinni peetavatele isikutele seoses 

tingimisi enne tähtaegse vabanemisega? 

Lõputöös püstitasin järgmised ülesanded:  

 Anda ülevaade vanglast vabanemise viisidest ja vabanemise protsessist. 

 Anda teoreetiline ülevaade tingimisi enne tähtaegse vabastamise otstarbekusest. 

 Selgitada välja, millised tegurid mõjutavad tingimisi enne tähtaegset vabastamist. 

 Selgitada välja, kas karistuse lõpuga vabanenud ja tingimisi vabanenute poolt 

sooritatud uus kuritegu on raskem, kui eelmine. 

Lähtudes uurimuse eesmärkidest püstitan hüpoteesi, et vanglast tingimisi enne tähtaega 

vabastamine on kasulik kinnipeetavate seisukohast.  

Empiirilise ainestiku hankimiseks kasutati ankeetküsitlust, kus igas ankeedis oli 18 kinnist 

ning 6 avatud küsimust. Küsimustik koostati antud uurimustöö raames, koostöös käesoleva 

töö juhendajaga. Küsimused võib tinglikult jagada järgmistesse teemavaldkondadesse: 

 isikuandmed 

 kuritegevus 

 suhted kaaskinnipeetavate ja perekonnaga 

 vanglast vabanemine 
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 elukoht, probleemid  

 töökäik 

 vaba aeg 

 vanglasse tagasi sattumine 

 tingimisi enne tähtaega vabastamine- kasulik või mitte 

Ankeedi viisin läbi Harku Vanglas paberkandjal, jagades küsimustiku 60-nele vähemalt 

teistkordselt vanglas viibivatele kinnipeetavatele. Ankeetküsitlus viidi läbi 

ajavahemikus 12.02.2008-26.02.2008. Täidetult tagastati 38 ankeeti.    

 

. 
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3.1. Uurimustulemuste analüüs 

 

 Isikuandmed 

Käesoleva lõputöö teemast lähtudes on uurimuse objektiks vanglast tingimisi enne tähtaega 

vabastamise otstarbekus. Ankeet viidi läbi Harku Vanglas ja uurimusainestiku kogumiseks 

saadeti ankeedid 60-le vanglas vähemalt teistkordselt viibivatele kinnipeetavatele, neist 

tagastas täidetud ankeedi 38 kinni peetavat isikut. Seega moodustavad tagastatud ankeedid 

väljastatud koguarvust 63%. 

Vastanute keskmine vanus on 34,5 aastat. 

Joonis 1. Vastajate vanuseline jaotuvus 

 

 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ankeedile vastanud 38-st kinnipeetavast: 

 21-29 aastaseid on 42,1 % 16-ne vastanu seast 

 30-39 aastaseid on 31,6 % 12-ne vastanu seast 
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 40-43 aastaseid on 15, 8 % 6 vastanu seast 

 53-56 aastaseid on 10,5%   4 vastanu seast 

  

Kuritegevus 

38-st ankeedi täitnud isikust on eesti rahvusest 37% ja vene rahvusest 63%.  

Tingimisi enne tähtaega vabastatutest on teist korda vanglas 38,4% vastanutest, kolmandat 

korda 30,8% vastanutest, neljandat korda 7,7% vastanutest, viiendat korda samuti 7,7% 

vastanutest, kuuendat korda 7,7% vastanutest ja seitsmendat korda samuti 7,7% 

vastanutest.  

Joonis 2. Vanglas oldud kordade arv tingimisi enne tähtaegselt vabanenute puhul 
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Karistusaja ära kandmisega vabastatud isikutest on teist korda vanglas 52% vastanutest, 

kolmandat korda 24% vastanutest, neljandat korda 16% vastanutest ja viiendat korda 8% 

vastanutest.  

Joonis 3. Vanglas oldud kordade arv karistusaja ära kandnud isikute seas 

 

 

Küsimusele, millise kuriteo eest vanglas viibite vastasid tingimisi enne tähtaega vabanenud 

isikud järgnevalt: 

 Varastamine –  30, 8 %  

 Narkootikumidega seotud kuriteod – 38,5% 

 Röövimine – 7,7% 

 Tapmine – 23% 
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Joonis 4. Kuriteo raskus tingimisi enne tähtaegselt vanglast vabanenute seas 

 

 

Samale küsimusele vastasid karistusaja ära kandmisega vabanenud isikud järgnevalt: 

 Varastamine – 44% 

 Narkootikumidega kauplemine – 28% 

 Röövimine – 8% 

 Tapmine – 20% 
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Joonis 5. Kuriteo raskus karistusaja lõppemisega vanglast vabanenute seas 

 

 

 Suhted kaaskinnipeetavate ja perekonnaga 

Ankeedi põhjal selgus, et tingimisi ennetähtaega vanglast vabanenud isikutel on head 

suhted kaaskinnipeetavatega 92,3% vastanutest ja 7,7% vastanust väidab, et suhted 

kaaskinnipeetavatega on halvad.  

Karistusaja ära kandmisega vanglast vabanenud isikutel on head suhted 

kaaskinnipeetavatega 96% vastanutest ja 4% vastanutest väidab, et suhted 

kaaskinnipeetavatega on halvad. 

Sellest lähtuvalt võib öelda, et suhted kaaskinnipeetavatega on head mõlema 

vabastamisviisi puhul.  

Joonis 6. Perekonna olemasolu tingimisi enne tähtaegselt vabanenute hulgas 

Perekond Kinnipeetavate arv 

Laps 3 

Ema, isa, õde, vend 1 
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Ema, isa, õde, laps 1 

Ema, laps 2 

Ema, laps, elukaaslane 1 

Ema, isa, vend, laps 1 

Laps, elukaaslane 1 

Isa, laps 1 

Ei ole peret 1 

Ema, õde, elukaaslane 1 

 

Joonis 7. Perekonna olemasolu karistusaja lõppemisega vabanenute hulgas 

Perekond Kinnipeetavate arv 

Ei ole peret 2 

Ema, isa, vend, elukaaslane 1 

Laps, elukaaslane 2 

Vend 2 

Ema, isa, vend, laps 1 

Ema, laps, elukaaslane 4 

Ema, vend, laps 1 

Kasuema, vend 1 

Ema, kasuisa, vend 1 

Ema, isa, õde, vend 1 

Elukaaslane 1 
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Ema, elukaaslane 1 

Õde, vend, elukaaslane 1 

Ema, isa, õde, vend, laps 1 

Ema, õde, laps 2 

Ema, õde, vend, laps, elukaaslane 1 

Ema, isa, õde 1 

Ema, laps 1 

 

Tabelist tulenevalt võib öelda, et nii tingimisi enne tähtaegselt vabanenute kui seoses 

karistusaja lõppemisega vabanenutel isikutel on valdaval osal pere olemas. Tingimisi enne 

tähtaegselt vabanenute hulgast ei olnud perekonda vaid ühel isikul ja seoses karistusaja 

lõppemisega vabanenute seast on kaks isikut, kellel ei ole perekonda.  

Tingimisi enne tähtaegselt vabanenute suhted perekonnaga: 

 Head suhted – 84,6% vastanutest 

 Ei suhtle üldse – 7,7% vastanutest 

 Perekonda ei ole – 7,7% vastanutest 

Karistusaja lõppemisega vabanenute suhted perekonnaga: 

 Head suhted – 88% vastanutest 

 Ei suhtle üldse – 4% vastanutest 

 Perekonda ei ole – 8% vastanutest 

Sellest lähtuvalt võib öelda, et mõlema vabanemisviisu puhul on valdava enamuse puhul 

suhted perekonnaga head.  

 Jooniselt 8 saame teada kui tihti tingimisi enne tähtaegselt vanglast vabanenud isikud 

suhtlevad oma perekonnaga. 
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Joonis 8.  Suhtlemise tihedus 

76,9%

7,7%

7,7%
7,7%

kord nädalas

kaks korda nädalas

Ei suhtle üldse

Ei ole peret

 

Jooniselt 9 saame teada kui tihti suhtlevad perekonnaga karistusaja lõppemisega 

vabanenud isikud. 

Joonis 9. Suhtlemise tihedus 

32%

56%

4% 8%

Iga päev

Kord nädalas

Ei suhtle üldse

Ei ole peret

 

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et kõige rohkem suheldakse perekonnaga üks kord nädalas, 

tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest 76,9% vastanutest ja seoses karistusaja 

lõppemisega vabanenutest 56% vastanutest. Tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest 
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suhtleb kaks korda nädalas perega 7,7% vastanutest, aga seoses karistus aja lõppemisega 

vabanenud isikutest suhtlevad iga päev perega 32% vastanutest. 

 Vanglast vabanemine 

Vanglast eelmise kuriteo eest vabanes 25 kinni peetavat isikut karistusaja ärakandmisega 

see on  66% ja 13 kinni peetavat isikut tingimisi enne tähtaega ehk 34%. Seega hetke 

seisuga on karistusaja ära kandmisega rohkem vabanenud kui tingimisi enne tähtaegselt. 

Joonis 10. Eelmine vabanemisviis 

 

 

Joonis 11. Vanglast vabanemise aeg aastatelõikes on toodud allolevas tabelis. 

Karistusaja ära 

kandmisega 

Aasta Aasta Tingimisi enne tähtaega 

1 isik 1995 2002 1 isik 

1 isik 1997 2003 1 isik 

1 isik 1998 2004 2 isikut 
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1 isik 2000 2005 3 isikut 

2 isikut 2002 2006 3 isikut 

2 isikut 2003 2007 3 isikut 

6 isikut 2004   

4 isikut 2005   

7 isikut 2006   

 

Tabelist lähtuvalt võib öelda, et vanglast karistusaja ära kandmisega on rohkem vabastatud 

isikuid kui tingimisi enne tähtaegselt vabastatuid isikuid.  

Tingimisi enne tähtaegsetelt vabanejatel aitas kriminaalhoolduse kohaldamine: 

 Seada eesmärke paremaks toimetulemiseks – 46,1% vastanutest 

 Töökohta leida – 15,4% vastanutest 

  Ei aidanud üldse – 38,5% vastanutest 

 

Küsimusele kas kriminaalhoolduse kohaldamine tingimisi enne tähtaegsetel vabanenutel 

aitaks vabaduses paremini hakkama saada näeme jooniselt 12. 
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Joonis 12. Kriminaalhoolduse kohaldamine 

30,8%

23%7,7%

38,5%

Kindlasti aitaks, kuna peab 
jälgima oma igapäevast 
käitumist

Aitab ,kuna seatakse kindlad 
eesmärgid mida täita

Oleks tüütu kohustus, mida 
peab täitma

Ei aitaks kuidagi

 

 

 Elukoht, probleemid 

Vabaduses olles elas:  

 Vanematega – 7 isikut  

 Oma korteris koos vanemate ja abikaasaga – 1 isik  

 Vanemate ja abikaasaga – 1 isik  

 Üürikorteris koos sugulastega – 1 isik  

 Üürikorteris koos tuttavatega – 1 isik  

 Tuttavate juures – 1 isik  

 Elukaaslase juures koos sõpradega – 1 isik  

 Abikaasa juures – 5 isikut  

 Abikaasa ja sugulastega – 1 isik  

 Oma korteris koos abikaasa ja sugulastega – 3 isikut  

 Oma korteris/majas – 7 isikut  

 Oma korteris koos vanematega – 1 isik 
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 Üürikorteris – 8 isikut  

Sellest lähtuvalt võib öelda, et kõikidel isikutel oli vabaduses olles elukoht olemas ja 

suurem osa enamusest elas koos oma perekonnaga. 

Veel saame jaotada vabastamisviisi järgi kinni peetavate isikute elukohad: jooniselt 14 

leiame tingimisi enne tähtaegsete vabanejate elukohad.  

Jooniselt näeme, et tingimisi enne tähtaegsete vabanejate puhul: 

 Elas vanemate juures – 15,3% vastanutest 

  Üürikorteris – 38,5% vastanutest 

 Oma korteris/majas – 38,5% vastanutest 

 Sugulaste juures –  7,7% vastanutest 

 

Joonis 13. Tingimisi enne tähtaegsete vabanejate elukoht 

15,3%

38,5%

38,5%

7,7%

vanemate juures

üürikorteris

oma korter/maja

sugulaste juures

 

Karistusaja ära kandnute elukoht on näha jooniselt 15, sealt selgub, et:  

 Üürikorteris elas – 12% vastanutest 

 Oma korteris/majas koos abikaasaga – 16% vastanutest  

 Vanemate juures – 20% vastanutest  

 Tuttavate juures – 16% vastanutest 
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 Abikaasa juures – 24% vastanutest 

 Oma korter/maja – 12% vastanutest 

 

 

Joonis 14. Karistusaja ära kandnute elukoht 

12%

16%

20%

16%

24%

12%

üürikorteris

oma korter/maja abikaasaga

vanemate juures

tuttavate juures

abikaasa juures

oma korter/maja

 

Tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest elas 

 Üksi – 23,1% vastanutest 

 Kahekesi – 7,7% vastanutest 

 Kolmekesi – 46,1% vastanutest 

 Neljakesi – 15,4% vastanutest 

 Viiekesi – 7,7% vastanutest 

Seoses karistusaja lõppemisega vabanenutest elas 

 Üksi – 8% vastanutest 

 Kahekesi – 32% vastanutest 

 Kolmekesi – 36% vastanutest 

 Neljakesi – 48% vastanutest 

 Viiekesi – 8% vastanutest  
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 Kümnekesi – 4% vastanutest 

 

Küsimusele, kas elukohas probleeme esines vastati alljärgnevalt:  

Tingimisi enne tähtaega vabanenud isikud: 

 Ei esinenud probleeme – 92,3% vastanutest 

 Omavaheline läbisaamine – 7,7% vastanutest 

Karistusaja lõppemisega vabanenud isikud: 

 Ei esinenud probleeme – 88% vastanutest 

 Võlad – 8 % vastanutest 

 Omavaheline läbisaamine – 4% vastanutest 

Sellest lähtuvalt võib öelda, et üldjuhul probleeme elukohas ei esinenud.  

 Töökäik 

Jooniselt 16 näeme kui paljud isikud tingimisi ennetähtaegselt vabanenute seast vabaduses 

tööl käisid. 

Joonis 15. Töökäik 
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Jooniselt 16 näeme kui paljud karistusaja ära kandnud isikutest vabaduses olles tööl käisid.  

Joonis 16. Töökäik  

 

Võrreldes tingimisi enne tähtaegselt vabanenute ja karistusaja lõppemisega vabanenute 

töökäiku saab öelda, et tingimisi enne tähtaegselt vabanenute seas on rohkem tööl käivaid 

inimesi 61,5%   ja karistusaja ära kandnutest käib tööl 44% vastanutest..  

Tingimisi enne tähtaegselt vabanenud isikud töötasid: 

 Linna haljasalal – 7,7%  

 Sööklas – 23,1% 

 Ehitusfirmas – 7,7% 

 Pagariäris – 15,3% 

 Õmblusfirmas – 23,1% 

 Ei töötanud – 23,1% 

Karistusaja lõppemisega vabanenud isikud töötasid:  

 Ehitusfirmas  – 4% 
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 Kaupluses – 28% 

 Lapsehoidjana – 4% 

 Koristusfirmas – 4% 

 Õmblusfirmas – 12% 

 Takso firmas – 4% 

 Striptiisibaaris – 4% 

 Juuksur – 4% 

 Talunik – 4% 

 Pagariäri – 4% 

 Ei töötanud – 28% 

Küsimusele kellena te töötasite vastasid tingimisi enne tähtaega vanglast vabanenud isikud 

järgmiselt: 

 Tänava koristajana – 7,7% 

 Kokana – 15,3% 

 Nõudepesijana – 7,7% 

 Maalrina – 7,7% 

 Pagarina – 7,7% 

 Pakkijana – 15,3% 

 Õmblejana – 15,3% 

Karistus aja lõppemisega vabanenud isikud töötasid:  

 Maalrina – 4% 

 Müüjana – 20% 

 Kaupade välja panijana – 8% 

 Koristajana – 4% 

 Õmblejana – 12% 

 Dispetšerina – 4% 

 Striptiisitarina – 4% 

 Lapsehoidjana – 4% 

 Juuksurina – 4% 

 Talunikuna – 4% 



  
 

43 
 

 Pagarina – 4% 

 

Vaba aeg 

Vabal ajal tegeleti raamatute lugemise, sportimise, pidutsemise, kinos käimisega, 

televiisori vaatamise ja jalgrattaga sõitmisega. Joonis 17 ja 18 annavad parema ülevaate 

vaba aja sisustamisest. 

Joonis 17. Vaba aeg tingimisi enne tähtaega vabanenutel 
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Joonis 18. Vaba aeg karistusaja lõppemisega vabanenutel 

 

Tabelitest selgus, et karistusaja lõppemisega vabanenud isikud käivad rohkem pidudel ja 

tingimisi enne tähtaega vabanenud isikud loevad raamatuid.  
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Vanglasse tagasi sattumine 

Vanglasse tagasi sattus 35 isikut uue kuriteo sooritamisega ja kriminaalhooldusosakonda 

määratud ajal ei ilmunud 3 isikut. Siis siit saab teha ka järelduse, et 13-st isikust, kes 

vabastati tingimisi korras sooritas uue kuriteo 10 isikut, kuna 3 isikut lihtsalt ei ilmunud 

kriminaalhooldusosakonda määratud aegadel, siis pöörati neil karistus täitmisele. 

Joonis 19. Uus kuritegu tingimisi enne tähtaegsetel vabanejatel 

7,7%

23,1%

46,2%
Tapmine

Narkootikumidega kauplemine

Varastamine
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Joonis 20. Uus kuritegu karistusaja ära kandnud vabanejatel 

20%

48%

24%

8%

Tapmine

Narkootikumidega kauplemine

Vargus

Röövimine

 

Tabelitest selgub, et tingimisi enne tähtaega vabanenute seast on kõige rohkem varastamise 

tagajärjel vanglasse tagasi sattunud (46,2%) ja seoses karistusaja ära kandnud vabanenute 

seast on kõige rohkem toime pandud narkokuritegusid (48%). Mistõttu võib siit järeldada 

ka seda, et isikut, kes satub vanglasse narkokuritegevuse eest ei ole otstarbekas tingimisi 

enne tähtaega vabastada, kuna ta sooritab uue kuriteona taas narkokuriteo. 

 

Tingimisi enne tähtaega vabastamine- kasulik või mitte 

Küsimusele, kas tingimisi enne tähtaega vabastamisel on elektroonilise valve kohaldamine 

hea või mitte vastasid tingimisi enne tähtaega vabanenud isikud järgmiselt:  

 Halb, kuna peab kriminaalhooldusosakonnas märkimas käima – 15,4% 

 Hea, kuna seatakse kindlad eesmärgid mida tuleb täita ja saab kodus pere juures 

olla – 69,2% 

 Ei oska öelda – 15,4% 

Karistusaja ära kandmisega vanglast vabanenud isikud vastasid järgmiselt: 

 Halb, kuna tüütu kohustus – 36% 
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 Hea, kuna distsiplineerib ja seatakse kindlad eesmärgid mida tuleb täita – 44% 

 Ei oska öelda – 20% 

Küsimusele milline vabastamise viis on kasulikum näeme alljärgnevast tabelist tingimisi 

enne tähtaegsete vabanejate puhul. 

Joonis 21. Vabastamise viisi kasulikkus 
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Karistusaja lõppemisega vabanenud isikute vastuseid näeme alljärgnevas tabelis. 

Joonis 22. Vabastamise viisi kasulikkus 

 

 

Tabelitest lähtuvalt võib öelda, et tingimisi enne tähtaegsete vabanejate arvates on 

kasulikum vabastamise viis tingimisi enne tähtaega vabastamine elektroonilise valve 

kohaldamisega ja karistusaja ära kandnute arvates on kasulikum vabastamise viis 

karistusaja ära kandmisega vabanemine.  
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3.2. Uurimismeetodi arutelu 

 

Küsitletud kinnipeetavatest olid eesti rahvusest 37% (14)kinnipeetavat ja vene rahvusest 

63%  (24) kinnipeetavat. Kinnipeetavate vanuseline osakaal langeb nooremapoolsetele 

naistele-vanuses 21-29.a (42,1%). Vastanute keskmine vanus on 34,5 aastat. 

Tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest on teist korda vanglas 38,4%, kolmandat korda 

30,8%,  neljandat korda 7,7%, viiendat korda 7,7%, kuuendat korda 7,7% ja seitsmendat 

korda 7,7%.  

Ning karistusaja lõppemisega vabanenud isikutest on teist korda vanglas 52%, kolmandat 

korda 24%, neljandat korda 16% ja viiendat korda 8%. Siit saab teha ka järelduse, et 

vanglasse tagasi satuvad suuremas osas nendest isikutest, kes on vabastatud karistusaja ära 

kandmisega.  

Ankeedi põhjal selgus, et tingimisi ennetähtaega vanglast vabanenud isikutel on head 

suhted kaaskinnipeetavatega 92,3% vastanutest ja 7,7% vastanutest väidab, et suhted 

kaaskinnipeetavatega on halvad. Karistusaja ära kandmisega vanglast vabanenud isikutel 

on head suhted kaaskinnipeetavatega 96% vastanutest ja 4% vastanutest väidab, et suhted 

kaaskinnipeetavatega on halvad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõlema vabanemisviisi 

puhul on suhted kaaskinnipeetavatega head. 

Ankeedi põhjal selgus, et nii tingimisi enne tähtaegselt vabanenute kui seoses karistusaja 

lõppemisega vabanenutel isikutel on valdaval osal pere olemas. Tingimisi enne tähtaegselt 

vabanenute hulgast ei olnud perekonda vaid ühel isikul ja seoses karistusaja lõppemisega 

vabanenute seast on kaks isikut, kellel ei ole perekonda Suhteid perekonnaga võib valdava 

enamuse puhul määrata heaks. Tingimisi enne tähtaega vabanenute seas on head suhted 

perega 84,6% vastanutest ja karistusaja ära kandnute suhted perega on head 88% . Üldse ei 

suhtle perega mõlema vabanemisviisi puhul üks isik ja tingimisi enne tähtaegsete 

vabanenutest ühel isikul ei ole peret ja karistusaja ära kandnutel ei ole peret kahel isikul.  

Kokkuvõtvalt võib järeldada, et kõige rohkem suheldakse perekonnaga üks kord nädalas, 

tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest 76,9% vastanutest ja seoses karistusaja 

lõppemisega vabanenutest 56% vastanutest. Tingimisi enne tähtaegselt vabanenutest 
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suhtleb kaks korda nädalas perega 7,7%, aga seoses karistus aja lõppemisega vabanenud 

isikutest suhtlevad iga päev perega 32% vastanutest. 

Eelmise kuriteo eest vabanes vanglast karistusaja ära kandmisega 25 isikut(66%) ja 

tingimisi enne tähtaegselt vabanes vanglast 13 isikut(34%). Sellest lähtuvalt on valdav osa 

enamusest vabanenud karistusaja ära kandmisega.  

Tingimisi enne tähtaegsetel vabanejatel aitas kriminaalhoolduse kohaldamine 46,1% 

inimesel seada eesmärke paremaks toimetulemiseks, 15,4% töökohta leida ja 38,5% puhul 

ei aidanud kriminaalhoolduse kohaldamine üldse millegagi.  

Ankeedi põhjal selgus, et tingimisi enne tähtaegsetel vabanenutel  aitas kriminaalhoolduse 

kohaldamine seada kindlaid eesmärke 23% isiku puhul, aitas jälgida igapäevast käitumist 

30,8% , ei aidanud üldse 38,5%  ja 7,7% ütles, et see on tüütu kohustus, mida tuleb täita.  

Ankeedist lähtuvalt võib öelda, et kõikidel isikutel oli vabaduses olles elukoht olemas ja 

suurem osa enamusest elas koos oma perekonnaga. Tingimisi enne tähtaegsete vabanejate 

puhul elas vanemate juures kaks isikut, üürikorteris viis inimest, oma korteris/majas samuti 

viis isikut ja sugulaste juures elas üks isik. Karistusaja ära kandnute puhul elas üürikorteris 

kolm isikut, oma korteris/majas koos abikaasaga neli isikut, vanemate juures viis isikut, 

tuttavatega koos elas neli isikut, abikaasa juures elas kuus isikut ja oma korteris/majas elas 

kolm isikut. Elukohas üldjuhul probleeme ei esinenud, välja arvatud 4 isiku puhul. Nende 

probleemideks olid: tingimisi enne tähtaega vabanenud isikul omavaheline läbisaamine ja 

karistusaja ära kandnud kahel isikul võlad ja ühel isikul omavaheline läbisaamine. 

Võrreldes tingimisi enne tähtaegselt vabanenute ja karistusaja lõppemisega vabanenute 

töökäiku saab öelda, et tingimisi enne tähtaegselt vabanenute seas on rohkem tööl käivaid 

inimesi (61,5% ) kui seoses karistusaja ära kandnud inimeste seas (44%).   

Vabal ajal tegeleti raamatute lugemise, sportimise, pidutsemise, kinos käimisega, 

televiisori vaatamise ja jalgrattaga sõitmisega. Selgus, et karistusaja lõppemisega 

vabanenud isikud käivad rohkem pidudel (32%) ja tingimisi enne tähtaega vabanenud 

isikud loevad raamatuid (7,7%). Kuid tingimisi enne tähtaegselt vabanenute seas ei olnud 

vaba aega 38,5% isikul. Sellest lähtuvalt saab öelda, et tingimisi enne tähtaegselt vanglast 

vabanenud isikud pühendusid tööl käimisele ja tahtsid töötada. 
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Vanglasse tagasi sattus 35 isikut uue kuriteo sooritamisega ja kriminaalhooldusosakonda 

määratud ajal ei ilmunud 3 isikut. Siis siit saab teha ka järelduse, et 13-st isikust, kes 

vabastati tingimisi korras sooritas uue kuriteo 10 isikut, kuna 3 isikut lihtsalt ei ilmunud 

kriminaalhooldusosakonda määratud aegadel, siis pöörati neil karistus täitmisele.  

Ankeedist selgub, et tingimisi enne tähtaega vabanenute seast on toime pandud uue 

kuriteona varastamisi 46,2% ja seoses karistusaja ära kandnud vabanenute seast on kõige 

rohkem toime pandud narkokuritegusid(48%). Mistõttu võib siit järeldada ka seda, et 

isikut, kes satub vanglasse narkokuritegevuse eest ei ole otstarbekas tingimisi enne 

tähtaega vabastada, kuna ta sooritab uue kuriteona taas narkokuriteo. 

Küsimusele, kas tingimisi enne tähtaega vabastamisel on elektroonilise valve kohaldamine 

hea või mitte vastasid tingimisi enne tähtaega vabanenud isikud järgmiselt:  

 Halb, kuna peab kriminaalhooldusosakonnas märkimas käima – 15,4% 

 Hea, kuna seatakse kindlad eesmärgid mida tuleb täita ja saab kodus pere juures 

olla – 69,2% 

 Ei oska öelda – 15,4% 

Karistusaja ära kandmisega vanglast vabanenud isikud vastasid järgmiselt: 

 Halb, kuna tüütu kohustus – 36% 

 Hea, kuna distsiplineerib ja seatakse kindlad eesmärgid mida tuleb täita – 44% 

 Ei oska öelda – 20% 

Sellest lähtuvalt saame öelda, et suurem osa enamusest arvab, et elektroonilise valve 

kohaldamine aitaks seada kindlaid eesmärke ja distsiplineerib käitumist. Tingimisi enne 

tähtaegsete vabanejate arvates on kasulikum vabastamise viis tingimisi enne tähtaega 

vabastamine elektroonilise valve kohaldamisega ja karistusaja ära kandnute arvates on 

kasulikum vabastamise viis karistusaja ära kandmisega vabanemine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli saada ülevaade vanglast vabanemise viisidest ja vanglast 

vabanemise protsessist ning tingimisi enne tähtaegse vabastamise efektiivsusest. 

Uurimustöö käigus mõistsin, et tingimisi enne tähtaegse vabastamise kasulikkust on 

üheselt väga raske määratleda, sest sellega on seotud mitmed tegurid-isiksuslikud ja 

organisatsioonist sõltuvad. Tingimisi enne tähtaegse vabanemise positiivseteks külgedeks 

võiks siinkohal välja tuua selle, et elektroonilist valvet kohaldades, saab isik karistust 

kanda kodus, ilma, et peaks pere juurest lahkuma ja kuna seatakse kindlad eesmärgid, mida 

tuleb täita- teades, et kui neid reegleid rikutakse, siis suure tõenäosusega toimub karistuse 

täideviimine ja vanglasse tagasi sattumine.  

Tingimisi enne tähtaegse vabastamise puhul arvestab kohus kuriteo toimepanemise 

asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise 

ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua 

tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. Seega otstarbekas on tingimisi enne 

tähtaegselt vabastada selliseid isikuid, kes on karistust kandes vanglas ennast heast küljest 

näidanud- osalenud sotsiaalprogrammides ja näidanud ise huvi vanglast vabanedes 

hakkama saamiseks, kellel on kindel elukoht, kus elada. Nagu uurimusest selgus, siis 

tingimisi vabastatud isikud on suurema tööhõivega 61,5% ja seega on tingimisi 

ennetähtaegselt vabastamine selles mõistes kasulikum. 

Rahulolematust kinnipeetavatele isikutele seoses tingimisi enne tähtaegse vabanemisega ei 

ole täheldatud, osad kinnipeetavad ei ole rahul kriminaalhooldusosakonnas märkimas 

käimisega-põhjendades seda sellega, et see on tüütu kohustus, mis võib ununeda.  

Ankeedist selgus, et tingimisi enne tähtaega vabanenute seast on kõige rohkem varastamise 

tagajärjel vanglasse tagasi sattunud isikuid 46,2% ja  karistusaja ära kandnud vabanenutest 

on 48% toime pandud narkokuritegusid. Siit ka järeldus, et isikut, kes on vanglasse 

sattunud narkokuriteoga seoses, ei ole mõtet tingimisi enne tähtaegselt vabastada, kuna ta 

sooritab uue kuriteona jälle narkokuriteo. 

Vabanemised Harkust aastate jooksul: 
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 2004. aastal vabanes kokku 135 isikut, neist 107 karistusaja lõpuga ja 27 tingimisi 

enne tähtaegselt 

 2005. aastal vabanes kokku 119 isikut, neist 72 seoses karistusaja lõpuga ja 24 

tingimisi enne tähtaegselt 

 2006. aastal vabanes kokku 122 isikut, neist 82 seoses karistusaja lõpuga ja 21 

tingimisi enne tähtaegselt 

 2007. aastal vabanes kokku 139 isikut, neist 59 seoses karistusaja lõpuga ja 65 

tingimisi enne tähtaegselt. 

Sellest saab teha ka järelduse, et seoses seaduse muudatusega on proportsioonid muutunud 

ja aasta-aastalt vabastatakse tingimisi enne tähtaega isikuid järjest rohkem ja tagasi satuvad 

neist vähesed.   

Uurimusest selgus, et need, kes vabastati tingimisi ja kohaldati kriminaalhooldust, 

sooritasid vähem kuritegusid ja kergemaid kuritegevusi.   

Järelikult püstitatud hüpotees, et vanglast tingimisi enne tähtaega vabastamine on kasulik 

kinnipeetavate seisukohast, leidis kinnitust, kuna isikud, kes vabastati eelmise karistuse 

eest tingimisi ennetähtaegselt kontrollivad oma käitumist ja sooritavad kergemaid 

kuritegusid(varastamine 46,2%, tapmine7,7%, narkokuritegu 23,1%). 

 Need isikud, kes vabastati seoses karistusaja lõpuga sooritasid uusi ja raskemaid 

kuritegusid(tapmine 20%,  narkokuritegu 48%, vargus 24% ja röövimine 8%).  

Empiirilise ainestiku hankimiseks kasutati ankeetküsitlust- ankeedid saadeti Harku 

Vanglas vähemalt teist kordselt vanglas viibivatele kinnipeetavatele, analüüsiti 38 ankeeti.  
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SUMMARY  

 

This graduation thesis gives an overview of different ways of release from prison and of 

prisoner release procedures. The thesis also discusses the practicality of using release on 

parole and presents some factors influencing release on parole. The lenght of the thesis is 

77 pages.  

The aim of this thesis is to get an overview of the effectiveness of release of parole. The 

objective of my survey is to find out if it is practical to release a person on parole or to 

keep them in prison until they have served their entire sentences. 

The survey was condukted in harku prison from 12 to 26 february, 2008, using the pen-and 

paper method. The questionnaire was compiled by the author of this thesis in cooperation 

with the supervisor of this survey. The target group of the survey were re-offenders, 

serving at least their second prison sentence (38 respondents). 

An analysis of the survey results showed that it is difficult to unambiguously determine the 

usefulness of release on parole as there are several influencing factors, both personality 

related and organizational.  

It appeared that the persons who had been released on parole were mainly reimprisoned as 

a result of committing thefts, whereas the persons who had served their entire sentences 

were mainly reimprisoned as a result of committing drug-related offences. It may be 

concluded that release on parole serves no useful purpose when a person has been 

imprisoned because of a drug-related offence, as they are offend by committing the same 

type of offence. 

Our findings support the hypothesis hat release on parole is useful because it has beneficial 

effects on the behaviour of released inmates. People on probation control their behaviour, 

they do not reoffend and they commit mainly minor offences(theft-6 persons, murder-1 

person, drug-offence-3 persons). The persons who had been released after serving their 

entire sentences committed new and more serious offences(murder-5 persons, drug-

offence-12 persons) 
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LISAD 

Lisa 1. Eesti keelne ankeet 

Mina olen Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži III kursuse üliõpilane, kes oma lõputöö 

jaoks viib läbi uurimuse. Ankeedi eesmärgiks on uurida, kas tingimisi ennetähtaega 

vabastamine on efektiivsem kui vabastamine seoses karistusaja ära kandmisega. Ankeedi 

täitmisel osalevad kinnipeetavad isikud. Ankeeti kasutan ainult lõputöös, kolmandate 

isikute kätte Teie arvamused ei lähe-anonüümsus on tagatud. 

Kinnipeetavate vabastamise efektiivsus 

1. Kui vana Te olete? 

      .…………………………… 

2. Mitmendat korda vanglas olete? 

 2 

 3 

 4 

 mingi muu ……………………………. 

3. Millise kuriteo eest Te vanglasse sattusite? 

 tapmise 

 varastamise 

 narkootikumidega kauplemise 

 mingi muu …………………………….. 

4. Millised suhted on Teil kaaskinnipeetavatega? 

 head 

 ei suhtle teistega 

 halvad 
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5. Kas vangla on Teie elu muutnud? Jah/ei põhjendage. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………................................................................................................................................... 

6. Kas vabanesite eelmise kuriteo eest vanglast tingimisi ennetähtaega või seoses 

karistusaja  ärakandmisega? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................................ 

7. Millal Te vabanesite?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……........................................................................................................................................ 

8. Kui teid vabastati tingimisi ennetähtaega, siis kas kriminaalhoolduse kohaldamine aitas 

   Teid? 

 töökoha otsimisega  

 seada eesmärke paremaks toimetulemiseks 

 ei aidanud üldse millegagi 

 oli kasutu ja tüütu kohustus 

 

9. Kas kriminaalhoolduse kohaldamine aitaks Teil vabanedes paremini hakkama saada? 

 kindlasti aitaks, kuna peab jälgima oma igapäevast käitumist 

 aitab, kuna seatakse konkreetsed eesmärgid mida täita 
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 oleks tüütu kohustus, mida peab täitma 

 ei aitaks kuidagi  

10. Kus Te vabaduses olles elasite? 

 vanemate juures 

 sugulaste juures 

 tuttavate juures 

 sõprade juures 

 oma korteris/majas 

 tänaval 

 üürikorteris 

 mingi muu …………………………….. 

11. Mitmekesi koos elasite? 

 üksi  

 kahekesi 

 kolmekesi 

 neljakesi 

 mingi muu ……………………………. 

12. Tekkis Teil elukohas probleeme? 

 ei maksnud makse 

 ei esinenud probleeme 

 naabritega ei saanud läbi 

 pidevad peod korteris 
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 mingi muu …………………………….. 

13. Kes Teie perekonda kuuluvad?  

 ema 

 isa 

 õde 

 vend 

 laps 

 elukaaslane 

 ei ole perekonda 

14. Kuidas Te omavahel läbi saate? 

 hästi 

 ei suhtle 

 halvasti 

15. Kui tihti omavahel suhtlete?  

 iga päev 

 ei suhtle üldse 

 kord nädalas 

 kord kuus 

16. Mida Te vabaduses olles tegite? 

 töötasin 

 õppisin 

 ei leidnud tööd 
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 tarvitasin narkootilisi aineid 

 ei viitsinud töötada 

 tarvitasin alkoholi 

17. Kus Te töötasite?  

 ehitusfirmas 

 poes 

 hulgilaos 

 sööklas 

 ei töötanud 

 õmblusfirmas 

 mingi muu ……………………………. 

18. Kellena Te töötasite?  

 ehitajana 

 müüjana 

 õmblejana 

 kaupade välja panijana 

 kokana 

 koristajana 

 mingi muu ……………………………. 

19. Millega Te vabal ajal tegelesite?  

 lugesin raamatuid 

 käisin trennis 
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 käisin pidudel 

 käisin kinos 

 ei olnud vaba aega 

 mingi muu ……………………………. 

20. Miks Te vanglasse tagasi sattusite?  

 sooritasin uue kuriteo 

 ei ilmunud kriminaalhooldusosakonda määratud aegadel 

 hea soe koht, kus elada ja tasuta süüa saab 

21. Kui sooritasite uue kuriteo, siis millise täpsemalt? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................... 

22. Kas Teie arvates on tingimisi ennetähtaega vabastamisel elektroonilise valve 

kohaldamine 

      hea/ halb? Põhjendage oma seisukohta. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................................      

23. Milline vabastamise viis on Teie arvates kasulikum?  

 seoses karistuse ära kandmisega 

 tingimisi ennetähtaega  
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 tingimisi ennetähtaega elektroonilise valve kohaldamisega 

 

Tänan vastamast!  
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Lisa 2. Vene keelne ankeet 

Я студентка 3 курса колледжа юстиции Академии Внутренних Дел, которая для 

своей дипломной работы проводит исследование. Цель анкеты – изучить, какой вид 

освобождения эффективнее, условно-досрочное или освобождение в связи с 

окончанием срока наказания. В заполнении анкеты участвуют осужденные лица. 

Анкету использую только в дипломной работе, третьим лицам Ваши мнения не 

пойдут – анонимность гарантирована. 

Эффективность освобождения осуждённых 

1. Ваш возраст?  

  .................................................................. 

2. Который раз в тюрьме? 

 2 

 3 

 4 

 свой ответ .............................................. 

3. За какое преступление осуждены? 

 убийство 

 кража 

 торговля наркотиками 

 иное 

4. Какие отношения у вас с заключенными? 

 xорошие 

 плохие 
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 не общаюсь с другими заключенными 

5. Тюрьма изменила вашу жизнь? Да/нет, поясните. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6. За прошлое преступление вы освободились условно-досрочно или в связи с  

    окончанием срока наказания? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

7. Когда вы освободились (дата)? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

8. Если вас освободили условно-досрочно и применили криминальный надзор, 

помогло 

    ли это вам? 

 помогло с поиском работы 

 помогло улучшить управляться с жизнью 

 ничем не помогло 

 было бесполезное обязательство 

9. Применение криминального надзора помогло вам лучше справляться на свободе? 
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 конечно помогло поскольку приходилось следить за своим поведением 

        каждый день 

 помогло, поскольку мне поставили конкретные це которые было 

необходимо 

         достичь ли 

 было бесполезным обязательством, которое пришлось исполнять 

 никак не помогло 

10. Где вы жили на свободе? 

 у родителей 

 у родственников 

 у знакомых 

 у друзей 

 с супругом 

 в своей квартире/доме 

 на улице 

 в съёмной квартире 

 свой ответ .............................................. 

11. Сколько человек жили с Вами? 

 я жила одна 

 вдвоём 

 втроём 

 вчетвером 
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 свой ответ .............................................. 

12. У вас были проблемы по месту жительства? 

 не платила налоги 

 не было проблем 

 не сдружилась с соседями 

 постоянные гулянки в квартире 

 свой ответ .............................................. 

13. Кто относится к вашей семье? 

 мама 

 папа 

 сестра 

 бpat 

 дети 

 сожитель 

 нету семьи 

14. Какие у вас отношения в семье? 

 xорошие 

 не общаюсь 

 плохие 

15. Как часто общаетесь с семьей? 

 каждый день 

 не общаюсь вообще 
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 раз в неделю 

 раз в месяц 

16. Чем занимались, будучи на свободе? 

 pаботала 

 училась 

 не нашла работы 

 употребляла наркотики 

 не хотела работать 

 употребляла алкоголь 

17.  Где вы работали? 

 в строительной фирме 

 в магазине 

 на складе 

 в столовой 

 не работала 

 в швейной фирме 

 свой ответ .............................................. 

18.  Кем вы работали? 

 cтроителем 

 продавщицей 

 швеей 

 фасовщицей товаров 
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 поваром 

 уборщицей 

 свой ответ .............................................. 

19. Чем занимались на свободе? 

 читала книги 

 занималась спортом 

 ходила на праздники 

 ходила в кино 

 не было свободного времени 

 свой ответ .............................................. 

20. Почему снова попали в тюрьму? 

 cовершила новое преступление 

 не ходила отмечаться к работнику криминального надзора 

 хорошее теплое место, где можно бесплатно жить и есть 

21. Если совершили новое преступление, то какое конкретно? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

22. По Вашему мнению возможность условно-досрочного 

освобожденияприменением электронного надзора – хорошая или 

плохаявозможность? Пояснитесвоё мнение. 
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

23. Какой вид освобождения, по Вашему мнению, самый эффективный? 

 в связи с окончанием срока наказания 

 условно-досрочное освобождение 

 условно-досрочное освобождение с применением электронного надзора 

 

Благодарю за ответы! 
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Lisa 3. Kinnipeetava iseloomustus 

(vangla nimi)  (kuupäev)  

Eesnimi     

Perekonnanimi     

Isikukood või sünniaeg     

Rahvus     Sugu                       

Sünnikoht     Kodakondsus     

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja kehtivusaeg     

Elukoht sissekirjutuse järgi või eelnev alaline elukoht     

Lähedaste kontaktandmed     

Toimepandud kuritegu  Kvalifikatsioon     

Karistusaja algus ja lõpp     

Tingimisi ennetähtaegse 

vabanemise võimaluse 

avanemine / vabanemiseks 

elektroonilise järelevalve alla  

   

Tegevused vangistuse ajal, sh 

täitmiskava täitmismärked.  

Soovitavad tegevused riskide 

maandamiseks katseaja jooksul  

   

Lisateave kinnipeetava 

isikuomadustest ja käitumisest 

tulenevate riskide kohta  

   

Distsiplinaarkaristused 

vangistuse jooksul  

   

Ohtlikkus, ohustatus, muud 

turvalisuse riskid  

   

Määratud kontaktisik     

   

Hindamisrühma juht  

Nimi  Allkiri  

   
   

Hindajad        
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Lisa 4. Kohtulahend tingimisi enne tähtaega vabastamisele lubamiseks 

 

 

 

 

K O H T U M Ä Ä R U S  

 

 

 

Kohus Harju Maakohus 

Määruse tegemise aeg ja koht 07.05.2007.a. , Tallinn 

Kriminaalasja number 1-07-5067 

Kohtukoosseis                             Kohtunik Tatjana Bogdanova, sekretär  Galina Kovaljova, 

prokurör Natalja Duškina. 

Taotlus ennetähtaegseks                     

karistuse kandmisest 

vabastamiseks 

Harku Vangla taotlus Margarita vabastamiseks  

Süüdimõistetu 

Margarita, ik 463, elukoht  Tallinn, süüdi mõistetud 

03.05.2005.a. Tallinna LK poolt KarS § 184 lg2 p2; § 68 

järgi 3 aastat 3 kuud 5 päeva vangistust. 

Karistusaja algus 03.05.2005, lõpp 08.08.2008.a. 

Tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimaluse avanemine 

28.04.2007.a. 

Prokurör Natalja Duškina 

RESOLUTSIOON KarS § 76 lg 3  ja KrMS § 432 lg 3 alusel Harku Vangla 

taotlus Margarita vangistusest tingimisi ennetähtaegselt 

vabastamiseks rahuldada. 

Vabastada Margarita  karistuse kandmisest tingimisi enne 
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tähtaega  katseajaga kuni 08.08.2008.a. ja määrata ta selleks 

tähtajaks Harju Maakohtu kriminaalosakonna vanglast 

vabanenute talitluse kriminaalhooldaja Ursula Murula 

järelvalve alla / Tartu mnt 85 Tallinn / ning kohustada järgima 

KarS § 75 lg.1 p.1,2,3,4,5  sätestatud kontrollnõudeid: 

1)elama kohtu määratud alalises elukohas / aadressil  

Tallinn/,  

2)ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel 

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, 

3)alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning 

esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja 

elatusvahendite kohta, 

4)saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa  elukohast 

lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, 

5)saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- 

või õppimiskoha vahetamiseks. 

Kohaldada Margarita suhtes vastavalt KarS § 75 lg.2, 4 

järgmised kohustused: 

1/registreerimine kriminaalhooldusosakonnas esimese kuue 

kuu jooksul kaks korda kuus eelnevalt kokkulepitud 

päevadel. 

2/ mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume katseaja 

jooksul.  

3/mitte suhelda kriminaalkorras karistatud isikutega 

kriminaalhooldajalt luba taotlemata. 

4/ osaleda sotsiaalabiprogrammides, juhul kui 

kriminaalhooldaja pakub. 

5/asuda tööle kahe nädala jooksul alates vabanemise 

päevast.  

6/pöörduda vabanemisel narkoloogi poole ja läbida 

narkovõõrutuskuur ning esitada selle kohta 

kriminaalhooldajale tõend. 

Margarita vabastada määruse jõustumisel. 

Määrus saata teadmiseks Harku Vanglale, prokurörile ja 

Margaritale. 
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Edasikaebamise kord Määruse peale võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul 

Harju Maakohtule. 

 

Määruse motiivid:  

Kriminaalhooldusametnik leiab, et peamiseks riskifaktoriks Margarita puhul on 

narkootikumid. Samuti võib uue kuriteo toimepanemine aset leida juhul, kui kinnipeetav ei 

leia koheselt sobivat töökohta ning kui tekib tarbimisvajadus lisaks igapäevastele 

kulutustele, mille katmiseks on abiks isa. Tegevused ja/või kohustused kriminaahooldusele 

määramise kohta: mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume, otsima endale töökoha, 

omandama üldhariduse või eriala kohtu määratud tähtajaks, mitte viibima kohtu määratud 

paikades ega suhtlema kohtu määratud isikutega. 

Kriminaalhooldusametniku sõnul sobib Margarita vangistusest tingimisi ennetähtaegseks 

vabastamiseks. Kriminaalhooldaja toob välja kinnipeetava positiivse käitumise vanglas 

ning sotsiaalse olukorra, kuhu M vabanemisel satub. 

Kinnipidamiskohast saabunud materjalidest nähtub, et kinnipeetav Margarita töötab AS 

Eesti Vanglatööstuses, osaleb eesti keele kursustel.  Kinnipeetava kohta koostatud 

iseloomustusest nähtub, et kinnipeetava kohta ei ole vangistuse jooksul täheldatud mitte 

ühtegi distsiplinaarrikkumist.  Vangistuse jooksul ei ole täheldatud alkoholi ja 

narkootikumide tarvitamist. Peale vabanemist on olemas kindel elukoht, kuid garanteeritud 

töökoht puudub. 

Kinnipeetav on vanglas viibinud kahel korral. Tema esimesed kuriteod olid varavastased, 

viimased kolm olid narkokuriteod, mis näitab seda, et kinnipeetav otsis suuremat 

ebaseaduslikku tulu, mis oli põhjustatud sellest, et sõltuvusprobleem süvenes ning raha 

narkootikumide ostmiseks ei jätkunud. Vabanemisel seisneb oht selles, et kinnipeetav võib 

hakata edasi tegelema narkootikumide vahendamiseaga. 

 

Psühholoogi hinnangul on uue kuriteo toimepanemise risk väike. Kinnipeetav on 

emotsionaalselt stabiilne, Tal ei ole psüühilisi probleeme. Enesehinnang adekvaatne. 

Enesekahjustusele ja suitsiidile kalduvusi esinenud ei ole. Põgenemisele kalduvust 

vangistuse ajal ei ole täheldatud. 

M.  arvab, et kriminaalhooldus on kasulik, kuna aitab mingil määral inimest 

distsiplineerida, määrates kohustusi, mida tuleb täita. Usub, et ei soorita uut kuritegu, kuna 

on juba piisavalt vana ning üles on vaja kasvatada ka poeg.  

Maksmata täitelehed summas 1547,70.-kr, vabanemisfondis 10 808,65.-kr. 

Prokurör toetab taotlust. 

 Kohus leiab, et Margarita on  võimalik karistuse kandmiselt vabastada tingimisi 

ennetähtaegselt. Asja materjalidest nähtuvalt on karistuse eesmärgid sisuliselt täidetud. 

Margarita karistusaja lõpuni jäänud aeg rohkem kui 1 aasta . Margarita tunnistab oma 
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probleeme ja on võimlemine neid kirjeldama. Pärast vabanemist puudub kindel elukoht, 

kuid garanteeritud töökoht puudub.  

Margarita  käitumine vanglas näitab, et ta on teinud endale vastavad järeldused karistusest 

ja karistuse eesmärk on sisuliselt täidetud.  

Tingimisi ennetähtaegne vabastamine annaks kinnipeetavale võimaluse tõestada, et ta on 

võimeline edaspidi järgima seaduskuulekat eluviisi.  

 

Kohtunik                                 T. Bogdanova 
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Lisa 5. Kohtulahend tingimisi enne tähtaegse vabastamise keeldumise 

kohta 

 

 

 

 

 

K O H T U M Ä Ä R U S  

 

 

Kohus     Harju Maakohus 

 

Määruse tegemise aeg ja koht 11.aprill 2007.a kell 11:30 Tallinn, Tartu mnt 

kohtumaja  

 avalik kohtuistung  

 

Kohtuasja nr    1-07-4199 

 

Kohtunik    Tatjana Bogdanova 

 

Kohtuistungisekretär  Galina Kovaljova 

 

Prokurör Eneli Pau 

 

Kohtuasi Harku Vangla esitatud materjalid Natalia  tingimisi 

enne tähtaega vangistusest vabastamiseks 

 

Süüdimõistetu Natalia  (ik 48306000000; viibib Harku Vanglas) 

RESOLUTSIOON    
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Jätta Natalia tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamata. 

Edasikaebamise kord 

Määrusele saab esitada 10 päeva jooksul määruskaebuse Harju Maakohtule.  

Asjaolud ja kohtumääruse põhjendused 

Harku Vangla esitas 01.04.2007.a Harju Maakohtule materjalid kinnipeetava Natalia  

tingimisi enne tähtaega  vangistusest vabastamiseks. 

Natalia tunnistati süüdi Harju Maakohtu 22.09.2006.a otsusega KarS § 199 lg 2 p 4, 7 

järgi ja karistuseks 3 kuud vangistust. Vähendati KrMS § 238 lg 2 kohaselt mõistetavat 

karistust 1/3 võrra, mõisteti lõplikuks karistuseks 2 kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel 

suurendati mõistetud karistust eelmise, s.o 27.10.2004.aasta mõistetud Harju Maakohtu 

otsusega mõistetud karistus ärakandmata osa 1 aasta 3 kuud võrra ja karistati teda 1 aasta 

ja 5 kuulise vangistusega. 

Karistuse kandmise algus on 24.07.2006.a ja lõpp 24.12.2007.a.  

Tingimisi ennetähtaegseks vabastamiseks esitamise aeg 08.04.2007.a.  

 

Natalia on talle mõistetud karistusest ära kandnud üle kahe kolmandiku. Kinnipeetava 

kohta koostatud iseloomustusest nähtub, et kinnipeetav töötab AS Eesti Vanglatööstuses 

tootmistöölisena. Peale vabanemist asub elama aadressile Paldiski. Distsiplinaarkaristusi ei 

oma. Natalia on varem karistatud pettuse eest, praegune kuritegu on vargus. Isik on 

kuriteod pannud toime eesmärgiga hankida raha narkootikumide ostmiseks, kuigi 

küsitletav eitab narkosõltuvust. Väitis, et narkootikume hakkas tarbima ning kuriteo pani 

toime, kuna tal olid pahad sõbrad. Väidetavalt nende sõpradega ei suhtle enam ega hakka 

ka suhtlema. Ohu ilmnemise tõenäosus on kõige suurem siis, kui isik tarvitab 

narkootikume. 

Kriminaalhooldusametniku ettekande kohaselt kriminaalhooldaja leiab, et Natalia sobib 

tingimisi ennetähtaegselt vabastamisele, sest tal on olemas kindel elukoht ja lähedaste 

moraalne ja materiaalne toetus. Kinnipeetava edasine elu sõltub sellest kas ta väärtustab 

peresuhteid ja eeskätt ema poolt pakutavat toetust. 

Natalia taotleb kohtult enda vabastamist tingimisi enne tähtaega. Väidab, et kuritegusid enam 

sooritama ei hakka. Kahetseb toimepandut, on käitumisest vajalikud järeldused teinud.  

 

Prokurör   toetab taotlust.  

Kohus, ära kuulanud Natalia ja prokuröri arvamuse, leiab, et Natalia tuleb jätta tingimisi 

enne tähtaega vangistusest vabastamata. Kohtu hinnangul on Natalia ennetähtaegne 

vabastamine ennatlik.  

Katseajaga tingimisi enne tähtaega vangistustusest vabastamise otsustamisel arvestab 

kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat elukäiku ning 

käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib 

süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. Seega võtab 

kohus taotluse läbivaatamisel arvesse kõik Natalia isikut iseloomustavad andmed – tema 
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käitumist nii kuriteo toimepanemisele eelnenud ajal, selle ajal ning sellele järgnenud 

perioodil. 

 

Natalia kannab karistust peamiselt narkootikumide jaoks vaja läinud raha väljapetmiste ja  

varguste eest. Eelnevalt on teda samuti kriminaalkorras karistatud, millest järeldub, et 

mõistetud karistused tema puhul oma eesmärki (hoiduda uute kuritegude toimepanemisest) 

ei täitnud. ta pani uue kuriteo katseaja jooksul. Kuigi distsiplinaarkaristusi Natalia ei oma, 

on aeg, mil Natalia on vangistuses käitunud eesmärgipäraselt, liialt lühike, et hinnata tema 

püüdlusi elada vabaduses õiguskuulekalt. 

Natalia peab enesele teadvustama, kui oluline on õiguskuulekas käitumine ning millised 

tagajärjed toob endaga kaasa reeglite rikkumine, ta peab põhjalikult analüüsima oma 

kuritegelikku käitumist ning kuritegude sooritamise põhjuseid ja tagajärgi. Olukorras, kus 

Natalia ei ole aru saanud narkosõltuvuse tõsidusest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest 

ning ei ole üles näidanud tõsist tahet probleemist vabanemiseks, leiab kohus, et tema 

vabastamisel oleks ühiskonna heaolu ohustatud. Uue kuriteo toimepanemise riski 

käesoleval ajal eeldatakse ka Natalia suhtes koostatud iseloomustuses, kuid Natalia 

ennetähtaegset vabastamist  toetab kriminaalhooldaja. 

Suureks takistuseks Natalia tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel peab kohus töökoha 

puudumist - tagamata on üks olulistest eeldustest tingimisi enne tähtaega vangistusest 

vabastamiseks. Samuti arvab kohus, et Natalia jätkab vabaduses narkootikumide 

tarvitamist ning seega ka jätkab kuritegude sooritamist, kuna puudub töökoht. Hariduse on 

madal , emalt saadud andmetel 5-6 klassi, töökogemus on juhuslikku laadi, konkreetne 

elukutse puudub. Kolmel korral karistatud varguste ja pettusse eest. Vajas raha narkootilise 

aine ostmiseks. Uue kuriteo risk on seotud sõltuvusprobleemiga. Vangla hinnangul on 

mõjutatav ja kaldub kergelt kaasa minema negatiivsete mõjuritega. Natalia ei täitnud 

kontrollnõudeid ega  ilmunud vestlustele. On olemas risk, et Natalia ei aktsepteeri 

vabanedes ühiskonnas kehtivaid reegleid ning norme. Natalial on kaks last. Poeg ja tütar. 

Poja eestkostja on Natalia ema Ljudmilla, kuid tegelikult elab poeg tuttava juures. Tütar, 

kes on 9-kuune viibib lastekodus. Natalia jättis lapse sünnitusmajja ,et saaks minna 

narkootikume hankima.  Arvestamata ei saa jätta ka asjaoluga, et vangistusest on Natalial 

kandmata üle 8 kuu vangistust (vangistuse kandmise lõpptähtaeg 24.12.2007.a) ning 

Natalia ennetähtaegsel vabanemisel saaks ühiskonna õiglustunne oluliselt riivatud, samuti 

ei oleks Natalia vabastamine kooskõlas karistuse mõistmise üldiste eesmärkidega.  

Isik, kes pani toime kuriteo, peab arvestama asjaoluga, et tal tuleb ära kanda kogu temale 

mõistetud karistus ning riik ei loo tingimisi ennetähtaegselt vangistusest vabastamise korra 

kehtestamisega isikutele õiguspositsioone, millele need hiljem võiksid toetuda. 

Süüdimõistmisel ei ole ennetähtaegne vabastamine isikule garanteeritud. 

Õigusnormid, millest kohus juhindub, on KarS § 76 ja KrMS §-dest 426, 432, 383, 384. 

Kohtunik                  T. Bogdanova 

 

         

                                 

      


