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SISSEJUHATUS 

 

Lõputöö on kirjutatud jätkuna eelmisel aastal valminud kursusetööle, mille suund erineb, 

kuid teema – eluaegne kinnipeetav – sama. Siis („Eluaegsed kinnipeetavad meedias”) 

järeldus, et eluaegsed kinnipeetavad tekitavad inimeste seas üsnagi suurt poleemikat. 

Meedia kajastustele järgnesid inimeste arvamused stiilis „eluaegne – kellele teda vaja”, „ta 

ei ole inimene” jne. Ei suudeta mõista, miks peab maksumaksja nii palju raha kulutama 

mingi tapja ülalpidamiseks. Vangla varustab toidu, riiete, arstiabiga ja kinnipeetaval ei ole 

vaja muretseda vahendite pärast teenuste saamisel. Negatiivselt suhtutakse eluaegsetesse 

kinnipeetavatesse juba praegu – nende vanglas viibimise ajal. Vastavalt Karistusseadustiku 

§ 77 lg 1 on võimalik ennetähtaegne vabanemine pärast kolmkümmend vangis veedetud 

aastat. Kaugel ei ole kuupäev, kui see saab reaalselt toimuda. Toetudes kursusetööle, võib 

väita, et rahva seas pruugib esineda teatud pahameelt. Küsimusi tekitab eluaegse 

kinnipeetava vabastamine, sest sõna „eluaegne” peaks välistama igasuguse vabaks 

saamise. Segadust tekitab Karistusseadustiku § 77 lg 1, mis muutub aktuaalseks esimeste 

reaalsete vabastamisvõimaluste puhul.   

 

Lugedes ja uurides teiste riikide karistussüsteemi, tuleb välja, et eluks ajaks vangi 

mõistetud saavad tulevikus teatud tõenäosusega vabaks. Seatud on erinevad perioodid, mis 

tuleb ära kanda, et pääseda ennetähtaegselt vanglast. Inimesele määratakse konkreetne 

karistus ja see peaks ka seda reaalselt tähendama. Eriti, kui tegu eluaegse 

vanglakaristusega, sest sellisel juhul on toime pandud tõsiselt raske(te) tagajärgedega teod, 

mille puhul vabastamist ei saaks kaalutledagi. Siis võiks eluaegse vanglakaristuse asemel 

mõista pikaajaline vanglakaristus. Uurimuses vaadeldakse erinevate riikide praktikat – kas 

ennetähtaegne vabanemine võimalik ja kui on, siis millal. Eesmärgiks on uurida eluaegse 

vangistuse tähendusest erinevates riikides. Selleks lähtutakse hüpoteesidest a) eluaegne 

vangistus ei tähendagi vangistust terveks eluks ja b) eluaegne vangistus kestab Eestis 

kauem kui teistes riikides. Analüüsitavateks maadeks on Ameerika Ühendriigid kui üks 

suurimatest vanglapopulatsioonidest. Euroopast valisin naabrid Soome ja Rootsi ning 

Skandinaaviast Norra (Euroopa riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu). Veel konservatiivse 

Inglismaa, edukalt arenenud Saksamaa, Holland, lõunamaadest Itaalia ning loomulikult 

Eesti. Uurimustöö tulemusena soovitakse käesolevas töös teada saada, kas teiste riikide 

karistusõiguses on eluaegsetel kinnipeetavatel võimalik ennetähtaegne vabanemine. 
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Jaatava vastuse korral uurida, millal neil see õigus tekib. Analüüsitud on ka tingimusi, 

mille alusel üldse vabastamine võib toimuda (näiteks kontrollitakse kurjategija ohutust 

ühiskonnale ja selle liikmetele). Sotsiaalse aspektina uuritud eluaegse vangistusega 

karistatud kinnipeetavate elulugusid (millised teod toime pandud, karistuse pikkus jms). 

Lõputöö valmimisel kasutatud kvalitatiivset uurimusmeetodit, allikatena õigusakte, 

statistilisi andmeid, vangla dokumentatsiooni, teemakohast kirjalikku materjali ja 

raamatuid. Infot saadud ka kirjavahetusest Inglismaa, Saksamaa ja Hollandi 

justiitsministeeriumidega. Neist kahe esimese vastused on lisades.  
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1. KARISTUSÕIGUS 

 

Igas riigis on olemas reeglid, mis keelatud, mis lubatud. Eestis eksisteerib samuti seadus, 

kus kirjas teod, mille sooritamise puhul võib sattuda vastuollu kehtivate põhimõtetega ja 

tagajärjena võimalik leida pärast süüdimõistvat kohtuotsust ennast vanglast. „Karistust 

võib määratleda kui seaduses ettenähtud ja riigi erilist hukkamõistu väljendavat karmi, st 

stigmatiseerivat ja piinavat kohtlemist isiku suhtes, kes on toime pannud süüteo teo.” (6. 

Sootak 2003: 181). Eesti Karistusseadustik jaotab süüteod kaheks: 

 Kuritegu  

 Väärtegu 

 

Kuriteo eest on füüsilisele isikule põhikaristusena ette nähtud rahaline karistus või 

vangistus. Juriidilisele isikule aga rahaline karistus või sundlõpetamine. Väärteo puhul 

rahatrahv või arest. (9. Karistusseadustik – KarS - RT I 2001, 61, 364) 

 

Vabadusekaotust tunti juba rooma õiguses ning eksisteerisid kaks peamist karistuseliiki: a) 

vanglakaristus ja b) sunnitöö. Vanglakaristust kasutati ainult tõkendina, st et tabatud 

kurjategijate kinnipidamiseks enne kohtuistungit ja pärast otsuse väljakuulutamist. Teine 

variant ehk siis sunnitöö oli Roomas hulga levinum. Sellega karistati vargaid, röövijaid, 

võltsijaid, inimröövijaid jne. Sunnitöö jagunes aga veel omakorda mitmesse alaliiki, 

näiteks: 

 Süüdimõistmine avalikele töödele. Kõige leebem variant, kus objektideks ehitused, 

teeparandused, kloaagi puhastamised, avalikud saunad jm. Karistuse pikkuseks oli 

a) tähtajaline või b) eluaegne, mis näitab, et eluaegse vanglakaristuse ajalugu 

ulatub küllaltki kaugele.  

 Mäetööd kui üks raskematest sunnitööliikidest. Kurjategijad pidid aheldatutena 

töötama kaevandustes. Seda võis nimetada eluaegseks karistuseks. Eranditeks olid 

korrad, kus ta pärast kümneaastast karistuse kandmist ja töötamist veel elus oli. 

Siis ta enam tööks ei kõlvanud ja ta pääses perekonna juurde tagasi, kuid 

kodanikuõigusi tal ei taastatud.  

 Ad gladium, ad ludum gladiatorium, ad bestias – süüdimõistetu ülesandeks oli 

võitlemine teise omasuguse või metsloomaga.  
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Rooma õigusest ei võtnud keskaeg üle vabadusekaotus vorme. See ei tähendanud aga, et 

vabadusekaotust ei oleks eksisteerinud. Kombeks oli vaenlase või kinnipeetud kurjategija 

kinni hoidmine maasse kaevatud augus või kuivanud kaevus. Samuti rakendati sõjavange 

orjatööl. (7. Sootak 2001: 22-23) 

 

Karistuse arengu tähtis etapp toimus IV sajandil kloostrivangistuse tekkega. Esialgu 

lunastasid süütegusid vaid patustanud mungad, kuid IX sajandist alates kohaldati 

kloostrivangistust kui üldist kirikuõiguslikku karistust ning vaimulike kõrval leidsid kohad 

ka ilmalikud. Kinnipeetavaid hoiti keldrites, mõningates kohtades ehitati vangistuseks 

eraldi hooned. Eluaegse ja tähtajalise kloostrivangistuse eesmärgiks oli süüdlase sisemise 

paranemine – meeleparandamine, tema hinge päästmine, mitte inimese tagasitoomine 

ühiskonda. Tingimused selle saavutamiseks ei olnud just kõige paremad, sest 

kinnipidamiskohas puudusid uksed ja aknad ning patuseid hoiti ahelates. XIII-XV hoiti 

kurjategijaid nö vanglates, raekoja keldris, linnamüüri tornide keldrites vms. Siis kohaldati 

vangistust keskaja linnaõigustes ning Tallinnas kehtinud Lübecki linnaõiguses osundatakse 

samuti vanglakaristusele. (7. Sootak 2001: 23)   

 

Keskajal võis surmanuhtluse saanu pääseda kergema karistusega milleks oli näiteks 

eluaegne vangistus. Kahjuks ei pääsetud piinakambritest, mis moodustasid ühe osa 

hiliskeskaja õigusemõistmisest. Igal kohtunikul oli maa-alune vangikong, kus ta sai 

kurjategijat kinni hoida. Vabadusekaotuse kahel hilisemal põhisuunal on seega pikk 

ajalugu seljataga. Eksisteeris vanglakaristus, mis tähendas kergemal kujul koduaresti, ei 

vedanud aga neil, kes viibisid kongis aheldatutena. Teise variandina siis töökohustusega 

seotud vabadusekaotus ehk sunnitöö. Kuriteoga tekkinud kahjud jäid kannatanu korvata. 

Eelkõige oli vangistusel menetluslik ja kindlustuslik roll. (7. Sootak 2001: 24) 

 

Mõningaid sarnasusi tänapäevase karistusõigusega võib leida 1958. a liiduvabariikide 

kriminaalkoodeksites. Kriminaalõiguse ülesandeks oli: nõukogude korra, sotsialistliku 

omandi, kodaniku isiku-õiguste ning terve sotsialistliku õiguskorra kaitse. Selle 

saavutamiseks määratles koodeks a) kuriteod ja b) karistused. Karistuse mõiste ja selle 

eesmärkideks olid: karistust ei saa võtta kui ainult repressiooni, eesmärgiks ka 

süüdimõistetute parandamine, ümberkasvatamine ausa töössesuhtumise, seaduste täpse 

täitmise ja sotsialistliku ühiselu reeglite austamise vaimus. Süüdimõistetute ja muude 

isikute takistamine uute kuritegude sooritamiseks. Karistuse mõistmise üldsätted olid: 
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kohus juhindub sotsialistlikust õigusteadvusest, arvestades kuriteo ühiskonnaohtlikkuse 

iseloomu ja astet, süüdlase isikut, vastustust kergendavaid-raskendavaid asjaolusid.  

 

Euroopa karistusõiguses leiab formuleeritud karistuse mõistmise alused seadustiku 

sanktsiooniosas. Näiteks Saksamaal võetakse karistuse mõistmise aluseks isiku süü, 

seejärel mõju, mida võib karistus avaldada süüdimõistetute tulevasele elule ühiskonnas. 

Prantsusmaal arvestatakse karistuse mõistmisel vaid kuriteo asjaolusid, kurjategija isikut. 

Karistuse üldpreventatiivse eesmärgi puhul suunatakse selle kasvatuslikule toimele – mõju, 

mida avaldab karistus üldsusele, stimuleerides ühiskonnaliikmete õiguskuulekust. Lätis on 

eesmärkideks süüdlase karistamine sooritatud kuriteo eest ning süüdlase ja teiste isikute 

seaduste täitmine, hoidumine uutest kuritegudest. Poola karistusõiguses peab kohus 

alaealisele või noorele kurjategijale karistuse määramisel lähtuma kõigepealt kasvatuslikest 

kaalutlustest. (6. Sootak 2003) 

 

Õigusriik peab üksikisikut kaitsma ka karistusõiguse vastu, sest karistusõigus võimaldab 

riigil sügavaima sissetungi privaatsfääri. Karistusõiguses formaalse õigusriigi alustoeks on 

seaduslikkuse põhimõte – nullum crimen nulla poena sine lege (ei ole süütegu ega karistust 

ilma seaduseta). Rooma õiguses seda põhimõtet veel ei tuntud, küll on see nüüdseks kirjas 

Euroopa Inimõiguste Konventsioonis, paljude riikide põhiseadustes ja karistusseadustikes. 

(6. Sootak 2003: 43-44) Eestigi on läbinud mitmed muudatused parema õigusriigi 

saavutamiseks. Taasiseseisvumise järel kasutati nõukogude seadusandlust, mis vajas aga 

uuendamist. 1. detsembri 2000-ndal aastal jõustus Vangistusseadus, mis sätestab 

vangistuse, aresti, eelvangistuse täideviimise korra-korralduse ning vanglateenistuse 

mõiste ja tingimused. (5. Roosi 2004: 8) 

 

 

1.1. Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise 

Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) 

 

CPT tegevusest teemal „Väärkohtlemise tõkestamine” - CPT on volitatud ennetama 

piinamist ja ebainimlikku või alandavat kohtlemist või karistamist, mitte ametlikult hukka 

mõistma konkreetse kinnipeetava kohtlemist. Kinnipidamiskohti külastades hindab CPT 
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kinnipidamistingimusi ning saab informatsiooni kasutatava tegevusmetoodika ja 

kujunenud tavade kohta. (47. Väärkohtlemise tõkestamine 2002)  

 

CPT on eluaegset vanglakaristust kandvate kinnipeetavate olukorra üle seisukohti 

avaldanud kahe visiidi käigus – 1997 ja 2003 a. CPT külastas 23.-30. septembri 2003. a 

kinnipidamiskohti. Tartu Vanglas avastasid, et eluaegseid kinnipeetavaid hoitakse 

üksikkambrites ja nad ei saa suhelda teiste vangidega. CPT rõhutas, et eluaegsed ei pruugi 

olla teistest kurjategijatest ohtlikumad. Paljud pikaajalist karistust kandvad isikud soovivad 

stabiilset ja konfliktivaba keskkonda. Seetõttu tuleb eluaegse vangi puhul vaadata mitte 

karistust vaid konkreetselt isikut. CPT soovitas Tartu Vanglal senine eluaegsetele loodud 

režiim üle vaadata. (48. Report to the Estonian Government on the visit to Estonia carried 

out by the CPT 2003). Eesti vastas raportile järgnevalt: „Kui eluaegset vabadusekaotust 

kandev kinnipeetav soovib enda paigutamist suletud kambrisse, siis seda reeglina 

võimaldatakse. Ükski õigusakt eluaegset vabadusekaotust kandva kinnipeetava paigutamist 

teistest eraldi ei nõua.” (49. Prisons 2005) 

 

Esimese külastuse tegi CPT 13.-23. juulil 1997. a. Siis tunti muret eluaegsete eraldamisest 

teistest kinnipeetavatest, kuna neid hoiti omaette Keskvanglas. Kuna sellel aastal kehtis 

veel surmanuhtlus, siis kritiseeriti eluaegsete eelistamist, kuna viimased said valida endale 

kambrikaaslase, kellele mõistetud sama karistus. Kambri suuruseks oli 7,5 m², mööbliks 

koiku, riiulid, fikseeritud laud ja toolid, mis olid kinnitatud kraanikausi ja tualettruumi 

juurde. Ventilatsioonid jäädi rahule, kuid akna kattevari takistas (loomuliku) valguse 

sissepääsu. (50. Report to the Estonian Government . . . 2002)      
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2. METOODIKA 

 

Lõputöö eesmärgiks on uurida eluaegset vangistust erinevates riikides – kui pikk on 

reaalselt eluaegne vanglakaristus, kas ennetähtaegne vabanemine võimalik? Kirjutamisel 

lähtutakse kahest hüpoteesist, millest a) eluaegne vangistus ei tähendagi vangistust terveks 

eluks ja b) Eestis kestab eluaegne vangistus kauem kui teistes riikides. Vaadeldavad riigid: 

Euroopa Liidust Inglismaa, Saksamaa, Rootsi, Soome, Itaalia, Hollandi ja Euroopa Liidu 

väliselt Norra ja Ameerika Ühendriigid. Eesmärgi saavutmiseks on allikatena kasutatud 

õigusakte, statistilisi andmeid, vangla dokumentatsiooni ja internetist leiduvat teemakohast 

ja usaldatavat infot. Parema ülevaate saamiseks sai lisatud mõned joonised ja tabelid.  

 

Töö eesmärgiks on uurida eluaegse vangistuse tähendust nii Eestis kui teistes riikides. 

Uuritav materjal on kirjelduslik või visuaalne,  seetõttu valitud kvalitatiivne 

uurimusmeetod. Kvalitatiivne meetod pakub seletusi ja üldistavaid hüpoteese, kuid ei väida 

täielikku tõde mingi ühiskonna probleemi kohta (51. Kvalitatiivne uuring 2006). 

Kvalitatiivset uuringut iseloomustavad: 

 Ainestik esindab uurimisobjekti olulisi omadusi, teoreetilise tähtsusega. 

 Ainestiku kogumine, käsitlemine, analüüs põimuvad tihedamini ühte. 

 Ainestik verbaalne või piltlik, lahtiste piiridega. 

 Tüüpilisteks viisideks välisuuringud, intervjuud (vabas vormis), spetsiaalsed 

dokumendid, kultuurilooming. 

 Analüüsi hinnatavus – lugejal võimalik jälgida uurija järelduste tegemist.  

 Analüüsi korratavus – üheselt mõistetavad liigitus- ja tõlgendusreeglid.  

 Teooriat arendav.  

Need on mõningad punktid, mis eristavad kvalitatiivset uuringut kvantitatiivsest. (1. Aimre 

2005: 80, 82) 

 

Kvalitatiivse uurimuse lähtekohaks on tegeliku elu kirjeldamine, antud töö puhul siis 

eluaegsest vangistusest nii Eestis kui välismaal. Püütakse uurida objekti võimalikult 

tervikuna. Kvalitatiivses uurimuses püüeldakse ennekõike leida ja avalikkuse ette tuua 

tõsiasju, mitte tõestada juba eksisteerivaid (tõe)väiteid. Samuti ei ole tegemist ühelaadse 

ettevõtmisega vaid hulga erilaadsete uurimustega. Uurimuse algne kava on muutunud 

andmete uuenemise tõttu (seaduste, andmete uuenemine jms). (2. Hirsjärvi 2005: 153-155) 
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3. UURIMISANDMED 

 

3.1. Eluaegne vangistus Eestis 

 

Eluaegne vangistus tähendab vangistust kuni surmani (11. Life imprisonment in Estonia. 

2007). Kinnipeetaval on võimalus presidendilt armu paluda Eesti Vabariigi põhiseaduse § 

78 p 19 alusel. Karistusseadustiku järgi saab eluaegse vanglakaristuse määrata esimese 

astme kuriteo eest. Esimese astme kuritegu on süütegu, mille eest on Karistusseadustikus 

raskeima karistusena ette nähtud tähtajaline vangistus üle viie aasta, eluaegne vangistus või 

sundlõpetamine. § 45 lg 2 puhul ei ole võimalik alaealisele nii rasket karistust määrata. 

Vastavalt Karistusseadustiku § 77 lg 1 tekib ennetähtaegne vabanemise võimalus pärast 30 

aastat. Kohus arvestab kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetute isikut, varasemat 

elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, 

mida võib süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. 

Katseajaks määratakse 5-10 aastat, kui ta selle aja jooksul sooritab uue kuriteo, saadetakse 

ta eluaegset vangistust kandma. Kinnipeetavatel on vanglas viibimise ajal oma isikuarve, 

kuhu kantakse nende töötasu (töötajatel) ja muud laekuvad summad. Viiskümmend 

protsenti kulub rahaliste nõuete täitmiseks, kakskümmend protsenti hoiustatakse 

vabanemistoetusena ja ülejäänud summad jäetakse vanglasiseseks kasutamiseks vangla 

sisekorraeeskirjas sätestatud korras. Rahaliste nõuete puudumisel või kui neid on alla 

viiekümne protsendi, hoiustatakse need summad vabanemistoetusena. Eluaegse 

vangistusega kinnipeetava puhul hakatakse vabanemistoetust hoiustama pärast viieteist 

karistusaasta möödumist (10. Vangistusseadus – RT I 2000, 58, 376).       

 

Eluaegse vanglakaristusega võrdne tegu Karistusseadustikus: 

 § 89 - inimsusvastane kuritegu;  

 § 90 – genotsiid;  

 § 95 - tsiviilelanikkonna vastu suunatud sõjategevus; 

 § 96 – sõjapidamisvahendite ebaseaduslik kasutamine tsiviilelanike vastu; 

 § 114 – mõrv; 

 § 184 lg 2
1
 – narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik 

käitlemine, kui see on toime pandud suure varalise kasu saamise eesmärgil või 

kuritegeliku ühenduse poolt;  
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 § 185 lg 3 – narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui 

kaheksateistaastasele isikule, kui edasiandmise eesmärk on alaealise kihutamine 

narkootilise või psühhotroopse aine edasiandmisele või sellele kaasaitamine;  

 § 237 – terrorism;  

 § 244 - rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele;  

 § 246 – rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele; 

 § 405 lg 3 – plahvatuse tekitamine tuumaenergia abil, ohtlikus ettevõttes või 

suurõnnetuse ohuga ettevõttes, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule, 

tervisele või varale. 

 

Järgnev tabel näitab eluaegsete kinnipeetavate rikkumisi, mis on toime pandud. Kuriteod 

on korduvad, st et üks inimene kannab karistust mitme teo eest. Näiteks tapmisi võib olla 

ühel inimesel karistusregistris neli, mitte et igal ühel üks ja sellest järeldudes 28 inimest 

toime pannud tapmise. Tabeli ülesehitus lähtub soorituste sagedusest, alustades suuremast.   

Tabel 1. Eestis eluaegset vangistust kandvate isikute kuriteod ja nende esinevus sagedus. 

 

KURITEGU SAGEDUS 

Tahtlik tapmine raskendavail asjaoludel 28 korral 

Tulirelva/laskemoona ebaseaduslik valmistamine, omandamine, 

hoidmine, kandmine, kasutamine, edastamine 

10 korral 

Röövimine 10 korral 

Salajane vargus 9 korral 

Vara tahtlik hävitamine/rikkumine 6 korral 

Vastutus kuriteo ettevalmistamise ja kuriteo katse eest 6 korral 

Tulirelva, laskemoona, lõhkematerjali vargus/röövimine 5 korral 

Vägistamine 4 korral 

Üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine 3 korral 

Dokumendi, pitsati/stambi riisumine, hävitamine, rikkumine/peitmine 3 korral 

Surma põhjustamine ettevaatamatuse tõttu 2 korral 

Mõrv 2 korral 

Laiba teotamine 2 korral 

Vägivallateod isiku suhtes 2 korral 

Sugulise kire rahuldamine ebaloomulikul viisil 2 korral 

Lõhkeseadeldise/selle valmistamiseks vajaliku osa ebaseaduslik 

valmistamine, omandamine, hoidmine, edasitoimetamine, müümine 

2 korral 

Mootorsõiduki ärandamine 2 korral 

Avalik vargus 2 korral 

Huligaansus 2 korral 

Kelmus 2 korral 

Ebaseaduslik vabaduse võtmine 1 korral 

Sugukõlvatu tegevus noorema kui kuueteistkümneaastase isiku suhtes 1 korral 
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 Tabeli 1 järg 

Vägivald politsei-vanglaametnikuga võrdsustatud isiku suhtes 1 korral 

Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes 1 korral 

Ähvardus/vägivald ametiisiku suhtes, kes täidab ühiskondlikku 

kohustust 

1 korral 

Väljapressimine 1 korral 

Tulirelva helisummuti/öösihiku ebaseaduslik kandmine, hoidmine, 

omandamine, valmistamine, müümine 

1 korral 

Teadvalt kuritegelikul teel saadud vara omandamine/turustamine 1 korral 

Tunnistaja, kannatanu ja tõlgi poolt kohustuste täitmisest keeldumine 1 korral 

Põgenemine vahi all olles 1 korral 

 

Eesti kolmekümneviiest eluaegsest kinnipeetavast kakskümmend kaheksa on kohtulikult 

süüdi mõistetud tahtlikus tapmises raskendavatel asjaoludel. Teisele kohale jäävad 

kuriteod, kus kasutusel tulirelv(ad) või laskemoon. Esikolmiku lõpetavad röövijad, kümne 

kinnipeetava karistusregistris. (Andmed pärinevad justiitsministeeriumist, seisuga 

12.03.2007.)     

 

Järgnev skeem annab piltliku ülevaate kinnipeetavate suhtest eluaegsete kinnipeetavatega 

Eestis (4. Lang 2006:5-6), näitamaks, kui väikese osa nad teistest moodustavad.    

 

  

kinnipeetavaid

eluaegseid

kinnipeetavaid 

    

 

Joonis 1. Kinnipeetavate ja eluaegsete kinnipeetavate piltlik võrdlus. 

 

Eraldi seadus eluaegsete kinnipeetavate kohtlemisest puudub. Siiski on Vangistusseaduses 

teatud erandid, mille alusel on eluaegsele kinnipeetavale keelatud: 

  § 20 lg 2 – ümber paigutamine avavanglasse; 
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 § 32 lg 6 – lubamine lühiajalisele väljasõidule. 

 

Eluaegset vangistust kandvate kinnipeetavate karakteristika: kolmkümmendviis 

meeskurjategijat, vanuses 26 a kuni 56 a. Eesti kodakondsust omavad neist 14 

kinnipeetavat, 3 vene oma ja 18 kodakondsus jäänud määratlemata. Sünniriigiks on 23-l 

Eesti, Venemaalt 10 ja Ukrainast 2. Rahvuselt üle poolte on venelased, 25, eestlasi 10. 

Arvuliselt samade numbritega leidub emakeele rääkijaid ehk siis 25-l vene ja 10-l eesti 

keel. Kõige varasem karistusaja algus on 1983.a, surmanuhtlusega karistatud üks 

kinnipeetav (asendatud eluaegse vanglakaristusega). Järgnevalt nelja kinnipeetava 

kohtumäärus jõustunud 1992. a. 1993 a ei mõistetud kellelegi surmanuhtlust, 1994 a said 

jaatava otsuse kuus kurjategijat. 1995 a kolm, 1996 a ja 1997 a kaks, 1998 a viis, 1999 a 

neli, 2000 a kolm, 2001 a üks, 2002 a kaks, 2003 a üks ja viimati 2004 a üks kinnipeetav 

eluaegse vanglakaristusega. Järgnevalt joonis eluaegset vangistust kandvate isikute võrdlus 

sünniaastate kaupa.  

 

1
1

2
1

2
1
1
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2

1
2
2

1
2

1
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1
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Eluaegsed kinnipeetavad

  
 

Joonis 2. Eestis eluaegset vangistust kandvate kinnipeetavate vanuseline (sünniaasta) 

statistika. 

 

Eestis vanim eluaegne kinnipeetav on sündinud 1951-sel a, olles 56 aastane. Noorim neist 

1981-sel a sündinud ehk siis 26 aastane. Kahjuks puuduvad kolme kurjategija 

sünniandmed, jättes lahtiseks noorima-vanima vangi võrdluse.  
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3.1.1. Nikolai Mitjanin 

 

4. novembri 2001. aastal mõistis Tallinna linnakohus eluks ajaks vangi 1980. aastal 

sündinud narkomaani Nikolai Mitjanini (13. Politseiniku mõrvar üllatas täieliku 

ülestunnistusega. 2001). Süüdistatuna politseiniku tapmises, ühe noormehe 

invaliidistumises ning vähemalt seitsmes röövis. Lisaks peab ta riigile maksma 905 000.- 

krooni. Vahi alla võetud 1999. aasta 13. novembril, vabadusse ei ole rohkem saanud.  

 

1999. aasta 13. novembri õhtul, Tallinn, Lasnamäe Katleri maja 25 trepikoda. Margus 

Ojaküla (20 a) ja ta sõber saatsid koju kahte tütarlast. Nendega hakkas trepikojas tüli 

norima purjus tüüp, kes pani jala lifti ukse vahele ega lubanud üles sõita. Mees nõudis 

raha, võttis seejärel vöö vahelt TT püstoli, laadis selle ning laskis ühe lasu Ojaküla suunas. 

Viimane kukkus põrandale, sõber ja tüdrukud said lifti ukse kinni ning sõitsid üles. 

Seejärel kutsusid politsei ja kiirabi. Kohale jõudis Tallinna politsei prefektuuri 

korrakaitseosakonna juhtivinspektor Sergei Pärna (43 a). Mitjanini kohta leiab lühikese 

ülevaate aadressil https://www.itv.ee/portal/uudised.aspx?id=1419#, lõik saatest Avatud 

Toimik, 13.04.2006.    

 

Nikolai Mitjanin kannab eluaegset vangistust. Alates 2000. a detsembrist on talle määratud 

kaksteist distsiplinaarkaristust. Toime pandud rikkumised jäävad kergemate liiki ja 

karistusedki vastavalt sellele „leebed“. Mitjaninit on karistatud vanglaametnike korralduste 

täitmata jätmise ja nende töö takistamise eest, keelatud esemete omamises, öörahu 

rikkumises, füüsilise vägivallaga ähvardamises, ebatsensuursete sõnade kasutamises, 

omavoliliselt eluosakonnast lahkumises, loenduselt puudumises ja ukse vaateakna 

purustamises. Distsiplinaarrikkumiste eest on Mitjaninit karistatud kahel korral kartseriga 

(mõlemal korral 5 päeva), pikaajalise kokkusaamise keeluga pooleks aastaks kahel korral 

ja kaheksa noomitust. Rikkumised ei olnud rasked, vastavalt sellele ka karistused. Viimane 

karistus määrati 1. septembril möödunud aastal keelatud eseme omamises (mobiiltelefon).  

 

 

 

 

https://www.itv.ee/portal/uudised.aspx?id=1419
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3.1.2. Enn Tilga  

 

Enn Tilga, elukohaga Soinaste tänav, Tartu. Õppis abikoolis, sest sai sünnitraumas 

ajukahjustuse. Omandas 9-klassilise haridusega ehituslaudsepa ameti. Tilga elas koos ema, 

õe ja õelastega maja teisel korrusel (14. Nelikmõrvar jääb elu lõpuni kongi 2001). 

Süüdistatud nelja inimese tapmises, määrati surmanuhtlus. Süü võttis kohe omaks (15. 

Aotäht, A 2000). Nüüdseks asendatud eluaegse vanglakaristusega. 

 

Tilga jõi 1999. a 5. novembri õhtul ja järgneva päeva hommikul, siis aga sai viin otsa. 

Raha uue joogi ostmiseks ei olnud ning mees küsis õetütrelt Annelt (18 a). Viimane 

keeldus raha andmast. See vihastas meest, ta tõi oma toast noa ning hakkas lööma. Annel 

oli viiekuune laps süles, mõlemal õnnestus põgeneda. Pääses ka õues tegutsenud Enn Tilga 

ema, Niina (67 a), keda küll tapja üritas majja tirida. Niina: „Siis võttis Enn must kinni - 

mul oli veel musta põhjaga lilleline kleit seljas. Kui mul oleks käsi terve olnud, oleks ta 

õkvalt maha löönud. Rebisin ennast tema käte vahelt lahti ja jooksin tänavale ära. Siis 

kuulsin, kuidas Enn sees tappis.” (16. Lust, K 2000). Kaheteralise noaga tappis Tilga oma 

õetütre vabaabielukaaslase Rene (23 a), kaheksateistkümne noahaavaga, õe Rimme (38 a), 

kuue noahaavaga ning õe (Rimme) tütred (2a ja 7a), noorema kuue ja vanema kahekümne 

seitsme noahaavaga. Lisaks esitati süüdistus vanema õe Lea Tilga (43 a) löömine – 

kuritahtlik huligaansus. Teod pandi toime alkoholijoobes.  

 

Tilga on tunnistanud, et proovis ka enesetappe. Õde Rimme sattus tol korral vahele kuuris 

toimunud poomiskatsele. Samuti lisas kurjategija, et närve „rahustab” viinavõtmisega. 

Tavalisteks kogusteks nimetas 0,5-2 liitrit (!). „Kui tuju oli sitt, lõi normi. Ja vastupidi. 

Igatpidi,” seletas ta (15. Aotäht, A 2000). Enn Tilgale tehti ka uurimise ajal 

kohtuekspertiis, mis näitas, et mehel esineb kerge vaimne alaareng ja tal on 

alkoholisõltuvus. 

 

Enn Tilgal distsiplinaarkaristused puuduvad.  
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3.2. Eluaegne vangistus välismaal 

 

3.2.1. Eluaegne vangistus Inglismaal 

 

2010-ndaks aastaks ennustatakse, et vanglaelanike arv tõuseb 110 000-ni. Põhjuseks 

peetakse kuritegude karistamise karmistamist, nt kui 1995. a mõisteti poevarguse eest 

vangi 129 kurjategijat, siis aastaks 2005 oli see number tõusnud juba 1400-ni. (33. United 

Kingdom prison population. 02.04.07.) 2007. a veebruari seisuga kannab Inglismaal 

karistust 75 239 (suurenedes 4% võrra) mees- ja 4343 (vähenedes 2% võrra) 

naiskinnipeetavat. Kõige hüppelisema tõusu tegid määramatuks ajaks vangi mõistetud, sh 

eluaegsed, aastaga võrreldes 31%. Noorte osakaal, 15-17 a, tõusis samuti märgatavalt, 

aastase perioodi jooksul 7% (34. Population in custody February 2007. 2007). Eluaegse 

vangistusega saab karistada alates 18 aastast isikut, kes on sooritanud raske kuriteo ja 

kohus otsustab, et kujutab ohtu ühiskonnale (35. Criminal Justice Act 2003 – Chapter 5. 

2003)  

 

Inglismaal on eluaegne vangistus määramatu ajaga, st et suure tõenäosusega pääseb ta 

siiski taas vabadusse, seetõttu võib nimetada Inglismaa karistussüsteemis eluaegset 

vangistust eksitavaks. Sõna „eluaegne” peaks tähendama, et karistatu jääb trellide taha 

kuni elu lõpuni. Riigisekretär (meie mõistes peaminister) seadis varem eluaegse vangistuse 

miinimumpikkuse, aga pärast 2003 aasta Kriminaalõiguse Akti vastu võtmist jäi see õigus 

ainult kohtunikele (12. Life imprisonment in England and Wales. 2007). Siiski jäi 

poliitikutele õigus esitada avaldusi endapoolse arvamusega, kui arvavad, et vangi ei tohiks 

veel vabastada. Akt jaotab eluaegse vangistuse kolme erineva pikkusega kategooriasse nn 

kolme leveli süsteem (vt Lisa 1): 

1. Eluaegne vanglakaristus, võimalus ennetähtaegsele vabanemisele peaaegu 

puudub. Sellesse gruppi kuuluvad: (a) sarimõrvarid (etteplaneeritud tapmine); (b) 

lastetapjad, sh nende seksuaalne väärkohtlemine (sadistlik); (c) terroristid; (d)  

kurjategijad, kes tapmise eest juba varasemalt vanglakaristuse saanud ja selle ka 

ära kandnud.     

2. Eluaegse vanglakaristuse saanud kurjategijad, kellel kolmekümne aasta pärast 

võimalus ennetähtaegsele vabanemisele. Selles grupis kinnipeetavad, kes tapnud: 

(a) seksuaalse või sadistliku teo läbi; (b) (illegaalse) tulirelva või lõhkeseadeldise 
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abil; (c) politsei- või vanglaametniku nende töö käigus (nt röövimise ajal); (d) 

omakasusaamise eesmärgil (nt rööv, vargus); (e) tunnistaja; (f) 

rassilise/usulise/seksuaalse orientatsiooni tõttu, (g) mitu korda.  

3. Eluaegse vanglakaristuse saanud mõrvarid, kellel võimalus vabaneda 

viieteistkümne aasta pärast. Kohus arvestab raskendavaid-kergendavaid asjaolusid 

ja vastavalt sellele teeb otsuse. Alaealistest mõrvarite puhul tuleb karistusest ära 

kanda minimaalselt kaksteist aastat viieteistkümne asemel, sest oluliseks peetakse 

ka kurjategija vanust ja arvatakse, et noorte puhul peaks karistus olema lühem kui 

täiskasvanutel. (35. Minimum terms in relation to mandatory life sentences – 

Criminal Justice Act 2003. 2003)    

Keskmiselt kulub umbes viisteist aastat, enne kui eluaegse kinnipeetava ennetähtaegset 

vabastamist arutatakse. Tõsisemate kuritegude eest karistatutel läheb muidugi kauem. 

Näiteks Ian Huntley pidi nelikümmend aastat trellide taga veetma, enne kui võeti 

päevakorda tema ennetähtaegse vabanemise võimalus. Leidub isikuid, kes veedavad terve 

elu vanglas. Inglismaal siiani kõneainet tekitavad Myra Hindley ja Harold Shipman ei 

saanud vabastamiseks kohtu poolt jaatavat otsust. Praeguse seisuga on umbes 

kakskümmend viis kinnipeetavat, kes tõenäoliselt ei saa ennetähtaegselt välja. Briti 

karistussüsteemis vabastatakse eluaegsed kinnipeetavad ennetähtaegselt spetsiifilise loa 

alusel (life licence). Juhul, kui ta rikub loal seatud tingimusi või osutub kaaskodanikele 

ohtlikuks, vangistatakse ta koheselt (17. Life licence. 2006).     

Tabel 2. Suurbritannias läbi viidud küsitlus kurjategijatest, keda ei tohiks kunagi vangist 

vabastada seoses seksuaalkuritegudega laste vastu, nt Ian Brady. (http://www.ipsos-

mori.com/polls/2000/notw000818.shtml)  

Nõus  67% 

Ei ole nõus  23% 

Ei tea 10% 

 

Enamus Suurbritannia elanikest ei pooldanud Ian Brady-taoliste kurjategijate vabastamist. 

Selle vastu ei olnud 23% elanikest ning 10% ei osanud küsimusele eitavalt ega jaatavalt 

vastata. Nagu näha, ei soovita ka seal raskete kuritegude eest karistatuid vabana näha.  

 

 

http://www.ipsos-mori.com/polls/2000/notw000818.shtml
http://www.ipsos-mori.com/polls/2000/notw000818.shtml
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3.2.2. Eluaegne vangistus Saksamaal 

 

Saksamaal on justiitsministeeriumi juurde loodud eraldi osakond, mis kontrollib 

vanglasüsteemi - töötajatele mõeldud saavutatud ja saavutatavaid koolitusi-treeninguid, 

eelarvet, ehitust-remonti, seaduslikkust, personaliotsingut, kinni peetavatele kutseõpet ja 

haridust. Samuti vaadatakse läbi avaldusi ja kaebusi ning regulaarselt külastatakse 

vanglaid. (32. Prisons in Germany. 2007)  

  

1981. aastani tähendas Saksamaal eluaegne vanglakaristus, et kinnipeetaval puudub 

võimalus vabanemiseks, kuid 1977. a Saksamaa Federal Constitutional Court otsustas, et 

selline karistus on julm ja rikub Saksamaa põhiseadust (21. Federal Constitutional Court of 

Germany). Tänapäeval tuleb süüdi mõistetul ära kanda vähemalt viisteist aastat, enne kui 

tal on võimalus ennetähtaegsele vabanemisele. Viimastel aastatel on Saksamaal toime 

pandud šokeerivaid kuritegusid, nt väikese lapse vägistamine ja tapmine. Seetõttu tahavad 

paljud poliitikud, et viieteist aastane miinimum ennetähtaegse vabastamise võimalusele 

tõstetakse kahekümne või kahekümne viie aasta peale. Kui kohtuotsuses kirjutatakse, et 

tegu on erakordselt tõsise süüteoga (Besondere Shwere der Schuld), siis ei ole süüdi 

mõistetul võimalust viieteist aasta pärast ennetähtaegset vabastamist taotleda. Samas ei ole 

määratud konkreetset ajapikkust.  

 

Kinnipeetava (umbes) kümne aasta vangistuse möödudes luuakse kriminaalkohtu juurde 

nö rühm, kes vastutavad vangi ennetähtaegse vabastamise eest, arvestades konkreetset 

juhtumi tõsidust (kas peaks karistust pikendama või võimalus ennetähtaegsele 

vabanemisele). Kinnipeetava ennetähtaegse vabanemise puhul peavad olema täidetud kaks 

tingimust (vt Lisa 2): 

 Miinimumaeg on ära kantud (15 a); 

 Psühholoogi eksperdi hinnangu järgi ei kujuta kinnipeetav tulevikus ohtu teistele. 

 

Juhul, kui süüdi mõistetu kujutab ikka veel ohtu ühiskonnale, lisatakse kohtuotsusele säte 

ennetava kinnipidamisena (sicherungsverwahrung), mis kestab üle kümne aasta ainult väga 

erandlike kuritegude puhul. Iga kahe aasta tagant vaadatakse juhtum üle ja vajaduse korral 

seda pikendatakse, kuni otsuseni, et kurjategija ei ole enam ohtlik. Seda ei peeta 

karistuseks, vaid viisiks, kuidas rahvast kaitsta. Saksamaal võib eluaegseks vangistuseks 
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pidada keskmiselt 17-19 aastat, juhtumitel, kus kohtuotsuses märgitud erakordselt tõsine 

süütegu, umbes 23-25 aastat. Viimase kolmekümne aastaga on 702 eluaegset kinnipeetavat 

ennetähtaegselt vabastatud, neist: a) nelikümmend kaheksa vabastati enne kümne aasta 

möödumist ja b) kakskümmend seitse kinnipeetavat alles kolmekümne aasta pärast (23. 

Facts. 30.12.06). 

 

Teatud määral mõjutab karistuse pikkust ka piirkondlikud poliitilised erinevused. Põhja 

pool, kus rohkem konservatiive, nt Bavaria ja Baden-Württemberg, on karistused tunduvalt 

pikemad kui teistes Saksamaa osades. Umbes kakskümmend protsenti eluaegsetest 

kinnipeetavatest jäävad vanglasse kuni surmani (22. Life imprisonment in Germany).   

 

Tabel 3. Saksamaal vangi mõistetud kinnipeetavate võrdlus karistuse kestvuses aastatel 

2003-2005, seisuga 31. märts (http://www.destatis.de/basis/e/recht/rechts6.htm). 
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Eluaegseid kinnipeetavaid oli 2003-nda aasta märtsikuu seisuga 2080, paar aastat hiljem 

samal ajal tõusis näitaja 134 võrra. Sellest võib järeldada, et raskemate kuritegude arv 

kasvas, sest nii karmi karistust kohus näiteks mõnele pisivargale ei mõista. Kõige rohkem 

kandsid vangid 2003-ndal a üle 1 a kuni 5 a ning vähem oli perioodiga – eluaegsed. 

Järgnevatel kahel aastal näitab statistika samal ajavahemikul kõige rohkem-vähem 

kinnipeetavaid.   

http://www.destatis.de/basis/e/recht/rechts6.htm
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3.2.3. Eluaegne vangistus Norras 

 

Norras võib pidada eluaegse vangistuse pikkuseks keskmiselt kakskümmend üks aastat, 

siiski 1981. a loobus riik „eluaegsest vangistusest” seetõttu võib öelda, et konkreetselt 

puudub neil taoline karistusviis. Tavaliselt kantakse nii pikast ajast siiski kaks-kolmandik 

ja vaid väike protsent veedab rohkem kui neliteist aastat trellide taga (25. Interpretation in 

Europe. 2007). Eriti ohtlike juhtumite puhul ei vabastata kurjategijat enne, kui on kindlaks 

tehtud tema ohutus ühiskonnale. Kohus võib pikendada vangistust kuni viie aastani, enne 

kui toimub uus protsess (26. Preventive detention. 2007). Sellisel juhul ei võeta vangistust 

kui karistust, vaid ühiskonna kaitseviisi. Seetõttu ei ole miinimumtähtaega paljudel 

juhtumitel kindlaks määratud, sest kurjategija ohutust hinnatakse vangistuse jooksul. (27. 

Life imprisonment in Norway. 2007)  
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3.2.4. Eluaegne vangistus Rootsis 

 

Surmanuhtlus tühistati Rootsis 1921-sel aastal. Seaduse järgi saab määrata kõige raskemate 

karistuste eest vangistust kümneks aastaks või terveks eluks. (41. Life imprionment in 

Sweden. 2007) Miinimumaeg mida Rootsi kohus määrata saab on neliteist päeva 

vangistust. Vabanemise võimalus tekib kui karistusest kantud kaks kolmandikku. Rootsis 

ei ole eluaegsel vangistusel määratud konkreetset pikkust, millal avaneb esimene võimalus 

vabanemiseks. Pärast dekaadi möödumist võib kinnipeetav esitada valitsusele avalduse 

ennetähtaegseks vabanemiseks, kelle pädevusse kuulub samuti karistuse kestvuse 

määramine ning talle määratakse kindel vabastamise kuupäev. Karistuste puhul tahetakse 

Rootsis kurjategijaid rakendada rohkem ühiskondlikule tööle, selle asemel, et neid 

lühikeseks perioodiks vanglasse paigutada. (42. Information about the Swedish prison and 

probation service. 2004)   

 

Igal aastal mõistetakse vangi umbes 14 000 inimest. See arv on viimaste aastatega 

vähenenud ligikaudu 9500 võrra. Peamiseks põhjuseks võib tuua alternatiivina 

elektronjärelvalve intensiivsemat kasutamist, mida eluaegset vangistust kandvate puhul 

rakendada ei saa, sest karistuse pikkuseks peab olema vähem kui kolm kuud. Rootsis on 

vanglaid 55 ringis, neist enamus väikesed, mahutades vaid umbes 45 kurjategijat. Samuti 

enamustes kantakse karistust üksikkambrites. Ainult mõned suuremad 

kinnipidamisasutused võimaldavad kohti 100-200, need on mõeldud raskemaid tegusid 

sooritanud vangidele, sh ka eluaegsetele. (42. Information about the Swedish prison and 

probation service. 2004)   
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3.2.5. Eluaegne vangistus Soomes 

 

Soomes tekib vabanemise võimalus eluaegsel kinnipeetaval kaheteistkümne vangis 

veedetud aasta pärast. Loa välja saamiseks andis kuni 01.10.2006 ainult riigi president, 

hiljem kaasati protsessi Helsingi Apellatsioonikohus. Ennetähtaegse vabanemisega 

tegelebki nüüd peamiselt kohus, presidendi roll selles osas vähenes. (37. President of 

Finland: Presidential pardon. 2007). Juhul, kui kinni peetav saab:  

 Eitava otsuse - uus protsess toimub kahe aasta pärast.  

 Jaatava otsuse - järgneb kolm aastat pidevat järelvalvet, eeldades, et ei panda toime 

uusi rikkumisi.  

 

Kurjategija, kellele mõisteti eluaegne vangistus vanuses 18-21, tema puhul korraldatakse 

esimene võimaliku vabastamise protsess pärast kümmet vanglas veedetud aastat. (39. Life 

imprisonment in Finland. 2007)    
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3.2.6. Eluaegne vangistus Hollandis 

 

1878. a tühistati Hollandis surmanuhtlus, karmimaiks karistuseks jäi eluaegne 

vanglakaristus, mis sisuliselt ka seda tähendab. Siiski jääb kinnipeetavatele ennetähtaegse 

vabanemise võimalus, apellatsioon esitatakse Royal Decree`le, mis otsustab, kas anda 

jaatav või eitav vastus. Tulemus on enamjaolt negatiivne, alates 1940-st aastast täitsid vaid 

kaks eluaegset kinnipeetavat armuandmiseks esitatud nõuded ja nad mõlemad olid 

surmavalt haiged. (52. Life imprisonment in Netherlands. 2007) 

 

Hollandi ministeeriumilt saadud vastuse alusel käib arutelu eluaegset vangistust kandvate 

täpse ennetähtaegse vabastamise ja paigutamise üle. Sellel teemal pakuti välja kaks 

varianti: 

 Vabanemise võimalus tekib kui karistusest kantud kinnises vanglas 15 a, siis 

algavad alles ettevalmistusprotsessid. Vabastamine ise saab toimuma 5 a pärast 

(15+5=20a). Kaasatakse vastavad organid (kriminaalhooldus, teise režiimiga 

vangla jms). Viimased 18 kuud on eluaegsel kinnipeetaval võimalik veeta 

poolavatud või avatud vanglas. Lõpliku otsuse teeks Justiitsministeerium. 

 Eluaegsed kinnipeetavad on paigutatud erinevatesse kinnistesse vanglatesse, 

vastavalt nende ohtlikkusele. Tekkis küsimus, kas nende jaoks oleks vaja eraldi 

kohta? Esialgu otsustati eitavalt, sest iga indiviidi tuleb üksikuna vaadelda ja 

riskiteguridki on neil erinevad. Vaimselt haiged plaanitakse paigutada nö 

pikaajavanglatesse. Sealses psühhiaatriaosakonnas leiavad koha kinnipeetavad, kes 

parandamatult haiged ja kelle jaoks puudub teraapiline ravi. Tagatud on 

medikamendid nagu näiteks rahustid.  
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3.2.7. Eluaegne vangistus Itaalias 

 

Itaalias saab eluaegset (ergastolo itaalia k) vangistust karistusena mõista vaid täiskasvanud 

kurjategijale, 1994. a jõuti otsusele, et alla kaheksateist aastasele isikule oleks see liiga 

karm ja ebatavaline. Eluaegse vangistuse pikkus ei ole kindlalt seadustega paika pandud, 

samuti ei pruugi kinni peetav tervet elu trellide taga veeta. Juba kümne aasta pärast (hea 

käitumise puhul kaheksa aastat) võimaldatakse eluaegsele kahte soodustust: 

 Võimalus väljaspool vanglat tööl käia.  

 Aastas 45 päevane luba väljaspool vanglat (kodus) veeta. 

 

Ennetähtaegse vabanemise võimalus tekib karistuse kandma asumise hetkest kahekümne 

kuue, hea käitumise puhul juba kahekümne ühe aasta pärast. Eelnevalt peab vabastatav 

tavaliselt viibima kuus kuud kuni kolm aastat üksikvangistuses. Nii vabanemise kui 

väljaspool vanglat töötamise loa eest vastutab selleks ette nähtud eraldi seisev kohus 

(Tribunale di Sorveglianza itaalia k). Vabanemise lootus puudub kurjategijatel, kellele 

mõistetud eluaegne terrorismis ja või kes kuulunud maffiasse (jõuk, mis tegeleb 

ebaseaduslike tehingutega). Siiski on neil lootus, kui nad teevad õiguslike organitega 

koostööd. (36. Life imprisonment in Italy. 2007)  
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3.2.8. Eluaegne vangistus Ameerika Ühendriikides 

 

Ameerika Ühendriikides varieerub eluaegse vangistuse kestvus sõltuvalt osariikidest, 

samuti eksisteerib võimalus ennetähtaegsele vabanemisele. Üldiselt lõpeb karistus 

kurjategija surmaga, kindlasti siis, kui see on alternatiivina vahetatud surmanuhtluse vastu. 

Kohtus mõistetakse eluaegse vangistuse pikkuseks tavaliselt rohkem aastaid kui kinni 

peetava elu tõenäoliselt kestab, nt: mitme tapmise eest määratakse süüdistatule 200 a 

vangistust. Vastupidiselt nii karmile karistusele leidub osariike, kus eluaegsel 

kinnipeetaval tekib vabanemise võimalus juba pärast kümne aasta möödumist. Juhul, kui 

kohus määrab kurjategijale vangistuse “15 aastast surmani” või “25 aastast surmani”, siis 

nimetatakse seda “määramata eluaegseks vanglakaristuseks”. “Eluaegne vanglakaristus 

ilma ennetähtaegse vabanemise võimaluseta” – seda nimetatakse juba “määratud 

eluaegseks vanglakaristuseks”. Juhul, kui on paika pandud konkreetne kestvus, millal 

avaneb võimalus varasemasele vabanemisele, jääb riigiametnikele siiski võim amnestia 

määramiseks või kergendada karistust. (38. Life imprisonment in United States. 2007)  

 

Ameerika Ühendriigid on üks väheseid riike, kus saab mõista eluaegset vanglakaristust ka 

alaealistele. Seadusandliku võimu arvates tuleb kohelda noori, kes sooritavad 

“täiskasvanu” kuritegusid (tapmine, rööv, narkokuriteod) “täiskasvanulike” karistustega. 

Vermont on üheks näiteks, kus 10-aastasele noorele saab kohus mõista vangistuse terveks 

eluks. 2004. a kolmekümne kaheksa osariigi andmete põhjal läbi viidud uuringu järgi 

saadeti vahemikus 1962-1981 keskmiselt kaks alaealist eluks ajaks trellide taha. Järgnevast 

aastast hakkasid numbrid suurenema, aastaks 1996 jõuti 152-ni (süüdi mõistetud mõrvas). 

Seniseks rekordiks see jäigi, toimunud on väike langus kuid samale tasemele mis ta oli 60-

80ndatel ei ole jõutud. (40. Sentencing of youth to life without parole. 2005)    



 27 

3.3. Nelson Rolihlahla Mandela 

 

Nelson R. Mandela sündis 18. juulil 1918. a ja oli esimene Lõuna-Aafrika president, kes 

valiti demokraatlike valimiste teel. Varasemalt tegeles aktiivselt apartheidivastase 

liikumisega, mida jätkas ka valitsemiseajal (vt lisaks 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Africa_in_the_ Apartheid_Era). Ta oli 

samuti esimene koolilaps oma peres, haridusteed alustas seitsme aastaselt. Kooliteed jätkas 

nooruk kuueteistaastaselt Clarkebury Boarding Instituudis, õppides läänekultuure. 

Keskkooli lõpetas ta tavalise kolme aasta asemel juba kahega. Üheksateistaastaselt huvitus 

Mandela boksist ja jooksmisest. Bakalaureusekraadi hakkas omandama Fort Hare 

Ülikoolis, kus kohtus ka eluaegse sõbra, Oliver Tamboga. Pärast esimest õppeaastat paluti 

tal koolist lahkuda, kuna hakkas võitlema ülikoolipoliitika vastu. Siiski õnnestus tal hiljem 

bakalaureusekraad omandada ühes Lõuna-Aafrika Ülikoolis (UNISA) ning sellele 

järgnesid õiguseõpingud Witwatersrandi Ülikoolis. (44. Schooling. 2007) 

 

1948. a saavutas Mandela valimistel võidu ja koos parima sõbraga lõid advokaadibüroo: 

Mandela ja Tambo, mis pakkus tasuta ja odavat õigusalast abi just mustanahalistele, kes 

muidu oleks abita jäänud. 1956. a detsembris sattus mees massirahutuste keskele ja ta 

arreteeriti, süüdistatuna reetmises. Järgnevad viis aastat möödusid kohtuistungite saatel 

ning lõpuks mõisteti Mandela õigeks. (45. Political activity. 2007) 1961. a hakkas ta 

juhtima ANC sõjalist tiiba, olles üks loojatest (vt lisaks 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress).  

 

Nelson Mandela arreteeriti 1962.a 5-ndal augustil, pärast 17 nö redus veedetud kuud. 

Oletatavalt oli CIA saanud politseilt vihjeid mehe asukohast. Kolme päeva pärast esitati 

talle süüdistus töötajatestreigi korraldamises 1961. a ja illegaalselt riigist lahkumise kohta 

kohtusse ilmumise ajaks. Esialgu, 25-nda oktoobri 1962. a otsuse järgi mõisteti talle viie 

aastane karistus. Paar aastat hiljem toimus uus kohtuotsus, kus osalesid ka Mandela ANC-

rühma kaaslased. Siis mõistis kohus Mandela eluks ajaks vangi. Vangistuse ajal kujunes ta 

apartheidivastase võitluse sümboliks 1990. a 11. 02. vabastati ta ennetähtaegselt, pärast 27 

vanglas veedetud aastat. Mandela asus taas poliitikasse, propageerides leppimispoliitikat 

(lihtsustas üleminekut demokraatlikule korrale). 27.04.1994 toimusid esimesed vabad ja 

demokraatliku valimised, mille presidendiks ta valiti. (53. Nelson Mandela. 2007)      

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Africa_in_the_%20Apartheid_Era
http://en.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress
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3.4. Myra Hindley (23.07.1942-15.11.2002) 

Teada ka nime all Moors`i mõrvar, seoses koha nimega, kus tapmised toime pandi. Sündis 

23. juulil 1942. aastal Manchesteris. Teda kasvatas vanaema Ellen Maybury. Myra isa oli 

Teises maailmasõjas langevarjur (võimaldades rünnata ka kohtades, kuhu lennuki või muu 

sõiduriistaga kohale ei pääsenud). Kodus oli ta vägivaldne, arvatakse, et ta peksis nii enda 

last kui ka abikaasat, Nellie Hindley`t. Myra vanemad lahutasid 1965. aastal, umbes samal 

ajal arreteeriti nende tütar. Hiljem abiellus Myra ema uuesti.   

Põhikooli lõpetades oli Myra Hindley IQ 107 (18. Myra Hindley. 2007). Koolis oli 

küllaltki sportlik, kirjutamisel oli loov ja teda peeti korralikuks, vastutustundlikuks 

tüdrukuks. Pöördeliselt traagiline hetk saabus viieteist aastaselt. Tema lähedane sõber, 

Michael Higgins uppus, olles ainult kolmeteist aastane. Myra tundis ennast juhtunus süüdi, 

sest tema oli osav ujuja ning oleks pidanud ta päästma, mis sest, et teda õnnetuspaigal ei 

olnud. Seejärel pöördus tüdruk rooma-katoliku usku, järgides Michael`it. Koolitööst enam 

lugu ei peetud. Ta oli muserdunud ja veel mitu kuud pärast poisi surma süütas küünlaid 

tema hinge jaoks. Myra perekond pidas sellist käitumist liigseks ja nad käskisid tüdrukul 

enda käitumist parandada ja kontrollida.  

Myra otsustas samal aastal koolist loobuda. Asus tööle kohalikku elektrotehnika firmasse. 

Seitsmeteist aastaselt kihlus Ronnie Sinclairiga, kuid otsustas kihluse katkestada, sest tahtis 

elult midagi põnevamat kui koduperenaiseks olemist ja laste kantseldamist. 1961. aastal 

alustas ta tööd trükkijana keemiafirmas Millward`s. Seal ta kohtuski Ian Brady`ga, kes oli 

pärit Šotimaalt ja töötas seal teist aastat laohoidjana. Aasta töötasid nad ilma tihedama 

suhtlemiseta, kuigi Myra oli mehesse juba algusest peale kiindunud. Lõpuks kutsus Brady 

Myra kohtama ja hakkasid tihedamalt suhtlema. Brady jagas naisega oma kirge Hitleri ja 

tema raamatute vastu. Negatiivne mõjutamine jätkus, kuna mees julgustas kaasat 

pangaröövide abiliseks, sest keegi pidi autot juhtima, et kiiremas korras kuriteopaigalt 

põgeneda (pankade röövimine jäi idee tasandile). Veel kutsus ta laskeklubiga ühinema ja 

relvaluba taotlema, sest Brady kuritegeliku tausta tõttu tal endal seda saada ei olnud 

võimalik. Naine ostiski pärast mõningast harjutamist paar püstolit. Myra lõpetas kirikus 

käimise pärast Brady väidet, et jumalat ei ole olemas. Veel üritasid nad läbi lüüa 

pornograafia turul kuid see ettevõtmine ebaõnnestus. (18. Myra Hindley. 2007)  
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3.4.1. Kuritegelik elu           

Kuritegelik elu algas 1963. a 12. juulil, kui Myra Hindley ja Ian Brady esimeseks ohvriks 

valiti naise naaber, 16 aastane Pauline Reade. Teades Myrat, läks ta kõhklemata tema 

autosse, kui Brady asus neid mootorrattaga jälitama. Jõudes Saddleworth Moor`i, peatasid 

nad auto, et Myra kinnast otsida. Samal ajal hiilis selja tagant Brady ning lõi Pauline 

labidaga vastu pead ning vägistas tüdruku (19. Moors murders. 2007). Pärast tappis ta 

Pauline, lõigates läbi ta kõri nii sügavalt, et oleks peaaegu pea maha lõiganud. Järgnevalt 

mattis mees ohvri ning avastati alles 1987. a. 1. juulil.      

23. novembril sattus Myra ja Ian´i tähelepanu keskpunkti 12 aastane John Kilbride. Naine 

kutsus poissi appi kaste tõstma ning autosse minnes ei osanud John midagi halba 

kahtlustada. Taas viis sõit Saddleworth Moor`i, kus neid ootas juba Brady. Mees käskis 

Hindleyl lähedal asuvas külas oodata. Pärast seksuaalset rünnakut tahtis Brady poissi 

noaga pussitada, aga see ei õnnestunud, mille tõttu mees agressiivsemaks muutus ja 

kägistas nöörijupiga (arvatavasti kingapaelaga) John`i surnuks. Seejärel ta mattis poisi. 

(19. Moors murders. 2007) John Kilbride laip leiti 21. oktoobril 1965. a.    

Kolmandaks ohvriks osutus 12 aastane Keith Bennett, kes neli päev varem tähistas oma 

sünnipäeva. 1964. a 16. juunil võtsid nad Longsight tänavalt peale poisi, kes oli minemas 

vanaema juurde. Paraku läks sõit Saddleworth Moor`i suunas. Peatus tehti jõe ääres, kus 

Brady poisi vägistas, samal ajal seisis ja vaatas Hindley veidike eemal kõike pealt. Pärast 

tegu kägistas mees ohvri ja mattis ta Laiba asukoht on siiamaani kindlaks tegemata, kuigi 

1987. a tehti selle leidmiseks suuri pingutusi.     

26. detsembril valiti välja neljas ohver, lõbustuspargis mängiv 10 aastane Lesley Ann 

Downey. Hindley ja Brady kutsusid tüdrukut koju appi kaste tõstma. Kohale jõudes viis 

Brady Lesly teisele korrusele magamistuppa, vägistades ja piinates teda. Samal ajal 

lindistas Hindley kogu loo filmile (18. Myra Hindley. 2007). Kuueteist minutiline video 

sisaldab nii ohvri kui kurjategijate hääli. Lesley nutab, karjub ja anub, et ta koju ema 

juurde lastakse, Hindley ja Brady aga karjuvad tüdruku peale ja ähvardavad teda. Samuti 

tehti üheksa pornograafilist fotot. Lõpuks kägistas Brady tüdruku surnuks ning järgneval 

hommikul sõitsid Hindley ja Brady Saddleworth Moor`i ja matsid ta. Peasüüdlasena 

kahtlustati Brady, aga kohtus ristküsitlemise ajal vastas mees ühele küsimusele järgnevalt: 
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„Me kõik panime end riidesse (we all got dressed) pärast filmimist”, mis viitab ka Myra 

aktiivsele osalusele selles kuriteos.  

Viiendaks ja viimaseks ohvriks osutus 17 aastane Edward Evans, kellega kohtuti 6. 

oktoobril 1965. a Manchester Centrali raudteejaamas, kus kurjategijatel õnnestus ta enda 

poole meelitada. Kodus oli külas ka Hindley 18 aastane õemees, David Smith, kes ei 

osanud järgnevat ette kujutadagi. Smith abiellus Myra noorema õe, Maureeniga, kes elas 

eelnevalt oma emaga vanema õe kõrvalmajas (20. Maureen Hindley. 2007). Evans oli 

köögis, kui Brady ligi hiilis ning noormehele kirvega vastu pead lõi. Järgnevalt kutsus 

Brady Smithi appi surnukeha teisele korrusele viimiseks, lootes oma kuritegudele kaaslast 

leida. Reageering oli vastupidine, viimane jooksis hirmust koju ja kutsus politsei.         

 

3.4.2. Elu pärast arreteerimist   

 

Myra Hindley (vt Lisa 3) arreteeriti tõendite abil, mis leiti Manchesteri kesksaatejaama 

pagasihoidlast, kus oli kohver süüd tõestavate esemetega (üheksa pornograafilist pilti 

ohver Lesley Ann Downey`st, samuti filmitud video, mida kohtuprotsessi ajal naistel 

vaadata ei lubatud). Leiti ka Ian Brady märkmik mõrvaplaaniga (murder plan), milles oli 

John Kilbride nimi. Kohtuprotsess algas 1966. a 21. aprillil ja lõppes 6-ndal mail. Brady 

mõisteti süüdi kolmes tapmises. Kohtuniku soovitus oli, et meest ei vabastataks mitte 

kunagi. Hindley mõisteti süüdi Edward Evansi ja Lesley Ann Downey mõrvamises ning 

karistuseks määrati kaks eluaegset vangistust. Pauline Reade ja Keith Bennett`i tapmist ei 

võtnud kumbki kurjategijatest omaks. Lisaks määrati talle seitse aastat vangitust John 

Kilbride tapmisele kaasa aitamises. (18. Trial. 2007)        

 

Myra Hindley saadeti karistust kandma Holloway naistevanglasse (vt Lisa 4), kus sõbrunes 

kiiresti saatusekaaslastega, väites, et ta on paranenud. Siiski jätkas ta suhtlemist (kirja teel) 

Brady`ga, kuid 1970. a ta katkestas mehega kontakti. Paar aastat hiljem sooritas Hindley 

ebaõnnestunud põgenemiskatse ning ta viidi üle Durhami, Cookham Wood vanglasse ning 

edasi Highpoint vanglasse, kus ta veetis oma ülejäänud elu (kokku 37 a). 1986. a 

tunnistasid Hindley ja Brady üles Pauline Reade ja Keith Bennett`i mõrva. Rangeid 

turvameetmeid kasutusele võttes viidi kinnipeetavad laipade arvatavasse asukohta. Pauline 

Reade keha surnukeha leiti, Keith Bennett`i asukoht on siiani leidmata.   
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3.5. Nancy Kissel 

 

Nancy Kissel (lapsepõlves Keeshin) sündis 1964. a Michiganis. Süüdi mõistetud abikaasa 

tapmises, november 2003. 1989. a abiellus ta Robert Kisseliga. Mehele pakuti tööd Hong 

Kongis ja seetõttu kolis abielupaar 1997.a koos kolme lapsega Jaapanisse. Robert oli 

Goldman Sachs`i (üks maailma suurimatest investeerimispankadest) asepresident. 2003. a 

naasis Nancy Kissel Ameerikasse, kus kohtus Michael Del Priore`ga. Mees töötas 

elektrikuna ja parandas ka Kisselite kodus Vermontis kaablit. Pärast Nancyga tutvumist 

tekkis neil armuafäär. Del Priore` seotust Robert Kisseli mõrvaga on samuti kahtlustatud, 

kuid tõendeid ei ole leitud. Arvati, et ta julgustas naist abikaasat tapma. Telefoni teel 

suhtles Nancy armukesega väga sagedasti, septembris helistas naine 52 korda, oktoobris 

lausa 106. Ühel päeval külastas Nancy arsti, eelnevalt oli ta teinud 7 kõnet armukesele ja 

pärast samuti. Telefoni teel suhtlemist jätkati tihedalt. (28. Prologue. 2007) 

 

Robert Kissel hakkas kahtlustama oma naist truudusetuses ja palkas New Yorki detektiivi 

oma abikaasat jälitama. Samuti installis ta Nancy sülearvutisse spetsiaalse jälgimisseadme. 

2003 a 28-ndal augustil salvestas see otsingupäringud, teemadel ”Unetabletid”, 

”Südameatakki tekitavad medikamendilised üledoosid”, “Uimastite üledoos” (29. An 

affair, a milkshake and a guilty verdict. 2005). 23-ndal oktoobril uuris Rohypnoli (uimasti). 

Robert rääkis oma kolleegile, et ta elu võib ohus olla. Samuti tunnistas pärast psühhiaater, 

et Nancy Kissel käis tema visiidil 29-ndal augustil ja 30-ndal oktoobril ning sai retseptid 

rahustitele. Naine valmistas ühel päeval, 2. november 2003, mehele piimakokteili, millesse 

lisas rahustit ja andis selle noorimale lapsele, et see joogi isale viiks. Robert muutus pärast 

joomist uimaseks ja veidi hiljem lõi ta abikaasa ühe kõva esemega surnuks (viis põrutust 

pähe). Lahkamise järel leiti ohvri maost  Rohypnoli, zolpidemi (lühiajaliselt ravitakse 

unetust), Butalbitalit (valuvaigistava ja peavalu vähendava toimega), Lorazepami (rahusti) 

ja Amytriptylinet, antidepressant. (30. The murder. 2007)            

 

3.-6. november kulusid juhtunu varjamiseks. Nancy Kissel ostis uued voodilinad, et 

asendada senised, mis olid ohvri verega koos, samuti nailonnööri ja pappkaste 

süüdistatavate asitõendite kõrvaldamiseks. Naine rullis mehe laiba vaiba sisse ning sidus ja 

teipis nööriga kinni. Nancy isa ja sõbrad küsisid Roberti asukoha (asukohtade) kohta, need 

olid segatust tekitavad vastuolulisuse tõttu. 6-ndal novembril läks naine oma isaga 
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politseisse, et kirjutada raport 2. novembri kohta, kus süüdistas abikaasat ründamises. 

Robert Kissel puudus telefonikonverentsilt ja see oli põhjuseks miks murelik kolleeg 

helistas politseisse, et teatada mehe kadumisest. 7. novembril 2003. a avastasid 

politseinikud kadunud mehe kodust läbiotsimise käigus laguneva laiba. 8. novembril viisid 

politseinikud läbi otsingu Kisselite korteris. Avastati neli kasti, millest leiti verised 

voodipesud, rätikud, padjad ja nii naise kui mehe riided. Naise sõrmejäljed leiti teibilt, 

millega kastid suleti. (30. The murder. 2007)        

 

 

3.5.1. Elu pärast arreteerimist       

 

Juhtumit arutas Hong Kongi kõrgem kohus ja süüdimõistev otsus langetati 1. septembril 

2005 a. Vandekohus koosnes seitsmest isikust, kellest viis olid mehed ja kaks naist. Nancy 

Kisselile määrati eluaegne vanglakaristus (28. Prologue. 2007). Süüdi mõistetu tunnistas 

tapmist, kuid väitis, et ta abielu oli õnnetu ja kannatas koduvägivalla all viimased viis 

aastat. Abikaasat kujutas ta kui tööhullu ja kõrge kontrollivajadusega inimest, kes hakkas 

regulaarselt tarvitama kokaiini. Veel süüdistas ta meest ühe oma tütre käeluu murdmises, 

kuid koduabiline, kes abielupaari kodus töötas, väitis, et luumurd oli õnnetus. (31. Motives. 

2007). Nancy Kissel asus karistust kandma välismaalastele mõeldud Tai Lam Instituudis, 

kus on umbes 230 kinnipeetavat. 
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3.6. Kokkuvõtlikult erinevate riikide praktikast 

 

Uurimuse tulemusena võib väita, et Eestis on eluaegne vangistus pikema kestusega kui 

võrreldavates riikides. Ainsa erandina võib tuua väljaspool Euroopat Ameerika 

Ühendriigid, kus karistuspoliitika erineb osariigiti. Järgnevalt ülevaatlik tabel eluaegsest 

vangistusest: 

 

Tabel 4. Riikidevaheline võrdlus eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabanemise 

võimluse ja reaalse vabanemise võimaluse kohta.  

  

RIIK ENNETÄHTAEGNE VABANEMINE VABANEMISE VÕIMALUS 

Eesti Jah 30 a pärast 

Inglismaa Jah 15 a pärast 

Saksamaa Jah 15 a pärast 

Norra Jah määratlemata 

Rootsi Jah 10 a pärast 

Soome Jah 12 a pärast 

Holland Jah määratlemata 

Itaalia Jah 21/26 a pärast 

USA jah/ei alates 10 a pärast kuni…. 

 

Eluaegne vangistus loetletud riikides ei tähendagi vangistust terveks eluks. Üheksast riigist 

praktiliselt kõigis on võimalus vabanemisele. Ameerika Ühendriikide puhul ei saa 

konkreetselt eitavalt või jaatavalt vastata, sest karistuspoliitika erineb osariigiti, seetõttu ei 

ole ka kindlat vabanemise võimaluse kuupäeva. Hollandi ja Norra karistuspoliitikas on 

eluaegsetel kinnipeetavatel ajaliselt määratlemata esimene võimalik vabanemine. Hollandi 

puhul tuleb veel märkida, et vabanemise võimalus eksisteerib, aga jaatava vastuse saamine 

on lähedane nulliga. Eelnevalt sai kirjutatud, et Hollandis on ennetähtaegselt vabastatud 

vaid kaks kinnipeetavat, kellele anti armu kuna olid parandamatult haiged. Kõige leebema 

karistuspoliitika leiab Soomest, kus juba kaheteist aasta möödudes võimalus prii inimese 

elu nautida. Leebelt pääseb ka Inglismaa ja Saksamaa eluaegne kinnipeetav, sest tema võib 

viieteist aasta pärast taotleda vabastamist. Itaalias võib vabaneda alles kahekümne ühe 

aasta pärast ja sedagi hea käitumise korral, muidu kahekümne kuue aasta pärast.  
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3.6.1. Ettepanekud 

 

Eesti Karistusseadustiku § 4 lg 2 on kirjas, et kurjategijale võib määrata eluaegse 

vangistuse esimese astme kuriteo eest. Erinevate (võrreldud) riikide praktika näitab, et 

eluaegne vangistus ei tähenda sugugi vangistust terveks eluks. Karistusviis on eksitav nii 

kinnipeetavatele, kes nimetatud karistust kannavad kui ka tavakodanikele. Muudatuste 

tegemiseks on mitmeid variante: 

 Kaotada Karistusseadustikust „eluaegne vangistus” ja asendada „pikaajalise 

vangistusega”. Eeliseks võib nimetada eksitava karistusviisi puudumist, kus 

eluaegset vangistust määrata ei saa ja seetõttu pikaajalise vangistuse puhul 

loomulik ennetähtaegne vabastamise võimalus. 

 Sõnastada ümber „eluaegne vangistus” ja asendada „eluaegne vangistus 

ennetähtaegse vabanemise võimalusega”. 

 Eluaegne vangistus, mille puhul võib ette näha vabastamiseks mõeldud erandeid. 

Näiteks tervislikel põhjustel. 

 Kasutada nö Inglismaa 3-tasandilist eluaegse vangistuse süsteemi, kus: 

o Puudub igasugune võimalus ennetähtaegsele vabanemisele. Eelkõige 

mõeldud paadunud kurjategijatele, keda karistatud tapmis(t)e, raskete 

kehavigastuste tekitamises, vägistamises, narkootikume ja relvi 

puudutavates kuritegudes. 

o Vabanemise võimalus avaneb 30 a pärast karistuse möödumisest. Eelkõige 

mõeldud kurjategijatele, kelle puhul võib kaalutleda tulevikus vabastamist.  

o Vabanemise võimalus avaneb 15 a pärast karistuse möödumisest.  

Kahe viimase puhul tähendaks see põhjalikku kinnipeetava analüüsi, hindamaks tema 

ohutust ühiskonnale ja selle liikmetele.  

 „Eluaegne vangistus” tähendabki eluaegset vangistust, st puudub igasugune 

võimalus ennetähtaegseks vabanemiseks. Sellega saavutatakse konkreetsus, st 

karistus kestabki nii kaua nagu ette nähtud – terve elu.  

 

Loetelu on koostatud uurimisandmete põhjal, so teiste riikide õigusliku regulatsiooni 

analüüsimise tulemusena. Näiteks Norra loobus 1981-sel aastal eluaegsest vangistusest ja 

enne vabastamist toimuvad ekspertiisid peavad välja selgitama kurjategija ohutuse 

ühiskonnale. Vastavalt saadud tulemustele kinnipeetav kas a) vabastatakse või b) 
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pikendatakse karistust viie aasta võrra. Hollandis on 1940-st aastast vabastatud kaks 

eluaegset kinnipeetavat, kes olid parandamatult haiged. Erandeid võibki teha isikute 

suhtes, kellel tervislik seisund ei luba pikemat eluiga. Inglismaal kasutatakse 

mitmetasandilist eluaegset vangistust, mille rakendamine ei oleks siiski mõttekas, 

hoidmaks ära segadusi millisesse gruppi keda täpselt paigutada.  

 

Eelmisel aastal sai kirjutatud kursusetöö teemal „Eluaegsed kinnipeetavad meedias”. Selle 

alusel väidab autor, et tulevikus võib rahvas suhtuda negatiivselt võimalikele 

vabastamistele eluaegsete kinnipeetavate seas. Kurjategija läheb vastuollu seadustele, siis 

tähendab see vastavat karistust ja kui kohus määrab eluaegse vangistuse, siis see peaks ka 

seda reaalselt tähendama. Küsimusi tekitabki vabanemise võimalus - inimene mõistetakse 

eluks ajaks trellide taha ja siiski tuleb ette olukord, kus ta saab olla vaba inimesena 

ühiskonna liige. Paratamatult tekib küsimus, miks ta on eluaegne kinnipeetav kui ta seda 

siiski ei pruugi olla? 

 

„Idee järgi võiks ohvrite omaksed sulle, Romeo surmanuhtlust taotleda. Ole rahul, et veel 

elad!” 24.01.2005  

”Pätt ei saa kunagi aru, miks ta kinni istub. Eks ikka sellepärast, et vahele jäi, mitte 

sellepärast et ta on kurjategija ehk siis inimene, kes tegi kurja.  

Sellised tüübid tooksid inimestele kasu ainult siis, kui endale nööri kaela paneksid  

Julm? Aga paraku tõsi.” 24.01.2005 

„Sellele sitale pole midagi vaja, kui ei osanud inimene olla, siis tuleb temaga käituda kui 

viimase kõntsaga” 25.01.2005 

„Surmanuhtlus tagasi ja kõik mured kaovad iseenesest.” 05.11.2004 

„Tulge mõistusele!!! Ta on surma ära teeninud. Mõrtsukatele - SURMANUHTLUS.” 

05.11.2004 

„Probleemi lahendaks omakohus” 05.11.2004 

„Kummaline küll, eluks ajaks vangi mõistetud mõrtsukas, politseiniku tapja, arvab, et tema 

õigusi piiratakse?! Ja mingi kohtunik hakkab selle mehe vaimusünnitisi veel arutama!? 

Istugu aga oma kambris ja mõelgu elu mõtte üle järele.” 05.11.2004 

„Kahju, et mõtlematult muudeti surmanuhtlus!!!!! Sellisele mehele mitte ainult käerauad, 

jalarauad, vaid ka suumulgurauad. Kui kaua ülbitsevad eesti vabariigis mõrvarid ja kui 

kaua meie kohus neid kaitseb????” 03.11.2004 
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“Surmanuhtlus on mõrtsukale liiga kerge karistus, kolm sekundit kuul peas ja läbi. Neid 

tuleks elu aeg vangis hoida,” Margus Ojaküla, Nikolai Mitjanini ohver. 

„No kellel teda vaja on??? Kuul pähe ja asi tahe, miks maksumaksja peab temasugust ülal 

pidama?” 05.11.2001 

(3. Lang 2006:8-11) 

 

Toodud kommentaarid pärinevad eelmise aasta kursusetööst teemal „Eluaegsed 

kinnipeetavad meedias”. Arvamused on enamjaolt negatiivset laadi ja inimeste meelest 

tuleks kord juba eluks ajaks vangi mõistetud ka sinna jätma. Teise variandina tuuakse välja 

surmanuhtluse taastamist, mis ei oleks seaduslikult siiski võimalik. Kriitiliselt suhtutakse 

juba praegusel ajal, kui kinnipeetav veel trellide taga viibib, leebemat suhtumist ei ole 

oodata võimalikul ennetähtaegsel vabanemisel. Seetõttu tulekski üle vaadata praegune 

Karistusseadustik, kus eluaegse vangistuse juures võimalik ikkagi ennetähtaegne 

vabanemine, sest ühiskond ei salli paratamatult (endiseid) kurjategijaid, veel vähem 

eluaegset vangistust kandnud kinnipeetavaid.  

 

Erinevate alternatiivide pinnalt teeb autor ettepaneku Eestis kehtiva regulatsiooni 

muutmiseks alljärgnevalt: 

 Sõnastada ümber „eluaegne vangistus” ja asendada „eluaegne vangistus 

ennetähtaegse vabanemise võimalusega”, kus jääb 30 a miinimumtähtaeg tingimisi 

vabanemise võimalusega. Karistusseadustiku § 4 lg 2 on kirjas, et kurjategijale saab 

mõista eluaegset vangistust, § 77 lg 1 alusel võib kinnipeetav 30 a möödudes 

taotleda ennetähtaegset vabanemist. Seetõttu võib kahte paragrahvi pidada 

vastuoluliseks, sest eluks ajaks vangi mõistetud kinnipeetav ei pruugigi elu lõpuni 

vangi jääda. Avalikkuse suhtumine vabastamistesse oleks kriitiline, seda võib 

järeldada eelmisel aastal tehtud kursusetööst, millest lisasin tsitaate (vt ülejärgmine 

lõik). 

 Lisada seadusesse nn määramata lõpuga karistuse mõistmise võimalikkus 

(tagatisvangistus), mille puhul hinnatakse teatud regulaarsusega kinnipeetava 

ohtlikkust. Valitsus kirjutas alla koalitsioonilepingule, kus kirjutati samuti nn 

tagatisvangistusest, mis näeb ette äärmiselt ohtlike kurjategijate vanglasse jäämist 

ka pärast karistuse lõppu. Puudutab just vägivalla- ja seksuaalkurjategijaid. Näiteks 

Saksamaal viibib vanglas u 300-400 kinnipeetavat, kellel karistus kantud. Neid ei 

vabastata ohtlikkuse pärast, kaitstes niimoodi ühiskonda võimalike kuritegude eest.     
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli uurida eluaegse vangistuse tähendust Eestis ja välismaal. Kirjutamisel 

on lähtutud kahest hüpoteesist, a) eluaegne vangistus ei tähendagi vangistust terveks eluks 

ja b) Eestis kestab eluaegne vangistus kauem kui välismaal. Eesmärgi saavutamiseks sai 

analüüsitud Ameerika Ühendriikide, Inglismaa, Saksamaa, Soome, Rootsi, Norra, Itaalia, 

Hollandi ja Eesti eluaegset vanglakaristust. Võrreldud sealseid võimalusi ennetähtaegseks 

vabanemiseks eluaegsete kinnipeetavate puhul. Eestis vabanemise võimalus eksisteerib, 

kuigi eluaegne vang peaks siiski eluks ajaks kinnipidamisasutusse jääma. Teiste riikide 

praktika näitab samuti, et vabanemise võimalus on reaalselt täitsa olemas. Samuti sai 

uuritud eluaegse vangistusega karistatute juhtumeid, mis andis tulemuseks, et peamiselt 

mõistetakse süüdi tapmiste eest. 

 

Analüüsitud riikide karistusõiguses leidub eluaegsel vangistusel erinevaid tähendusi. 

Inglismaa jaotab eluaegsed kinnipeetavad kolme kategooriasse lähtudes kuritegude 

raskusastmest. Saksamaa pidas eluaegset vangistust liiga karmiks, rikkudes Saksamaa 

põhiseadust ja 1977. a otsustati seada miinimumtähtajaks viisteist aastat. Järgneb 

psühholoogide hinnang kinnipeetava ohutuse kohta ning kui vastus on eitav, toimub uus 

protsess kahe aasta pärast. Poliitikud tahavad vabastamise miinimumaega tõsta kahekümne 

või kahekümne viie aasta peale viimastel aastatel riiki šokeerivate kuritegude tõttu. Norra 

loobus eluaegsest vangistusest 1981. a. Eriti ohtlike kurjategijate puhul hinnatakse tema 

ohutust ühiskonnale ja vastavalt vajadusele pikendab kohus vabastamisotsust kuni viie 

aasta võrra. Seetõttu karistuse miinimumaeg paljudel juhtumitel puudub.  

 

Naaberriigis Rootsis võib eluaegne kinnipeetav esitada avalduse ennetähtaegseks 

vabanemiseks juba pärast kümmet vanglas veedetud aastat. Soome karistuspoliitika leebus 

avaldub samuti eluaegsete kinnipeetavate seas, kus kaheteistkümne aasta möödudes 

võimalus vaba inimesena vangla ustest välja astuda. Kuni 01.10.06 olid eluaegse 

kinnipeetava vabastamise õigused ainult riigi presidendil, nüüd tegeleb sellega peamiselt 

Helsingi Apellatsioonikohus. Andes kinnipeetavale eitava vastuse, toimub uus protsess 

kahe aasta pärast. Jaatava vastusega kaasneb kolm aastat pidevat järelvalvet. 18-21 

aastaselt süüdi mõistetutel tekib vabanemise võimalus pärast kümmet vangistusaastat.  
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Hollandis käib arutelu ennetähtaegse vabastamise miinimumaja määramise üle, kuid seni 

tähendab karistus ka reaalselt vangistust terveks eluks. Vabanemise võimalus eksisteerib, 

sest kinnipeetavad saavad esitada avalduse Royal Decree`le, kuid peamiselt vastatakse 

eitavalt. Alates 1940-st aastast on ennetähtaegselt vabastatud vaid kaks eluaegset vangi ja 

nende puhul said määravaks tervislikud põhjused. Lõunamaariigis Itaalias tekib 

ennetähtaegse vabanemise võimalus kahekümne kuue, hea käitumise puhul kahekümne 

ühe aasta pärast. Eluaegsetele kohaldatakse juba kümne või kaheksa (vastavalt 

käitumisele) vangis veedetud aasta möödudes soodustustena töötamist väljaspool vanglat 

ja aastas 45-päevast väljasõiduluba. Kasvava vanglapopulatsiooniga Ameerika 

Ühendriikides eksisteerib vastavalt osariigile surmanuhtlus või eluaegne vangistus või 

mõlemad. Alaealist võib seaduste alusel eluks ajaks trellide taha saata näiteks Vermontis.  

 

Tuleks mõelda kehtiva Karistusseadustiku sõnastuse üle ja korrigeerida „eluaegset 

vangistust”. Loogiliselt mõeldes peaks selle järgi kinnipeetav jääma elu lõpuni trellide 

taha, kuid alternatiivina leidub § 77 lg 1, mis lubab kohtunikul kolmekümne vangistusaasta 

möödudes kurjategija vabastada.  Sellisel juhul võiks lähtuda Norra praktikast, kus taoline 

karistusviis puudub ja vangistust saab vastavalt kinnipeetava ohtlikkusele pikendada. Ühe 

variandina oleks Karistusseadustiku § 4 lg 2 sõnastust muuta ja lisada § 77 lg 1 

vabanemise võimalus kolmekümne vangis veedetud aasta möödudes („eluaegne vangistus 

ennetähtaegse vabanemise võimalusega”). Teise variandina oleks reaalne nn 

tagatisvangistus, kus eluaegne kinnipeetav mõistetakse vangi määramata tähtajaks. 

Saksamaalgi rakendust leidnud karistusviis on mõistetud umbes 300-400-le kinnipeetavale. 

Sellisel juhul kasutaks tagatisvangistust eriti ohtlike kurjategijate puhul, keda korduvalt 

karistatud ja vabanedeski suure tõenäosusega uuesti kuritegelikule teele asuvad.  

 

Vastavad muudatused hoiaks ära rahva meelepaha eluaegsete võimaliku vabastamise 

suhtes. Inimesed tõlgendavad seadust eelkõige nii nagu loevad ja kui kirjas „eluaegne 

vangistus” siis see ka reaalselt seda tähendab. Peaks puuduma ennetähtaegse vabanemise 

võimalus, kui see ei ole lisatud samasse paragrahvi, hoidmaks ära inimeste negatiivse tooni 

seadustesse ja riigi karistussüsteemi. Kuulates-lugedes rahva arvamust, muututakse 

kriitiliseks kurjategijatele mõistetud vangistuse pikkuse üle. Kui tapmise eest mõistetakse 

viis aastat ja rahva arvates on see liiga lühike aeg, siis eluaegsed on korda saatnud 

raskemaid kuritegusid ning kord juba eluaegse vangistuse saanu peakski vangi jääma. 

Avalikku arvamust uuris autor oma kursustöös „Eluaegsed kinnipeetavad meedias”. 
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SUMMARY 

 

The graduation thesis explores life imprisonment in Estonia and other countries. The 

research considers two hypotheses: a) life imprisonment does not mean imprisonment for 

life and b) in Estonia life imprisonment is served longer than in other countries. 

Comparable countries were the United States, England, Germany, Finland, Sweden, 

Norway, the Netherlands, Italy and Estonia. The author analyzes lifetime imprisonment, 

sentence length, the possibility of being paroled, etc. Qualitative research has been 

conducted for the graduation thesis. Legislation, statistical data, prison documentation, 

books, and other written materials on the topic have been used as sources. For illustration 

purposes, the author has produced tables and figures as well as included some biographies 

of the criminals who have been sentenced for life imprisonment: two male offenders from 

Estonia, one of the most notorious female criminal in England’s history, one female 

husband’s killer from the United States and Nelson R. Mandela from South-Africa 

(paroled by now).     

 

The hypotheses put forward have been confirmed. It appears from the results of this 

graduation thesis that life imprisonment does not mean lifetime incarceration and the actual 

time served for a sentence of life imprisonment in Estonia is more than in comparable 

countries. The author has come up with suggestions for changing the formulation of life 

imprisonment in the penal code and adding the possibility of being paroled after thirty 

years of imprisonment. The author also suggests that an indeterminate sentence should be 

used instead of life imprisonment as there is a possibility of expanding imprisonment, if 

the offender still proves to be dangerous for the community. 
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LISAD 

 
Lisa 1. Vastus eluaegset vangistust puudutavates küsimustes Inglismaalt (Home Office).  

 

Life imprisonment is mandatory for murder. It is also the maximum penalty for other 

serious crimes such as manslaughter, rape, wounding with intent to do grievous bodily 

harm, robbery, infanticide, attempted murder, Child destruction, aggravated burglary in a 

dwelling and in a building other than a dwelling, trafficking in controlled drugs (class A), 

possession of firearm with intent to endanger life, kidnapping, and perverting the course of 

justice. 

Minimum terms in relation to mandatory life sentences – Criminal Justice Act 2003 

 The Criminal Justice Act 2003 introduces new principles for the setting of tariffs in 

relation to mandatory life sentences. The Act provides for three categories of 

starting point that correspond to three categories of murder.  

 Having chosen a suitable starting point the court will then adjust that period either 

up or down to take account of any aggravating or mitigating factors to arrive at the 

final minimum term. The categories introduced by the Act are detailed below: 

 

Whole life would be the starting point for adult murderers in respect of: 

 Multiple murders (two or more) that show a high degree of premeditation or 

planning involve abduction of the victim prior to the killing or are sexual or 

sadistic. 

 Murder of a child following abduction, or that involves sexual or sadistic conduct. 

 Terrorist murder. 

 The offender has been previously convicted of murder. 

 

Second level attracting a starting point of 30 years: 

 Murders of police and prison officers during the course of duty. 

 Murder involving the use of a firearm or explosive. 

 Killing done for gain (burglary, robbery etc. includes professional or contract 

killing). 

 Killing intended to defeat ends of justice (killing witness). 

 Race/religion/sexual orientation motivated. 



 44 

 Single sadistic or sexual murder of an adult. 

 Multiple murders (excluding those above). 

 

All other murders will have a 15 year starting point.  

 The court can then move up or down from these starting points according to other 

aggravating and mitigating factors in the particular case.  Key aggravating and 

mitigating factors are set out in the statute. 

 Most people accept, however, that juveniles should be treated somewhat differently 

from adults given their relative lack of maturity. Therefore the starting point for all 

juvenile murders is now 12 years. 
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Lisa 2. Vastused Saksamaalt sealse karistussüsteemi kohta.  

 

1. What is he maximum punishment prescribed for a criminal offence in your legislation? 

The maximum punishment for a criminal offence is life imprisonment, section 38 

subsection 1 of the German Criminal Code. 

2. How long in average is the lifetime imprisonment in your country? 

In 2004 execution of life imprisonment averaged just under 20 years, the shortest being 7 

½ years and the longest being 41 years (reference: KrimZ, 2006, “Lebenslange 

Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus – Dauer und Gründe der Beendigung“, page 10). 

3. How much time has to be served before the court may release the person sentenced to 

life imprisonment on parole? 

Pursuant to section 57a of the German Criminal Code, execution of the remainder of a term 

of life imprisonment may be suspended on probation - at the earliest - after 15 years of the 

sentence have been served. This presupposes that suspension of the sentence may be 

justified upon consideration of the security interests of the general public, and that the 

sentenced person consents thereto. Suspension on probation after 15 years of the 

punishment have been served is to be rejected if the particular gravity of guilt warrants 

continued execution. For example, the latter may be the case if a murderer kills his victim 

with extraordinary cruelty or has imposed extreme suffering upon the victim before death. 

4.  What is the maximum punishment prescribed for a juvenile committed criminal offence? 

The maximum punishment prescribed for a juvenile committed criminal offence is a youth 

penalty of 5 years, section 18 subsection 1 sentence 1 of the German Youth Court Act. If 

the criminal offence is a felony, for which the German criminal law (for adults) prescribes 

a maximum punishment of a prison term of more than 10 years, the maximum punishment 

for a juvenile committed criminal offence is a youth penalty of 10 years, section 18 

subsection 1 sentence 2 of the German Youth Court Act. The maximum period of youth 

penalty applicable to young adults (18 but not yet 21 years of age) is ten years, section 105 

subsection 3 of the German Youth Court Act. 

5. What is the proportion of lifetime prisoners among whole prison population? 

Among the whole prison population of 64,137 (on 03-31-2006) have been 1,919 serving a 

term of life imprisonment (reference: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 4.1 - 

2006). 
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6. For which offences lifetime imprisonment could be prescribed? 

German criminal law provides for life imprisonment for a number of serious crimes. This 

sentence is to be compulsorily imposed in the case of murder (section 211 of the German 

Criminal Code) and particularly serious cases of manslaughter (section 212 of the German 

Criminal Code). The sentence of life imprisonment may be imposed by the court as an 

option in the case of other serious crimes against life (for example, sexual assault resulting 

in death, or robbery resulting in death). Furthermore, imprisonment for life is imposed for 

extremely serious crimes against state security, such as planning a war of aggression or 

high treason against the Federation. The final group of crimes for which the imposition of 

life imprisonment is considered – sometimes compulsorily and sometimes as an option – 

are crimes falling within the German Code of Crimes against International Law, for 

example genocide or crimes against humanity. 

7. Are lifetime prisoners treated differently compared with other prisoners? How? 

There is no different treatment of prisoners with life imprisonment compared to other 

prisoners. 

8. Do you have any statistical data or analysis available about lifers’ population in your 

country? 

http://www.destatis.de/e_home.htm 

 http://www.destatis.de/themen/e/thm_rechts.htm 

http://krimz.de/index.html 

 http://krimz.de/english.html 

9.  Is there a website, where relevant legal acts are available? 

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm 

 

 

http://www.destatis.de/e_home.htm
http://www.destatis.de/themen/e/thm_rechts.htm
http://krimz.de/index.html
http://krimz.de/english.html
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm
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Lisa 3. Myra Hindley enne arreteerimist oktoobris 1965. aastal. 
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Lisa 4. Holloway naistevangla, kus kandis karistust Inglismaa ajaloos kõige kauem trellide 

taga istunud Myra Hindley. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


