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ANNOTATSIOON 

 

Lõputöö on kirjutatud teemal “Alaealistele tunnistajatele suunatud tugisüsteem” 

 

Lõputöö on kokku 56 lehel, millest töö põhiosa moodustab 41 lehekülge. Kasutatud on 

35 allikat, sellest 19 on eesti- ja 16 inglisekeelsed. Töö koosneb 3 peatükist ning 16 

alapeatükist, 3 diagrammist, 1 tabelist ning 3 lisast. Töö on kirjutatud eesti keeles, 

võõrkeelne kokkuvõte inglise keeles. 

 

Lõputööd iseloomustavad peamised märksõnad on alaealine, laps, tunnistaja, 

tugisüsteem, kohus, prokurör, kohtunik, lapsevanem. 

 

Lõputöö koosneb kolmest osast: alaealised tunnistajad ja nende aitamine (mõisted, 

seadusesätted, väljakujunenud tavad, teiste riikide näited), uurimustöö meetodist 

(küsitlus ja intervjuu), uurimustöö tulemusest. 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Lõputööks valiti teema, mis on antud hetkel ühiskonnas pälvimas aina rohkem tähelepanu. 

Iga aastaga suureneb kohtuprotsesside arv, millesse on kaasatud alaealised tunnistajate, 

kannatanute või kahtlustatavatena. Arusaadav, et alaealiste suhtes rakendatakse võrreldes 

täiskasvanutega erinevaid karistusmäärasid, kuid see pole ainus kohtumenetluse osa, mis 

peaks olema teistsugune. Alaealistega kui veel väljakujunemata isiksuste, elukogenematute 

ja psühholoogiliselt kergesti mõjutavate isikutega tuleks tegeleda nii kriminaalmenetluse ja 

kohtumenetluse alguses, selle ajal, kui ka pärast terve protsessi lõppu. Iga etapp omab suurt 

tähtsust lapse edasises arengus kohtus toimuvast ülesaamisel ja mõjus lapse psüühikale.  

 

Eestis ei ole olemas ainult tunnistajatele mõeldud tugisüsteemi. Nii prokurörid, 

sotsiaaltöötajad, psühholoogid, lastekaitsetöötajad tegelevad lastega vastavalt vajadusele 

ning seaduse nõuetele, kuid mitte nii, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides või 

Suurbritannias, kus nendega tegeletakse menetluse algusest selle lõpuni ning kus 

igasugune abiinformatsiooni saamine on tehtud lihtsaks. Abiks on Ohvriabi keskus ja 

tugikeskused, kuid nende põhisuund on ikkagi kannatanute abistamine. 

 

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas aidatakse Eesti õigussüsteemis Tartu näitel 

lapsi, kes on sattunud õnnetuse või süüteo tunnistajaks. Uuritakse, millist abi osutatakse ja 

millest tuntakse puudust. Püütakse leida vastus küsimusele, kas näiteks 12-aastane poiss, 

kes näeb pealt hukkunuga lõppenud liiklusõnnetust, saab abi, mida ta vajab? Autori arvates 

see laps kohest vajalikku abi ei saa, kuna Tartu linnas ei ole autorile teadaolevalt 

tunnistajat toetavat süsteemi. Praegu otseselt selleteemalist eestikeelset kokkuvõtet või 

uurimust tehtud ei ole, samas kui mujal riikides on olemas lastele ja lastevanematele ning 

ametnikele mõeldud infomaterjalid, kust saab teada, mis juhtub tunnistajaks olevate 

lastega, millega tuleb arvestada, kuidas saab neid aidata ja kust veel saab abi. 

 

Ülevaate saamiseks uuritakse Tartu linnas valitsevat olukorda. Autor selgitab välja, kas 

üldse on alaealisi tunnistajaid, kes eraldi nõustamist vajaksid, millist abi erinevates 

kohtades pakutakse, ning võtab lähema uurimise alla intervjuude põhjal selgunud parima 

lapsi toetava asutuse. Samuti selgitatakse välja, kuidas aidatakse lapsi välismaal, eelkõige 
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USAs, Iiri Vabariigis ja Suurbritannias, kus selle teemaga on tegeletud ajaliselt rohkem kui 

Eestis. Loomulikult ei ole võimalik suvalist mujal töötavat süsteemi või kindlat võtet otse 

meie õigussüsteemi üle tuua juba sotsiaalsete erinevuste tõttu, kuid neilt on võimalik 

õppida ja eeskuju võtta. 

 

Uurimismeetodid, mida kasutatakse: uurimuses toetutakse kirjalikele allikatele (nii Eestist 

kui välismaalt), viiakse läbi intervjuud erinevate ametnikega, kes lastega tegelevad. 

Eesmärgiks lühikeste intervjuude läbiviimisel ei ole teha statistilistel andmetel põhinevaid 

järeldusi ja midagi kinnitada või ümber lükata. Nendega soovitakse välja selgitada, kust ja 

millist abi saab ning mida saaks juurde luua või paremaks muuta.  

 

Valim, keda intervjueeritakse, on väike. Seda mitmel põhjusel. Esiteks on lõputöö maht 

selleks liiga vähene ja aeg lühike, et küsitleda tervet Eestis olevat lastega tegelevat 

ametnike ringi ning siis seda ka analüüsida. Peale selle on küll olemas 4 suureks 

ringkonnaks jagatud prokuratuuri ja politseisüsteem, kuid need ei ole identsed. Igas kohas 

tehakse asju veidi isemoodi vastavalt kohalike oludele. Seega mõni asi, millest Tartus 

puudust tuntakse, ei ole näiteks Pärnus üldse vajalik. Erinevused on ka ühe ringkonna 

sees, isegi ühe piirkonna ulatuses, sest linnas ja maal toimuvad asjad teisiti.  

 

Lisaks ametnikele küsitletakse ka õpilasi vanuses 12 kuni 15 eluaastat. Nendelt uuritakse, 

kui teadlikud nad on asutustest, kust on võimalik abi saada, olles millegi traumeeriva 

tunnistaja, ning kas nad on sinna kunagi pöördunud. Kui on, selgitatakse välja, millega 

seoses seda tehti. Küsitlus näitab, kui suur osa lastest üldse vajaksid abi. 

 

Uurimustöö tulemus on esitatud töö kolmandas osas, kuid mitte ainult traditsioonilise 

küsitluste analüüsiga. Autor toob lisaks kõigele muule välja enim mainitud puudused, mis 

lapsi abistavas süsteemis praegu on, ning võimalikud lahendused nende kõrvaldamiseks. 

 

Töö koostamisel oli palju abi juhendaja Merle Nurmojast ning Tartu linna ametnikest. 
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1. ALAEALISED TUNNISTAJAD JA NENDE AITAMINE 

 

 

1.1 Alaealine tunnistaja 

 

Antud töös kasutatakse mõisteid „alaealine“ ja „laps“, mis tähendavad samaealist isikut 

tulenevalt lastekaitse seadusest, mille kohaselt peetakse lapseks kuni 18-aastaseid inimesi.1 

Samuti mõisteid „tunnistaja“ ja „kannatanu“. Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi 

KrMS) kohaselt on tunnistaja füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid.2 

KrMS § 37 lg 1 kohaselt on kannatanu füüsiline või juriidiline isik, kellele on kuriteoga või 

süüvõimetu isiku poolt õigusvastase teoga vahetult tekitatud füüsilist, varalist või 

moraalset kahju.3 Seaduse järgi on neil oluline vahe (õigused ja kohustused erinevad). 

 

Kuigi töö pealkiri ütleb, et uuritakse alaealistele tunnistajatele mõeldud tugisüsteemi 

võimalikkust ja vajadust Eesti oludes, siis tegelikult on teema veidi laiem. Esiteks, 

tunnistajat ja kannatanut mõjutab juhtunu üpris sarnaselt just psühholoogiliselt. Neil 

tekivad sarnased emotsioonid ja mõlemad vajavad tuge. Seega ei ole tugisüsteem ainult 

tunnistajatele, vaid abiks ka kannatanutele. 

 

Teiseks, tugisüsteemist ei ole kasu ainult noortele ühiskonnaliikmetele, nõustamist ja 

suunamist vajavad ka täiskasvanud. Selle loomisel tuleks mõelda lisaks tunnistajatele ka 

kannatanutele ja miks mitte kahtlustatavatele/süüdistatavatele. Sest mida väiksem on 

asutuse abi ulatus, seda väiksem tõenäosus, et see ennast tõestada suudab. Kui kõik 

ressursid on olemas (infovoldikud, nn abistavad töövihikud, nõustajad jne), tuleb neid 

maksimaalselt ära kasutada. 

 

Otsustati alaealiste ja tunnistajate kasuks ka sellepärast, et praeguses Eestis on palju 

probleeme ja muresid seoses noortega. Nendega tuleb tegeleda nii palju ja põhjalikult kui 

võimalik. Lõputöö autor, olles töötanud Ameerika Ühendriikides väärkoheldud ning 

kriminaalse taustaga lastega, näeb suurt ohtu muutumises Ameerika Ühendriikide 

                                                 
1 Lastekaitse seadus http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=6923&akt_id=6923 24.04.2007 
2 Kriminaalmenetluse seadustik http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 
24.04.2007 
3 Kriminaalmenetluse seadustik http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 
24.04.2007 
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sarnaseks, kuna sel juhul on probleemid hoopis tõsisemad. Välja jäeti kannatanud, kellel 

on võimalik pöörduda Ohvriabisse. Ei valitud alla 18-aastaseid kahtlustatavaid, kuna 

seoses nende kuritegevusega on tehtud mitmeid erinevaid projekte ja nendega tegeletakse 

palju (või vähemalt rohkem kui tunnistajatega). Samasugusele järeldusele jõuti juba aastaid 

varem Šotimaal,: lapsi, kes on toime pannud rikkumisi või vajavad hoolt ja kaitset, 

koheldakse kaastundlikult, mõistvalt ja edasiviivalt, samas kui lapsed, kes on 

kriminaalkohtutes tunnistajad, saavad tihti vähe tähelepanu oma vajadustele või 

hirmudele.4  

 

 

1.2 Tugisüsteem 

 

2006. aastal pandi Eestis toime 26932 kuritegu5. Kui nüüd oletada, et ühe kuriteoga on 

seotud üks kurjategija, üks kannatanu ja üks tunnistaja, siis saab kokku 80796 inimest, kes 

on mingil moel seotud ühe kindla kriminaalse juhtumiga. Kui minna veel kaugemale, ja 

arvutada välja inimeste arv, keda kuritegevus ligikaudselt 10-aastase perioodi jooksul 

puudutab (arvestamata seda, et igal aastal kuritegude arv muutub, et mõne juhtumi korral 

on kannatanuid rohkem, mõnel juhul tunnistajaid, ning ka seda, et kõik võrrandi liikmed 

võivad korduda, sest on olemas elukutselisi pätte, tavalisest tihedamini ohvriteks langevaid 

isikuid, inimesi, kes kogu aeg midagi tähele panevad) saame ligikaudseks arvuks 800000. 

See on rohkem kui pool tervest Eesti rahvastikust. Loomulikult on see arv reaalsuses 

väiksem, sest muutuvaid ja korduvaid tegureid on liiga palju, kuid selline oleks 

lihtsameelselt loogiline lähenemine kuritegude inimarvulise mõjutamise kogusumma 

tekkimisele. 

 

Tugisüsteemi eesmärk on pakkuda inimesele, keda, nagu eelpool olevast arvutusest näha, 

võib olla üsna palju, tuge uuel ja keerulisel kriminaal- ja kohtumenetluse ajal. Antud töös 

on käsitletud ka lähemalt, mida täpselt, kuidas ja kellele, kuid eesmärgiks on siiski 

inimeste abistamine ja just pigem psühholoogiliselt, sest igasuguste materiaalsete 

kaotustega kuritegevusega seoses tegeletakse ka muudes institutsioonides (näiteks 

Ohvriabis).  

                                                 
4
 Nicholson, G. & Murry, K. 1992. The Child Witness in Scotland –Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As 

Witnesses. John Wiley & Sons, 131 
5 Politseiameti politseitöö osakonna analüüsi- ja planeerimistalitus. Svetlana Perepjolkina. Aruanne. 
http://www.pol.ee/failid/2006_12.pdf 04.04.2007 
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Kõik kuritegudega seotud isikud ei vaja abi. Paljud inimesed saavad ise hakkama kas 

tuginedes lähedastele või varasematele kogemustele või enda tugevale psüühikale, aidates 

iseennast, kuid kindlasti on neid, kes uudse, keerulise ning vaimselt raske olukorraga ise 

hakkama ei saa. Lisaks sellele ei tekita iga kuritegu suuri kannatusi (näiteks salajane 

vargus korterist, mille omanikud tunnevad end juhtunu tagajärjel küll võib-olla ebakindlalt, 

solvunult, kuid saavad sellest kiiremini üle kui näiteks röövimisest). Kui iga 10. inimene 

vajaks abi, oleks see arv ikkagi suur (rohkem kui 8000 inimest aastas). 

 

Ei saa teha oletusi, kui mitu neist 80796 inimesest on lapsed, kuid oletades, et iga viienda 

juhtumi juures on laps, teeks see kokku rohkem kui 16 000 aastas. Ja see on väga suur 

number ühe aasta kohta. Kuid erinevalt täiskasvanutest vajab praktiliselt iga laps 

nõustamist, abi. Kuigi varem peeti lapsi oma vanemate vähendatud või ebaadekvaatseks 

variandiks, n-ö minitäiskasvanuks, mitte pühaks ja kaitset vajavaks olendiks,6 on 

tänapäeval see muutunud. 20. sajandi algusest peale tegeletakse laste õiguste ja nende 

kaitsega, samuti väärtustatakse üha rohkem vanemate olulisust lapse arenemisel. 

 

Näitena laste tiheda seotuse kohta kuritegevusega võib tuua välja statistika perevägivalla 

kohta: igas teises kodus, kuhu politsei kutsuti, on lapsed ja enamasti (78% kõigist 

juhtudest) nägid lapsed vägivalda pealt. Ka ähvardasid vägivallatsejad lapsi või 

rakendasid nende suhtes ka vägivalda. Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, 

on kaudselt täiskasvanutega toimuva füüsilise vägivalla ohvrid.
7
 Või fakt, et 1998. aastal 

tehtud küsitluse kohaselt vastanud lastest 72,8% on kodus füüsiliselt karistatud ja 67,3% 

on kogenud vaimset vägivalda
8. Mis on selle tulemus? Kodus üle elatud vägivald 

suurendab laste agressiivsust, vähendab empaatiavõimet ja usaldust inimeste vastu
 9. 

Kindlasti pole see lapse arengut soodustav tegur.. 

 

Viimasest näitest tuleb välja ka valus tõde: perekonnaelu, mis peab toetama lapsi ja nende 

arengut, on viltune. Perekond on seotud püsivate, soojade, intiimsete ja isiklike suhetega 

ning on laste sotsialiseerimise üks esimesi ja tähtsamaid mõjureid
10  Põhiseaduse 

                                                 
6 Aimre, I. 2005. Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 130 
7 Pettai, I. & Kaasik, J. Perevägivald politseistatistika andmetel. – Rmt: Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne 
julgeolek ja rahva turvalisus. Artiklite kogumik. Koostajad: Raska, E &  Raitviir, T. Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, 143 
8 Tomberg, E. 1999. Vägivald lapse suhtes. – Sotsiaaltöö, 5/1999, 15 
9 Tomberg, E. 1999. Vägivald lapse suhtes. – Sotsiaaltöö, 5/1999, 15 
10 Aimre, I. 2005. Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 163 
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paragrahvist 2611 lähtuvalt on perekonnaelu puutumatu teatud eranditega. Riigil peab 

olema väga mõjuv põhjus, et sellesse sekkuda. Vanematest on palju abi lapse korral, kes 

nägi pealt kuritegu, rasket õnnetust või muud sarnast. Kodune toetus aitaks palju kaasa 

lapsel murest ülesaamisel.  

 

Kes siis juhul, kui vanemad ei toeta, aitab last? Esimene, kellega noor kokku puutub on 

arvatavasti patrullpolitseinik, kes sündmuskohale tuleb ja kelle aeg on igal juhul piiratud, 

samuti ka võimalused lapsega eraldi tegelemiseks. Pealegi pole tal lastega töötamiseks 

erikoolitust, mis tähendab, et politseinik ei pruugigi aru saada, et noorel tunnistajal midagi 

viga on. Iga laps on erinev ja vajab seetõttu ka erinevat lähenemist. Hea oleks, kui kõik 

politseinikud saaksid alaealistega tegelemiseks eraldi koolituse või kui antaks välja vihik 

juhistega, mida teha, mida mitte jne. Näiteks nagu Suurbritannias, kus on eraldi 

käitumisjuhised raamatuna olukorraks, kui ohvriks on laps12. Tegelikult on ka Eestis 

midagi taolist olemas ühe Sisekaitseakadeemia politseikolledži lõputöö näol: Toomas 

Rebane kirjutas 2002. aastal teemal „Politsei töö erisusi töös alaealistega”. Kahjuks laiemat 

kõlapinda nimetatud kirjutis ei leidnud. Positiivse märgina võib mainida 2006. aastal 

trükitud „Politseijuhend lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks“, kus on palju 

juhiseid, kuidas pereliikmetega käituda ning rõhutatud veel eraldi, et laps, kes näeb pealt 

vägivalda on tunnistaja ja ohver13. Loodetavasti tuleb taolisi juhendeid veel. 

 

Reaalsus on selline, et isegi kui patrull tahaks last rohkem aidata, tekib iga minutiga juurde 

uusi väljakutseid ning aeg seab omad piirid. Kõik järgnev, mida pakutakse, tuleb juba 

viivitusega (lastekaitsetöötaja abi, ohvriabi), kuid on oluline, et laps ei oleks kohe üksi ilma 

toeta ja võimaluseta kellegagi rääkida ning nõu küsida. Lapse kujutlusvõime on tugev ja 

võimas relv tema enda vastu. Iga hetk, kui ta jääb abita, võib teha jäädavat kahju. 

 

Kogu see tugisüsteem, mis toetaks tunnistajaid, oleks tegelikult ka suur 

preventsiooniasutus, aidates noori rasketel perioodidel, hoitakse neid eemal pahandustest 

(häbitunde või kartuse pärast, mis tekkis seoses kuriteoga, hakkab mõni laps koolist 

puuduma) või saadakse sellele õigel ajal jälile (nõustamise vmt käigus). Samuti on leitud, 

                                                 
11 Eesti Vabariigi põhiseadus. http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=7020&akt_id=7020 
05.04.2007 
12 First Response to Victims of Crime 2001. Child Victims.  
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/firstrep/2001/chldvics.html 10.04.2007 
13 Tammekand, K. koost. 2006. Politseijuhend lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. Tallinn: Avatud 
eesti Fond, 8 
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et lapsed, kes on vägivalla ohvrid, võivad ise muutuda vägivaldseks.14 Lisaks sellele on 

maailmas läbi viidud uurimuse kohaselt 40-60% vägivaldsetest meestest näinud isa 

vägivalda ema suhtes oma lapsepõlvekodus
15 ning naine võtab vastu vägivaldse mehe 

poolt pakutud rolli, sest tema ema on olnud ohver kas otseselt või kaudselt
16. Nii võib 

juhtuda siis, kui laps ei saa abi. Seda kõike kokku võttes: Preventiivse tööga on võimalik 

ennetada paljusid laste probleeme, vältida hilisemaid psühhosomaatilisi häireid või 

haigestumisi ning parandada noore inimese toimetulekut. See aitab ära hoida edaspidiseid 

suuri kulutusi.17 Pöörates tähelepanu viimasele lausele, peaks see igatahes soodustama riigi 

huvi pakutava teenuse vastu. 

 

 

1.3 Olukord pärast traumaatilist kogemust 

 

KrMS § 66 lg-s 1 on tunnistaja füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid.
18

 

See, mida ta juhtub tunnistama, võib olla kõik alates taskuvargusest lõpetades kellelegi 

katusekivi pähe kukkumisega. Iga sündmust avaldab alaealisele mõju, erinevus seisneb 

selles, kui oluline see tema jaoks on. Kuna igapäevasemates asjades saavad lapsed oma 

ehmatusega ise hakkama, neid siin ei kirjeldata. Alljärgnevalt lähtutakse juhtumitest, mis 

mõjutavad last tugevalt. Näiteks nagu sissejuhatuses välja toodud surmaga lõppenud 

liiklusõnnetuse nägemine või röövimine. 

 

 

1.3.1 Kriisireaktsioon 

 

Mis toimub lastega tunnistajaks sattumise korral? Reageeritakse kohe. See juhtub 

vaatamata sellele, kas laps seda soovib või mitte. Reaktsiooni, mis ilmneb esimese mõne 

minuti, tunni või päeva jooksul nimetatakse  koheseks kriisireaktsiooniks19. See koosneb 

füüsilisest ja tundelisest (emotsionaalsest) osast. 

                                                 
14Cedars-Sinai Medical Center. Tips for Parents. How To Help Your Child Following A Traumatic Event. 
http://www.ptcweb.org/partip.htm 30.03.2007 
15 Kase, H. 2004. Lähisuhtevägivald. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna instituut, 13 
16 Kase, H. 2004. Lähisuhtevägivald. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna instituut, 50 
17 Simmermann, K. 1999. Tallinna Laste Tugikeskus. – Sotsiaaltöö, 5/1999, 25 
18 Kriminaalmenetluse seadustik http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 
10.04.2007 
19 National Organization For Victim Assistance. How To Get Help After a Victimization.  
http://www.trynova.org/victiminfo/victimizationhelp/thetrauma.html. 28.03.2007 
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Keha reaktsioon: 

• Frozen fright („jäätunud ehmatus”, tekib kramp) 

• Light-or-flight (mis võib kaasa tuua oksendamise, urineerimise, südamelöögi 

sageduse tõusu, hingamise kiirenemise, higistamise, rahustuse, tunnetuse 

tugevnemine, kutsutakse ka võitle või põgene reaktsiooniks) 

• Väsimus 

 

Võib olla kasulik tuletada ohvrile meelde, et kuigi mõned tema keha reaktsioonid võivad 

olla häbitekitavad, on need normaalsed20. Iga inimene reageerib erinevalt. 

 

Samuti toimuvad tunnetuslikud reaktsioonid: ohvrid võivad kogeda šokki, usalduse kaotust 

ja eitamist./…/ See võib kesta ainult mõned minutid või võib jätkuda kuid – isegi aastaid. 

/../ Tihti on ohvrid lapselikus olukorras ja vajavad teiste abi, vähemalt veidi aega. Lõpuks 

saavutatakse uus tasakaal, kuid see on erinev sellest, mis oli varem. See võib olla keeruline 

ning paljude ohvrite jaoks võib see võtta kaua aega. 21 

 

Mõnel juhul on reaktsioonid nõrgemad. Inimese toimetulekut antud olukorraga mõjutab 

järgnev, mitte lõplik loetelu: ettevalmistus, elukogemus, hetkeline vaimne seisund, 

hingelised ja kehalised ressursid, juhtunu lähedus, aistingute tugevus, hiljem mõjub 

ametnike käitumine, sotsiaalne võrgustik (pere, sõbrad, kool, tuttavad) ühiskonna 

suhtumine, õiguslikud ja kindlustatuse küsimused22. Kuna laste ettevalmistus ootamatuteks 

sündmusteks ei ole enamasti piisav, igasuguseid ressursse on piiratud koguses ja kui ka 

sotsiaalne võrgustik ei toeta, siis toimetulek antud olukorraga on raskem kui 

täiskasvanutel. Seega vajavad nad igakülgset abi ja nõu.  

 

Laste puhul tulevad erinevused esile juba vanuse muutudes. Mitmetes allikates jagatakse 

lapsi kolme erinevasse rühma: alla viieaastased, kuue kuni kaheteistkümneaastased ja 

kaheteistkümne- kuni seitsmeteistkümneaastased. Erinevus on nende reaktsioonides: 

vanemad lapsed võivad hakata käituma nagu noored täiskasvanud ning noorematel võib, 

vastupidi, iseloom muutuda ning tihti nähakse õudusunenägusid. 

                                                 
20 National Organization For Victim Assistance. How To Get Help After a Victimization.  
http://www.trynova.org/victiminfo/victimizationhelp/thetrauma.html. 28.03.2007 
21 National Organization For Victim Assistance. How To Get Help After a Victimization.  
http://www.trynova.org/victiminfo/victimizationhelp/thetrauma.html. 28.03.2007 
22 Meres, T. 2003. Ekstreemolukordade psühholoogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 6 
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Kuidas käitub täiskasvanud inimene pärast juhtunut? Selle kohta tehti uurimus ja tulemus 

on järgmine: kõigepealt peab ta kuhugile sellest teatama, kellegagi rääkima. Enamalt jaolt 

teatakse asjaomastele ametiisikutele (83% vastajatest), kelleks on politsei-, meditsiini, 

pääste- ja teiste ametite töötajad. Otse loomulikult räägitakse juhtunust sugulastele (40%) 

ja naabritele (23%). Viimastega räägivad juhtunust naised rohkem kui mehed. Kõigil 

ohvritel aga ei ole (20%) käepärast informatsiooni, kuidas sellises olukorras käituda, st 

mida teha, mida mitte teha, kuhu pöörduda jne. Informatsiooni kohta, mida inimene 

juhtunu käigus vajas, kuid ei saanud, vastas 161 kannatanut ja nimetati 158 informatsiooni 

liiki. Kõige enam vajati igasugust informatsiooni (43%) (kuidas tegutseda, kust saada 

juriidilist nõuannet, kuidas saada materiaalse kahju hüvitist jne). Politseilt (34%) oodati 

eelkõige informatsiooni uurimise käigust.23 Kõik, kes toimivad teisiti, ei tee seda valesti, 

lihtsalt neid aitavad muud inimesed paremini kui ülal pakutud isikud. 

 

Joonis 1 iseloomustab, millist abi vajati seoses juhtunuga ja kas seda saadi..  

 

Joonis 1. Abi vajadus ja kättesaadavus24 

                                                 
23

 Rüütel, E. & Pill, E. & Heidmets, M. Ohvrite vajadused. Kuriteoohvrite vajaduste uuring Harju maakonna 
elanike hulgas. http://ajakiri.ohvriabi.ee/arhiiv/01/uurimus.htm 25.03.2007 
24 Rüütel, E. & Pill, E. & Heidmets, M. Ohvrite vajadused. Kuriteoohvrite vajaduste uuring Harju maakonna 
elanike hulgas. http://ajakiri.ohvriabi.ee/arhiiv/01/uurimus.htm 25.03.2007 
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Nii nagu tabelist näha, enamikel juhtudel vajati politsei abi. Kuid kõige tähelepanuväärsem 

on see, et kui 8 inimest vastasid, et vajasid psühholoogilist abi, siis pooled neist seda ei 

saanud, mis mõjutas kindlasti nende edasist käitumist.  

 

Nagu jooniselt 1 selgus, on ohvrile vahetult pärast juhtunut tähtsad kaht liiki inimesed – 

asjaomased ametiisikud ja lähedased/tuttavad. Mõlematele teatatakse juhtunust ja mõlemilt 

saadakse asjasse puutuvat informatsiooni. Mõlematelt oodatakse ka abi. Pooltele 

vastanutest osutati abi politsei poolt, neljandikule meditsiinitöötajate, kümnendikule 

kindlustuse töötajate poolt. Ligi pooled vastanutest said abi lähedastelt/tuttavatelt. Samas 

rahulolematus abi suhtes, mida ei saadud on kõige suurem politsei puhul.
25 See on ka 

mõistetav, kuna politseil tõepoolest ei ole sündmuskohal nii palju aega, et väga põhjalikult 

inimestega tegeleda. Samas aidatakse nii palju kui võimalik, kuna on tegu ühe 

politseiseaduses § 12 lg 1 p 1726 sätestatud kohustusega.  

 

See on üldiselt inimeste kohta. Laps on ka inimene, kuid tal on vähem kogemusi, loogilist 

mõtlemist, mille tõttu tema käitumine ei pruugi olla päris sama, kuid on kindlasti sarnane. 

Läbielatud hirm muudab käitumist, piirab vabadust ja valikuid ning vähendab elamislusti. 

Ohtlikest paikadest minnakse ringi, mitteturvalises keskkonnas (linnajaos) püütakse vähem 

liikuda. 
27Nõrga närvisüsteemiga 30-aastane naine võib tunnistajaks olemist ja kogu 

läbielatut võtta sama raskelt kui temast 20 aastat noorem tüdruk.  

 

Selleks, et tulla toime oma keha reaktsioonidega ja leida asutused või inimesed, kes 

suudaksid kannatanut ja ka tunnistajat aidata, vajatakse järgnevat: 

1. Konsultatsioon ja teave 

2. Kriisiinterventsiooni 

3. Nõustamist 

4. Õigusabi 

5. Kohtuprotsessi kohta täpset teavet 

6. Rahalist toetust28 

 

                                                 
25 Rüütel, E. & Pill, E. & Heidmets, M. Ohvrite vajadused. Kuriteoohvrite vajaduste uuring Harju maakonna 
elanike hulgas. http://ajakiri.ohvriabi.ee/arhiiv/01/uurimus.htm 25.03.2007 
26 Politseiseadus. http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=3497&akt_id=3497 25.03.2007 
27 Aimre, I. 2005. Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 186 
28

 Talu, A. Kuriteoohvrite olukord ja probleemid. – Sotsiaaltöö, 10/1997, 5 
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Paljud täiskasvanud arvavad, et nad saavad oma murega ise hakkama. Praeguses Eestis on 

olukord selline, et ükski nõustamine pole kohustuslik, kedagi ei saa sundida psühholoogi 

jutule minema, kuigi iga aastaga läheb nõu küsima üha rohkem inimesi, st. hakatakse üle 

saama suhtumisest psühholoog=hulluarst. Kuid kes otsustab lapse eest, kas abi läheb vaja? 

Kõige tõenäolisemalt tema vanemad. 

 

Laps ei tea, et ta vajab abi, ei oska seda kusagilt küsida, ilma et keegi teda suunaks. Politsei 

saab küll soovitada lapsele ja tema vanematele, kust nõu saab (näiteks Ohvriabikeskusest), 

kuid ei saa teha sinna minekut talle kohustuslikuks. Ja kuna laps ei tea täpselt, mis teda seal 

ees ootab ning kuidas sinna asutusse üldse minna, jätabki minemata, kui keegi lähedastest 

abivajadusest aru ei saa ja teda sinna ei vii.  

 

Õnneks on tänapäeval alaealistel võimalus abi saamiseks kodust lahkumata. Internetis 

leidub tuhandeid viiteid märksõnadele tunnistaja, alaealine tunnistaja, tunnistaja 

tugisüsteem. Kui laps jõuab arusaamisele, et ta ei tule ise juhtunust ülesaamisega toime ja 

vajad nõu või lisainformatsiooni, saab kasutada Internetti. Autor valis välja 12 eestikeelset 

internetilehekülge ja ühe välismaise, millelt saab viiteid paljudele teistele võõrkeelsetele 

lehekülgedele. Need on kõige tõenäolisemad leheküljed, kuhu alaealine informatsiooni 

hankides võib sattuda. Informatsiooni kättesaadavus neilt on piisav, kuid mitte hea. 

Olulisemad leheküljed: 

� http://www.koolidefoorum.com/ 

� http://www.lastekaitseliit.ee/ 

� http://www.lapsemure.ee/ 

� http://www.ohvriabi.ee/  

� http://www.kuriteoennetus.ee/   

� http://noortekas.delfi.ee/ 

� www.perefoorum.com 

� www.turva.ee 

� www.kliinik.ee 

� www.arst.ee 

� www.juura.ee  

� www.pol.ee  

� www.vaonline.org (inglise keelne, viidetega teiste maade tunnistaja ja 

ohvriabisüsteemidele) 
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Informatsioon on kättesaadav, kui seda otsida. Koolide foorum on lisatud siia seetõttu, et 

lapsed puutuvad kõige rohkem kokku koolis toimuva vägivallaga. Sealt saab palju 

informatsiooni, mida erinevatel juhtudel ette võtta ja kuhu pöörduda. Pikemad seletused 

välja toodud lehekülgedele on lisa 3-s. 

 

Alaealistel, kes võib-olla ei ole nii altid rääkima võõraste inimestega, on anonüümses 

keskkonnas kergem nõu ja abi küsida. Ja paljudel välismaistel lehekülgedel saab abi 

ööpäevaringselt, mis muudab selle suhteliselt operatiivseks. Loodetavasti jõutakse ka 

Eestis varsti nii kaugele. Kindlasti on see odavam kui spetsialisti juurde eraldi 

nõustamisele minemine, kuid samas kaheldavama väärtusega. Laps ei saa olla kindel, et 

inimene, kes tema püstitatud küsimusele reageerib, on pädev vastama. Sellepärast tuleks 

sellise abiga ettevaatlikult ümber käia. Kuid kindlasti on kasuks neile tunnistajatele, kes ei 

julge teistega rääkida. Võib loota, et kui laps leidis julguse internetist abi küsida, leiab ta 

juba ise järgmisel korral võimaluse nõustaja või tugikeskuse töötaja poole pöördumiseks. 

Samas, Internetile võib eelistada usaldustelefoni 126, kust saadav info on asjakohasem, 

kiirem ja asjatundlikum.. 

 

 

1.3.2 Abistamise võimalused 

 

Mida tehakse lapse aitamiseks nõustamisel, abistamisel? Kuna igasugune kriminaalne 

sündmus on ekstreemne olukord ükskõik millise lapse jaoks, siis kehtivad samasugused abi 

liigid, mis peaksid aitama lapsel toimunust üle saada (välja on jäetud suurte kriiside jaoks 

mõeldud abimeetodid): 

 

1. Väljaelamisvestlus (defusing), mis toimub samal päeval vahetult pärast kuritegu 

2. Järeltöötlus (debriefing) toimub 24-72 tundi pärast juhtunut 

3. Hilisem järeltöötlus toimub 3-5 nädalat pärast juhtunut 

4. Individuaalne nõustamine toimub vastavalt vajadusele 

5. Tugigrupid, osalemine nende tegevuses29 

 

                                                 
29 Meres, T. 2003. Ekstreemolukordade psühholoogia. Tallinna: Sisekaitseakadeemia, 19  
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Kahjuks on see kõik reaalne suurõnnetuste ja katastroofide korral. Sellega tegelevad 

näiteks politseis töötavad psühholoogid, tugikeskuste töötajad. Praegu on vähe asutusi, 

kuhu saaks ka näiteks öösel pöörduda, kohe kui sündmus on toimunud.  

 

Abi vajavad ka tegelikult lapsevanemad, kes lapse murega on tihedalt seotud. Erinevad 

internetileheküljed annavad mitmeid soovitusi, kuidas ära tunda, et lapsevanem elab lapse 

nähtut üle (ärritatus, söömisprobleemid jms), mida ta enda aitamiseks ette peaks võtma 

(leidma aega iseenda jaoks, end füüsiliselt liigutama, puhkama) ja kuidas ta saaks last 

aidata (pöörama rohkem tähelepanu, rääkida temaga, andma teada, et temast hoolitakse). 

 

 

1.4 Abi jääb saamata 

 

Lihtne oleks laps jätta abita. Lõppude lõpuks, valitseb ju turumajandus! Kui on raha, saad 

erihariduse, eriravi, erispordi, eriabi. Üks kodanik pole seotud teiste ühiskonna liikmetega. 

Ei pea muretsema, mis teistest saab, kui endal on kõik korras. Mis juhtub siis, kui laps ei 

saa vajalikku abi ja tuge? Hirmude tagajärje oli lastel raske puhata, magama jääda või 

koolis süveneda. Paljud lapsed tundsid võimetuna oma hirme kontrollida. Peaaegu pooltel 

neist olid post-traumaatilise stressi tunnused
30. Mis veel halvem, selgub, et lapsed on 

ärritatud või endast väljas ka 2,5 aastat pärast tunnistuse andmist
31. 

 

Negatiivsed tulemused abi mitte saamisest tulevad eelisjärjekorras just koolis välja, sest 

seal pannakse neid ja nende suhteid teiste õpilastega tähele. Samuti selgub koolis toimuva 

vägivalla korral, kellele ei ole pööratud tähelepanu (kui laps on olnud millegi tunnistajaks, 

siis vastavalt introvertsusele ja ekstravertsusele ta näitab seda ärritatust ka teistele või 

vastupidi, sulgub veelgi rohkem iseendasse). Samuti ei saa unustada kohtus tunnituse 

andmist ja ristküsitlemist, mille järgi on võimalik kindlaks teha, kas alaealine sai eelnevalt 

piisavat abi. Mida täpsem tunnitus ja vabam vastamine küsimustele, seda selgemaks saab 

juhtum, tugevam on tõend ja emotsionaalselt kergem lapsel seal tunnistaja pingis olles 

tunnistust anda on. 

 

                                                 
30 Dezwirek-Sas, L. 1996. Empowering Child Witnesses For Sexual Abuse Prosecution. – rmt. Dent, H. & 
Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 194 
31 Dezwirek-Sas, L. 1996. Empowering Child Witnesses For Sexual Abuse Prosecution. – rmt. Dent, H. & 
Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 197 
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1.5 Menetlemine 

 

Iga sündmus, mille tunnistajaks laps on, ei vii menetluse alustamiseni, kuna ei pruugi olla 

karistatav (näiteks mõned õnnetused). Kuid, kui tegu on väär- või kuriteoga, sekkub 

sellesse politsei 

 

Kui tegu on väiksema rikkumisega, vormistatakse rikkujale väärteoprotokoll ning laps, kes 

on antud juhtumi juures tunnistaja, annab oma ütlused ning tõenäoliselt ta seoses selle 

juhtumiga politseiga enam kokku puutuma ei pea. 

 

Kui juhtunud sündmus on karistusseadustikus sätestatud tegu, alustatakse 

kriminaalmenetlust, millel võib olla palju erinevaid lahendusi (näiteks 

kokkuleppemenetlus). Suurel osal juhtudel leitakse lahendus enne kohtusse minemist.  

 

Vahe on tunnistaja oluliselt erineval rollil võrreldes väärteomenetlusega. Nüüd on 

tunnistajal õigused ja kohustused (rohkem kui väärteomenetluses), millest tuleb olla 

teadlik. Lisas 1 on välja toodud olulisemad tunnistajaga seotud paragrahvid 

kriminaalmenetluse seadustikust, kus on olemas ka eraldi sätted alaealiste tunnistajate 

ülekuulamise ning nende osavõtmise kohta kohtuistungist. Või näiteks ka politseis 

töötanutele lihtne teadmine, et ka tunnistaja suhtes võidakse rakendada sundtoomist.  

Eestis pole veel koostatud teatmevoldikut või –vihikut tunnistajatele, kus oleksid sees kõik 

õigused kohustused ning vastused tekkida võivatele küsimustele kriminaalmenetluse ning 

kohtumenetluse kohta.  

 

Lisaks sellele oleks kasulik uurida karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, 

kriminaalmenetluse seadustiku, lastekaitseseaduse ja veel mitmeid erinevaid õigusakte 

vastavalt juhtunud sündmuse liigile. Ei ole reaalne, et alaealine ise selle kõigega hakkama 

saab ning mõistab, mida temalt oodatakse. Enamus lastest pöörduvad sel juhul oma 

vanemate ja lähedaste poole, kuid inimesed, kes pole kuritegude menetlemisega varem 

kokku puutunud, ei oska nõu anda ka oma lastele. Kelle poole saavad nemad pöörduda? 

Eestis pole olemas mujal riikides levinud tunnistaja tugiisiku süsteemi, kust on võimalik 

informatsiooni saada. Eestis täidab seda ülesannet politseis menetleja ise või prokuratuuris 

prokurör. Mõlemad võivad anda informatsiooni selle kohta, mis saab edasi, kui alaealine 

tunnistaja on oma ütlused ära andnud, kuid enamasti vajavad vanemad ja lapsed ka tuge 
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ning nõustamist, mida ametnikud ei paku. Sel juhul pöördutakse nõustajate või 

psühholoogide poole. Aga kindlat asutust, kust saaks nii nõustamist kui ka juhendamist 

kohtuistungil toimuva kohta, Eestis pole. 

 

Lihtsaim näide inimeste teadmatusest on see, et enamasti ei teata, kui kaua võib kesta üks 

kohtumenetlus. Eestis pole sellist statistikat tehtud, kuid Suurbritannias Aberdeeni linnas 

(elanikke 200 000) käis 1 aasta jooksul kriminaalkohtus 226 last, kes olid nooremad kui 

16. 75% neist olid tunnistajad. Lapsed ootasid keskmiselt 193 päeva kohtus tunnistamist 

alates menetluse alguskuupäevast. 89 vaadeldud lapsest pidi 38 andma tunnistust avatud 

kohtus rohkem kui 40 inimese juuresolekul.32 Ka Eestis on kohtutes pikad järjekorrad ning 

kohtuistungid võivad olla nii lahtised kui kinnised. Selleks peaksid lapsed ning nende 

vanemad valmistuma. 

 

Üks esimesi tegevusi laste aitamisel ning ettevalmistamisel on aidata neil mäletada 

juhtunut nii täpselt kui võimalik. Üldine reegel on see, et inimesed mäletavad ilma 

vägivallata kuritegude üksikasju paremini.33 Kuid mida aeg edasi, seda suurem on 

võimalus, et ka need asjad, mis muidu olid hästi meeles, ununevad.  Mitu kuud hiljem 

toimuval kohtuistungil oodatakse, et laps ilma oma varasemate ütluste abita räägib 

juhtunust uuesti, mis tähendab, et kohus saab vähenenud väärtusega tõendi, sest aeg on 

mõjutanud lapse mälu või fakt, et ta on seda juhtunut arutanud teistega.34 See võib saada 

saatuslikuks ristküsitlemisel. Seega tuleks võtta ette midagi, mis aitaks meelde tuletada. 

Näiteks kirjutada kõik juhtunuga seonduv üles (see soovitus peaks tulema esimese abistava 

inimese käest, keda laps näeb). 

 

Märkmete pidamine: 

1. Juhtunud kuritegu või väärkohtlemine koos kuupäeva, kellaaja ja kohaga 

2. Politseiniku nimi 

3. Teate või toimiku number 

4. Asjaga tegeleva süüdistaja nimi 

5. Ohvrit aitava ametniku nimi 

                                                 
32 Flin, R., & Bull, R., & Boon, J., & Knox, A. 1996. Children in The Witness-Box. – rmt. Dent, H. & Flin, 
R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 167,170-171  
33 Bachmann, T. 2005. Psühholoogia alused. Pealtnägijate/ tunnistajate ütlused ja mälupsühholoogia, 159 
34 Spencer, R. J. Reforming The Law On Children’s Evidence In England: The Pigot Committee And After. – 
rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 115 
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6. Programmide nimed, kuhu ohvril soovitatakse minna koos telefoninumbritega ja 

informatsiooniga, mis tundub oluline.35  

 

Enamasti ei teata, et neid paberile kirjutatud andmeid võib kasutada ütlusi andes (KrMS § 

68 lg 3) ning lubatud on märkmete kasutamine ka ristküsitlemisel (KrMS § 288)36. 

 

 

1.5.1 Olukord Eesti kriminaalmenetluses 

 

Menetlusprotsess alaealistele tunnistajatel on peaaegu sama, mis täiskasvanutelgi. Laste 

osa võib kirjeldada järgmiselt: 

1. Näeb pealt süütegu 

2. Politsei võtab temalt esmased ütlused 

3. Vajadusel täpsustada antud ütlusi, kutsutakse ta politseiosakonda ülekuulamisele 

4. Talle helistab prokurör, kes teatab kohtuistungi toimumise aja 

5. Laps annab kohtus tunnistuse juhtunu kohta 

6. Saab teada kohtumenetluse tulemuse 

 

Ja see on ideaalilähedane juhtum, reaalsus on tegelikult keerulisem. Võib juhtuda, et teda 

kuulatakse seoses kriminaalmenetlusega mitu korda üle. Aega kulub kogu menetlusele 

rohkem kui kuu aega. Alaealistega seotud menetlusele on pandud peale ajaline piirang. 

Vastavalt justiitsministeeriumi juhistele tuleb lastega seonduvates kriminaalasjades 

kohtueelne uurimine korraldada nelja kuu jooksul ja enamikel juhtudest on see 

saavutatav.37 Sellega loodetakse säästa last võimalike pikaajaliste ebamugavuste eest, kuna 

kohus niigi võib kesta kuid või koguni aastaid ja sellele ei saa piiranguid peale panna. 

 

Menetleja osatähtsus menetlemisel on oluline. Kui tema näeb, et laps vajab teistsugust 

kohtlemist või abi juhtunust ülesaamisel, antakse kohalikule sotsiaal- või 

lastekaitsetöötajale sellest teada, kes siis alaealist abistab ja nõustab. Samuti on tähtis, 

kuidas menetleja lapsega suhtleb ja temalt ütlusi võtab. Tulemus võib olenevalt olukorrast 

                                                 
35 NOVA. Help After a Crime http://www.trynova.org/victiminfo/victimizationhelp/afteracrime.html 
25.03.2007 
36 Kriminaalmenetluse seadustik http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 
10.04.2007 
37 Heido, R Lapse vastu suunatud kuritegude menetlemine Eestis—Soonets, R. & Popova, A. jt. Lapse 
väärkohtlemine II. 2007. Tartu: AS Atlex, 90 
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last veel rohkem traumeerida või vastupidi, aidata kaasa juhtumi tagajärgedega 

tegelemisel. Seetõttu on oluline, et menetlejad oleksid teadlikud lastega suhtlemise 

erisusest, ülekuulamistehnikast. Kriminaalmenetluse seadustik § 70 sätestab korra, et alla 

neljateistaastane tunnistaja kuulatakse üle lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või 

psühholoogi osavõtul. Vanema kui neljateistaastase alaealise ülekuulamisele võib 

menetleja kaasata lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi.38 Sellega 

kindlustatakse, et ülekuulamise juures viibib inimene, kes oskab lapse seisundit ja 

küsimuste mõju temale hinnata ning vajadusel sekkuda. 

Samuti on tähtis, et menetlejatel oleks võimalik kasutada vastavaid laste ülekuulamiseks 

ettevalmistatud ruume ja lapsega suhtlemist soodustavaid esemeid (mänguasjad, 

joonistusvahendid). Praegu puudub ülekuulamistuba ainult Ida Politseiprefektuuris, mujal 

on need olemas. 

 

Ühe erisusena võib välja tuua Põhja Politseiprefektuuri, kus on olemas eraldi 

lastekaitsetalitus, menetlejad, kes tegelevad just ainult lastega ning Põhja 

Ringkonnaprokuratuuris ka eraldi alaealiste osakond (mujal ringkondades töötavad 

lastevaldkondade eest vastutavad prokurörid.). Selle eelduseks on fakt, et Põhja 

Politseiprefektuur ja Ringkonnaprokuratuur on Eesti suurimad. Väiksemates osades ei ole 

nii palju juhtumeid ja  ametnikke, kes võiksid ainult alaealistele spetsialiseeruda. 

 

Eelnevat kokku võttes selgus, et kriminaalmenetluses on võetud ette meetmeid lastega 

seotud asjade menetluse kiirendamiseks ja kergendamiseks, kuid siiski saaks seda veel 

parandada, muuta lapsele vähem traumeerivaks. Mõned näited on toodud selle kohta 

alapeatükis pealkirjaga alaealiste tunnistajate aitamiseks loodud organisatsioonid ja 

programmid  välismaal. 

 

 

1.5.2 Olukord Eesti kohtumenetluses 

 

On fakt, et lapsed ja täiskasvanud erinevad üksteisest. Sellele on mõeldud ka kohut 

pidades. Kergemaks saab olukorda muuta laste jaoks kohtumenetluses järgmiste võtetega: 

lisaks kohtuistungi avalikkuse piiramisele, mis annab aluse kuulutada kohtuistung 

                                                 
38 Kriminaalmenetluse seadustik http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 
24.03.2007 



 21

alaealise huvides osaliselt või täielikult kinniseks (KrMS § 12 lg 1 p 3) ning alaealise 

tunnistaja (sama kehtib ka kannatanu suhtes) ülekuulamise erisusele, mis kohustab alla 

neljateistaastast kannatanut kuulama üle lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või 

psühholoogi osavõtul  (KrMS § 290 lg 2 ls 1), annab seadus võimaluse ka vältida alaealise 

kannatanu vahetut osalemist ja ülekuulamist kohtuistungil. Vastavalt KrMS § 287 lg-le 5 

võib kohus kas poole taotlusel või omal initsiatiivil lubada kannatanu kaugülekuulamist 

KrMS §-s 69 sätestatud korras (samuti kasutada kannatanut süüdistatava eest varjavat 

vaheseina). Tulenevalt KrMS § 69 lg-st 1 on kaugülekuulamise korraldamise üheks aluseks 

just kannatanu kaitsmine. Selle meetme rakendamisel saab kannatanut üle kuulata 

tehnilise lahenduse abil, mille tulemusena menetlusosalised otseülekandena vahetult 

näevad ja kuulevad kohtus mitteviibiva kannatanu ütluse andmist ja saavad talle küsimusi 

esitada menetleja  kaudu (KrMS § 69 lg 2 p 1)
39

 

 

Mis siis, kui tunnistaja ei ole võimeline andma ütlusi ka välja pakutud võimalusi 

rakendades emotsionaalse pinge, sellest lähtuvate võimalike negatiivsete tagajärgede tõttu 

või kui meditsiinilistel kaalutustel on soovitav läbielatu meenutamise vältimine? 

Meditsiinilise seisundi hindamine ei saa olla kohtu või prokuratuuri diskretsiooniotsus, 

vaid see tuleb igal konkreetsel juhul tuvastada nt eksperdi arvamuse alusel. Alles siis tuleb 

kõne alla kannatanu või tunnistaja kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamine KrMS 

§ 291 p 5 alusel.40 Ütlusi saab osaliselt avaldada siis, kui lapse tunnistuses on näiteks 

vastuolu varem kirja panduga ning sellele tuginedes või prokurör küsida luba varasemate 

ütluste teatud osade avaldamiseks, mida kasutatakse ka päris edukalt ära. 

 

Kohtuistungiga kaasnevad lisapinged. Kriminaalkohtu süsteemi stressitekitajad: viivitused, 

avalik tähelepanu, süüdistatava nägemine, keeruliste protseduuride mõistmine, 

süüdistajate vahetumised, ristküsitlus, tunnistajate väljajätmine, vahistamine ja ajutiselt 

kodust eemal elamine, puudulik ettevalmistus tunnistajana
41. Kõiki neid stressoreid ei ole 

võimalik vältida või kaotada, kuid kergendada kindlasti muutes süsteemi sujuvamaks ja 

kiiremaks, kasutades võimalusi, mis on loodud laste aitamiseks (korralik ettevalmistus, 

kohtumaja mudel, nukud, rollimängud, kodutöö, kohtukülastus jne). 

                                                 
39 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus. Jüri Rosin. 3-1-1-125-06  http://www. 
nc.ee/?id=11&tekst=RK%2F3-1-1-125-06&print=1 24.04.2007 
40 Riigikohtu Kriminaalkolleegiumi kohtuotsus. Jüri Rosin 3-1-1-125-06 http://www. 
nc.ee/?id=11&tekst=RK%2F3-1-1-125-06&print=1 05.04.2007 
41 Dezwirek-Sas, L. 1996. Empowering Child Witnesses For Sexual Abuse Prosecution. – rmt. Dent, H. & 
Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 184 
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Üks enam tähelepanu pälvinud teema on videosalvestise kasutamine kohtus eeldusel, et siis 

ei pea alaealist kohtusse kutsuma ja sellega talle rohkem pingeid ning kannatusi tekitama. 

Alaealise tunnistaja antud ütluste videosalvestuse kasutamist kohtus on arutatud Euroopa 

Kohtus 16. juuni 2005 aastal Maria Pupino asjas, kus jõuti järeldusele, et liikmesriigi 

kohtul peab olema võimalus lubada väikestel lastel, kes põhikohtuasjaga sarnastel juhtudel 

on väärkohtlemise ohvrid, anda oma ütlusi näiteks väljaspool avalikku kohtuistungit ja 

enne selle toimumist korras, mis võimaldab tagada nende laste kaitse vajalikul tasemel.
42

 

Samas, Eesti läbi viidud Jüri Rosina kohtuasi number 3-1-1-125-06 on mõnes mõttes 

vastandlik.  Kuigi prokurörid on tutvustanud võimalust anda ja kasutada alaealiste korral 

videoülekuulamisi, siis nii lihtne see kohtunike arvates pole. 

Kokkuvõttes, kohtumenetluse poolest on lapsed päris hästi kaitstud (kriminaalkolleegiumgi 

on sellel arvamusel), kui välja jätta see osa, et praegu hoolitsevad enamjaolt laste heaolu 

eest prokurörid, kelle see tähendab lisakohustusi ja seega vähem aega istungiks 

ettevalmistamisele.  

 

 

1.6. Alaealiste tunnistajate tugisüsteem välismaal 

 

Kohtusüsteemi ajalugu on pikk ja erinevad riigid on välja töötanud just neile sobivaid 

süsteeme aitamaks alaealisi. Eesti noore riigina on kasutanud palju teiste riikide kogemusi 

selleks, et luua toimivaid organisatsioone, seadusandlust jne. Järgnevalt näited teistes 

riikides toimuvatest programmidest, asutustest, mis alaealisi aitavad. 

 

Üks omapärane näide on pärit Ameerika Ühendriikidest Philadelphia linnast. Lõputöö 

autor, olles seal käinud, võib öelda, et loodud organisatsioon on hästitoimiv ohvri- ja 

tunnistajaabi süsteem43. Support Centre for Child Advocates osutab sotsiaalteenust lastele, 

kes on jäetud hooletusse või keda on väärkoheldud, samuti neile, kes vajavad tasuta 

juriidilist abi. Selle keskuse poole pöörduvad kõik lapsed, kes vajavad nõustamist, abi, 

mitte ainult väärkoheldud. Nende põhitegevuste hulka kuulub sotsiaalteenuste saamise 

kindlustamine, alternatiivsete kodude leidmine ja kohtus tunnistamine. Samuti tehakse 

preventsiooniprojekte, millega ennetada väärkohtlemist.  

                                                 
42 Euroopa kohtu otsus kohtuasjas C-105/03 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:ET:HTML  04.04.2007 
43 Support Centre for Child Advocates. Kodulehekülg. http://www.advokid.org/welcome.htm 25.03.2007 



 23

Support Centre for Child Advocates on mittetulundusühing, kus töötavad advokaadid, 

sotsiaaltöötajad ja erikoolitusega vabatahtlikud. Tegeletakse ka advokaatide koolitamisega 

ja töötakse koos teiste sarnaste organisatsioonidega eesmärgiga täiustada kohtupraktikat ja 

lastega seotud seadusi. 

 

Oluline selle ühingu juures on see, et alaealistega, kes on abi saamiseks nende poole 

pöördunud, tegeletakse põhjalikult. See hõlmab nõustamisi, psühholoogi abi, juriidilisi 

nõuandeid, kodukülastust ja ka õigussüsteemi protsessi: lastega käiakse koos 

kohtuistungitel olles eelnevalt teinud neile selgeks selle toimimise, tutvustanud kohtumaja, 

selgitanud mida võib ja ei või kohtus teha. Neil on kasutada mitmeid õpetlikke vihikuid 

lastele arusaadavas keeles koos paljude piltidega, mis on perekond, kohus, mis seal toimub, 

kes on kes kohtusaalis, põhireeglid seal olles. Lastega tegeletakse nii kaua, kuni ollakse 

kindlad, et nad saavad ise hakkama. Organisatsioon aitab ühe aasta jooksul rohkem kui 700 

last.  

 

Kui Ameerika Ühendriigi näide oli seotud otseselt alaealiste aitamisega läbi nendega 

pidevalt tegelemise, siis Suurbritannias pakutakse võimalust saada abi läbi interneti e-maili 

aadressi, interaktiivse suhtlemise ja tasuta numbritel helistamise. National Youth Advocacy 

Service pakub nõustamisteenust murega lapsele ja on heategevuslik. Ainus tingimus, et see 

probleem peab olema seotud alaealisega44. Tegutsetakse lähtuvalt Euroopa Liidu 

lastekaitseseaduse artiklile 1245. Võrreldes süsteemi Ameerika Ühendriikide omaga, siis 

see on tunduvalt odavam, kuid samas vähem efektiivsem, kuna helistamiseks-kirjutamiseks 

peab laps olema juba piisavalt vana ja mõistma, et ta vajab abi. 

 

Samuti on olemas Witness Service
46 (Nottinghami näitel), mis pakub just ainult 

tunnistajatele ja kannatanutele praktilist ja emotsionaalset abi kohtusse minnes, 

kodukülastust, turvalist ruumi, kuhu saab minna enne ja pärast kohut, edasikestvat abi 

pärast kohut. Eestis sellise keskuse loomine oleks kindlasti kasulik, kuid majanduslikult 

eraldiseisva asutusena praegu veel mõeldamatu. Kui luua, siis millegagi koos (näiteks 

ohvriabi juurde). 

 

                                                 
44 National Youth Advocacy Service. Koduleht.  http://www.nyas.net/index.html 24.04.2007 
45 National Youth Advocacy Service. UN Convention on the Rights of the Child 
http://www.nyas.net/home/unconvention.html 24.03.2007 
46 The Witness Service in Nottingham. http://www.vsnotts.org/WSOffices.htm 24.03.2007 
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Sarnaselt Ameerika Ühendriikide süsteemiga on Põhja-Iirimaal olemas abiorganisatsioon 

NSPCC Young Witness Service. Selle organisatsiooni eesmärk on aidata alaealisi 

tunnistajaid enne kohtuistungit ja selle ajal. Kuid see on kõigest väike osa tervest 

organisatsioonist47. Miks seda eraldi välja tuua? Tugevaimaks argumendiks on nende 

lihtne ja arusaadav kodulehekülg, kus praktiliselt iga olulisem küsimus saab vastuse.  

 

Samuti on Iiri Vabariigis kohtute kodulehel illustratiivsed ning õpetlikud väljaanded 

vastavalt alaealise tunnistaja vanusele (kuni 10 aastastele ja kuni 17 aastasele) ning nende 

vanematele või hooldajatele. Kui muudelt kodulehekülgedelt saab veel infot, mida 

tunnistaja või kannatanu peavad tegema, siis enamasti pole välja toodud nii olulist osa 

nagu lapsevanema roll, kui laps on kannatanu või tunnistaja48. Fakt on see, et inimesed 

võib-olla ainult korra elus puutuvad kokku kohtuskäimisega ning ei ole seega kursis, mida 

täpselt võib teha, mida mitte, kust saaks abi, kuidas last toetada, kuidas süsteem toimib, 

millised on lapse võimalused tunnistuse andmisel (näiteks läbi videoülekuulamise) jms. 

Sellisest ülevaatlikust kirjeldusest on lastevanematele kindlasti abi. 

 

Ka riikides, kus kohtusüsteem on Eestiga võrreldes vana, püütakse pidevalt leida paremaid 

lahendusi lastele. Näiteks Suurbritannias sooviti muuta tervet kohtusüsteemi lastele 

vähemtraumeerivamaks ja sel eesmärgil moodustati oma ala (kohtumenetluse) 

spetsialistidest koosnev kogu. Järgnevalt The Pigot Committee lahendus kergendamaks 

alaealise tunnistamist, mis ümbersõnastatult näeb välja selline: 

 

1. Toimib süütegu 

2. Politsei ja sotsiaaltöötajad ühiselt intervjueerivad last. Tehakse 1. videosalvestus 

3. Politsei näitab 1. videosalvestust kahtlustatavale 

4. Kohtunik vaatab 1. videosalvestust ja otsustab selle lubatavuse 

5. Toimub eelistung, kaitse paneb kirja oma küsimused lapsele, tehakse 2. 

videosalvestus. 

6. Täiendav ülekuulamine, kui väga vaja, tehakse 3. videosalvestus 

                                                 
47 The Criminal Justice System Northern Ireland. http://www.cjsni.gov.uk/index.cfm/area/main/page/home 
24.03.2007 
48 Going to Court. For Parents/Guardians of Child Witnesses Department 
http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/(WebFiles)/1C67F875E52611B880256DA90032803E/$FILE/Goi
ng%20to%20Court%20-%20Parent.pdf 24.03.2007of Justice 



 25

7. Kohtuistung, 1.,2. ja 3. videosalvestus asendavad lapse ülekuulamist kohtus49 

 

Seda otsustati siiski mitte rakendada: artikli kirjutaja tegi sellest järelduse, et valitsus surus 

läbi kõik need The Pigot Committee lahenduste osad, mis teevad prokuröridele 

lasteahistajate süüdistamise lihtsamaks ning karistamise tõenäolisemaks, kuid lükkas 

kõrvale need osad, mis muudaksid selle lastele kergemaks.
50 Seda lapse ülekuulamist 

koduses õhkkonnas koos ristküsitlusega, mis kõik filmitakse51, on arutatud samuti  

Šotimaal, kuid seal võeti see ka kasutusele.  

 

Mõnes USA jurisdiktsioonis saab tunnistaja endale abilise nagu ohvridki.52 See tagab 

igakülgse abi tunnistajatele. Paljudes suuremates piirkondades on üksused, mis tegelevad 

lastega. Neis võib olla eriväljaõppega uurijaid, laste ülekuulajaid või ohvrite kaitsjaid. Sel 

juhul liigub informatsioon kiirmini ja aitab seega kaasa.
53

 Eesti mastaabis võib-olla tervet 

üksust ei olekski vaja, kui saaks vähemalt igasse suuremasse piirkonda (maakonda) 

inimesed, kes on täpsemalt kursis just alaealistega seotud juhtumitega. Samamoodi ei pea 

olema nii, et igas kohtus on ideaalsed võimalused laste ülekuulamiseks koos lähedal 

asuvate lastetubade ja mänguasjadega. Hea oleks, kuid piisab, kui igas suuremas kohtus on 

võimalused olemas. 

 

Veel näiteks võtted, millega kergendatakse kohtumenetluses kohtuistungil valitsevat 

stressiküllast olukorda: on tehtud ettepanek kasutada elektroonilisi võimendeid või pidada 

kohut ruumides, kus akustika on piisav.54 Samuti kasutada kardinaid ja läbi videoülekande 

tunnistamist. Seda tehakse Eestiski. 

 

                                                 
49 Spencer, R. J. 1996. Reforming The Law On Children’s Evidence In England: The Pigot Committee And 
After – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 123 
50 Spencer, R. J. 1996. Reforming The Law On Children’s Evidence In England: The Pigot Committee And 
After – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 128 
51 Murray, K. & Nicholson, G. 1996. The Child Witness In Scotland. – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. 
Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 136 
52 Whitecomb, D. 1996. Legal Reforms On Behalf Of Child Witnesses: Recent Developments In The 
American Courts. – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 161 
53 Whitecomb, D. 1996. Legal Reforms On Behalf Of Child Witnesses: Recent Developments In The 
American Courts. – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 162 
54 Murray, K. & Nicholson, G. 1996. The Child Witness In Scotland. – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. 
Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 134  
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Šotimaal koostati alaealistele tunnistajatele mõeldud memorandum Memorandum By The 

Lord Justice General On Child Witnesses. Siit võib välja lugeda mõne punkti, mis sobivad 

ka Eesti süsteemi ja võtavad vajaliku ettevalmistuse kokku: 

• Lapse asukoht võiks olla pigem kohtuniku läheduses, kui tunnistajapingis 

• Tunnistuse andmise ajal võib lapse kõrval viibida sugulane või toetav isik, kes ei ole 

antud kohtuasjas osaline. 

• Kõikide otseselt asjasse puutuvate inimeste eemaldamine kohtusaalist. 

• Neid ja teisi sarnaseid meetmeid kasutusele võttes tuleb arvestada 

-lapse vanust ja küpsust 

-süüdistuse sisu ja lapse tõendi iseloomu 

-lapse ja süüdistatu suhet 

-kohtuprotsessi faasi (millises osas see on) 

-enne kohust teada saadud andmed lapse meelelaadi, tervise, füüsise kohta 

-võimalused tavaprotsessist loobumisel (vastava varustuse olemasolu, kohtu suurus)55 

 

Toodud näited on kindlasti heaks eeskujuks Eesti süsteemi loomisel või täiustamisel. Kuigi 

riigikohtu kriminaalkolleegium leiab, et kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud 

võimaluste kasutamisega saab küllaldaselt kaitsta kuriteoohvreid avalikul kohtuistungil 

tunnistuse andmise mõjude eest.56 See ei tähenda, et paremaks minna ei saa. Enam ei tule 

ise läbi proovida, mis ikka toimib ja mis mitte, see on teistes riikides juba läbitud. Vaja on 

vaid teha selgeks erinevused Eesti muude riikide süsteemides ja seadustes. 

 

Kokkuvõttes teevad need organisatsioonid, mis mujal maailmas juba toimivad, efektiivseks 

järgnevad omadused: vabatahtlikkus, koostöö spetsialistidega, kerge ligipääs 

informatsioonile (infomaterjalid, internetileheküljed, tasuta helistamise võimalus abi 

saamiseks). Kõige elluviimiseks ei ole tegelikult Eestis takistusi va inim- ja raharessurss, 

kuid seegi on lahendatav. Ei saa oodata, kuni tõestatakse 100% et üks või teine viis kaitseb 

last kohtuistungil kõige paremini. Mida rohkem pingutatakse ja mõeldakse lapsele, seda 

suurem on tõenäosus, et laps annab vajaliku ja korrektse tunnistuse ning süüdistatavad 

mõistetakse süüdi. Tuleb võtta õppust teiste riikide ja Eesti enda kogemustest. 

 
                                                 
55 Murray, K. & Nicholson, G. 1996. The Child Witness In Scotland. – rmt. Dent, H. & Flin, R. 1996. 
Children As Witnesses. John Wiley & Sons, 148 
56 Riigikohtu Kriminaalkolleegiumi kohtuotsus. 3-1-1-125-06 http://www. nc.ee/?id=11&tekst=RK%2F3-1-
1-125-06&print=1 05.04.2007 
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2. UURIMUSTÖÖ METOODIKA 

 

 

2. 1 Alaealiste tugisüsteem Tartus 

 

Selleks, et saada üldpilti Tartu linnas valitsevast olukorrast, tuli korraldada uurimus. 

Vormiks valiti intervjuu ja ankeetküsitlus. 

 

2.1.1 Intervjuu 

 

Intervjuu on lõputöö see osa, mille abil selgitatakse välja reaalselt praegu toimiv süsteem ja 

selle plussid ning miinused. Intervjueeritavate valim on väike, kuid eesmärk ei ole 

statistika tegemine, vaid üldise kirjelduse saamine praegu toimivast süsteemist. Teooria 

osas on eelnevalt kirjeldatud, kuidas lapsest saab tunnistaja, mis temaga juhtub ning kuidas 

tunnistajaid mujal maailmas aidatakse. Antud lühikeste intervjuude käigus küsitakse 

praktikutelt, mida ja kui palju tegelikult Tartu linna alaealiste tunnistajate heaks tehakse. 

Intervjueeritakse piisav arv inimesi, et saada põhjalik ülevaade. 

 

Seoses uurimustööga käis lõputöö autor Tartus rääkimas alaealistest tunnistajatest 

järgnevates lastega kõige tihedamalt seotud inimeste juures ja asutustes: Lõuna 

Politseiprefektuur, Ohvriabi Keskus, Tartu Linna Sotsiaalamet, Tartu Linna 

Lastekaitsetalitus, Tartumaa Lastekaitsetalitus, Tartu Laste Tugikeskus, Noortekeskus Lille 

Maja, Lõuna Ringkonnaprokuratuur, Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, Tartu Ülikooli 

Kliinikumi Psühhiaatriahaigla, sotsiaalpedagoogid (neil puudub ühendav asutus). 

 

Lisaks neile tegutsevad Tartus ka MTÜ Hea Algus, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte 

Abistamiskeskus Carpe Diem, MTÜ Pride-EST (ehk siis parents-vanemad, resources-

ressursid, information-informatsioon, development-arendus, education-haridus). 

Loomulikult on sarnaseid asutusi rohkem. Siia lisanduvad ka erinevad noortekeskused. 

Põhiprobleem loetletute korral on enamasti see, et nemad oskavad pigem suunata noori 

Tartu Laste Tugikeskusesse ja anda üldisemat sorti nõu, kui osutada otsest abi. 
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Kõikidel kordadel oli eesmärgiks esitada 6 kindlat küsimust: 

1. Mitu korda kuus Te seoses oma tööga puutute kokku noortega (17 aastat ja 

nooremad), kes on olnud kuritegeliku sündmuse (näiteks perevägivald, 

koolivägivald) või õnnetuse (näiteks liiklusavarii) tunnistajaks? 

2. Millist abi Te neile osutate (näiteks rahaline tugi, nõustamine, teraapia jne)? 

3. Millist abi neile Teie arvates osutama peaks? 

4. Milliste organisatsioonidega Te seoses selliste laste ja nende juhtumitega koostööd 

teete? 

5. Mis on seoses alaealiste tunnistajate ja kannatanute abistamisega takistavateks 

teguriteks? 

6. Milline on Teie nägemus alaealiste tunnistajate efektiivsest tugisüsteemist? 

 

Nende alusel kujunes lõputöö autoril üldine hinnang tervele süsteemile. Selgus asutus, 

mille poole kõige enam pöördutakse. Sellest kirjutatakse pikemalt uurimustöö tulemuste 

osas. 

 

 

2.1.2 Küsitlus 

 

Antud lõputöö raames tehti ka küsitlus kooliõpilaste seas selgitamaks välja, kas leidub 

alaealisi tunnistajaid, kes üldse sooviksid saada väljapoolt nõustamist ja abi, ning millistel 

juhtudel. Lõputöö autor valis välja kolm Tartu Tamme Gümnaasiumi klassi. Õpilastele 

jagatud küsitluse näide on toodud lisas 2. 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED  

 

3.1 Intervjuude analüüs 

 

Lõputöö autor käis kõikides alljärgnevates asutustes ning küsitles seal töötavat ametnikku 

või juhatajat v. a Lõuna Politseiprefektuuri preventsioonitalituses, mis on autori töökohaks. 

Allpool on kokkuvõte, mis nendest lühikestest intervjuudest selgus. Inimeste nimesid 

juurde ei ole lisatud. 

 

Lõuna Politseiprefektuur—Tartu linnas on preventsioonitalitus, kus väga aktiivselt 

tegeleb noorte aitamisega kuni paarkümmend inimest. Vestluses menetlejatega selgus, et 

politseis on väga hästi teada vajadus nõustada noori ja anda abi ning lapsi suunatakse Tartu 

Laste Tugikeskusesse. Ka patrulltalitusel on teada, kus on Ohvriabi Keskus, Tartu Laste 

Tugikeskus, Nõustamise- ja Kriisiabikeskus ning vajadusel jagatakse see informatsioon ka 

tunnistajatele ning kannatanutele.  

 

Ohvriabi Keskus—Tartu Arestimaja kolmandal korrusel on ohvritele mõeldud keskus. 

Seal on töötajad ametis vahetustega üks inimene korraga. Küsimuse peale, kui tihti 

ohvriabi puutub kokku alaealiste tunnistajatega, toodi välja järgmised faktid: 

• 2 aasta jooksul on ohvriabis käinud ainult 2 last (õde ja vend) (ühe töötaja andmed). 

• Alaealiste kannatanute ja tunnistajate ning kahtlustatavate ülekuulamistel viibivad 

nad ühe kuu jooksul umbes 15-20 korda. 

• Hea meelega räägiksid ohvriabi töötajad noortega pärast ülekuulamisi, kuid seadus 

takistab ning samuti ohvriabi enda põhimõtted, keda tuleks aidata, keda mitte. 

• Probleeme noortega tegelemisel (näiteks kohtusse minnes) tekitab ka 

ohvriabitöötajate erinev haridus (sotsiaaltöötajad ja psühholoogid). 

 

Tartu Linna Sotsiaalamet—Tartu linnal on olemas sotsiaalametis noorsoo osakond, kus 

lõputöö autor käis rääkimas alaealiste tunnistajate teemal. Selgus, et sotsiaalamet lastega, 

kes on tunnistajad ja vajaksid nõustamist või muud abi, kokku ei puutu. Abivajajad 

suunatakse lastekaitsetöötajate juurde, kes on olemas igas linnaosas. 
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Tartu Linna Lastekaitsetalitus—siia alla kuuluvad töötajad, kes tegutsevad üle terve 

linna. Selgus, et otseselt tunnistajatega ei ole tegeletud, kuid seoses perevägivallaga on 

nõustatud veebruaris 2007.a.  27 alaealist (perevägivalla korral on lapsed tihti 

tunnistajateks: Soome andmetel on vägivalda kogenud naiste lastest 40% näinud 

vägivalda57). Koostööd tehakse Tartu Laste Tugikeskusega, sotsiaalameti ja politseiga. 

Samuti räägitakse ja tegeletakse lastega, kes peavad ise enda rikkumiste pärast kohtusse 

minema. Maavalitsuse lastekaitsespetsialistiga rääkides selgus, et tema selliste lastega 

kokku ei puutu. 

 

Tartu Laste Tugikeskus—ainus asutus Tartu linnas, mis pakub nõustamist ja muud abi 

kõikidele noortele, mis omakorda tähendab, et sellele teenusele on järjekord (märtsis 

2007.a. oli see umbes 2 nädalat). Vestluses tugikeskuse töötajatega selgus, et võimalused 

tunnistajate aitamiseks on praktiliselt kõik keskuses küll olemas, kuid praeguse töömahu ja 

ruumide vähesuse juures tundub ebareaalne, et suudetakse kõik lapsed vastu võtta, kes 

tegelikult vajaksid abi, aga ei taha /oska tulla. 

 

Noortekeskus Lille Maja—ka noortekeskused pakuvad omapoolset abi lastele, kuid 

vestluses Lille Maja töötajatega selgus, et nemad selliste probleemidega ja muredega 

kokku ei ole puutunud, aga teavad, et abi saab Tartu Laste Tugikeskusest. 

 

Lõuna Ringkonnaprokuratuur—kohtumenetluse poole pealt selgus, et nii teatud 

prokurörid kui ka kohtunikud on spetsialiseerunud alaealistele. Prokurörid tegelevad tihti 

ise alaealistega, suunates neid näiteks Tartu Laste Tugikeskusesse. Võimalused 

lastesõbralike kohtumenetluste läbiviimiseks on Tartu kohtumajas olemas.  

 

Nõustamis- ja Kriisiabikeskus—keskusesse võivad pöörduda kõik, kes vajavad abi, 

nõustamist. Ei osatud öelda, kui palju lapsi, kes on tunnistajad millelegi traumaatilisele, 

sealt abi otsib, kuid neid seal käib küll. 

 

Sotsiaalpedagoogid—igas Tartu linna koolis on olemas sotsiaalpedagoog ja/või 

psühholoog, kes tegeleb laste igasuguste muredega. Nende poole pöörduvad ka lapsed, kes 

on kogenud koolis vägivalda. Samuti tehakse tihedat koostööd paljude erinevate 

                                                 
57 Kase, H. 2004. Lähisuhtevägivald. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna instituut, 62 
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osapooltega: politsei, lapsevanemad, õpetajad, õpilased. Nende tööd kiidavad teised ametid 

ja eriti õpetajad. Otseselt alaealiste tunnistajatega ei tegele. 

 

Psühholoogid—ööpäevaringselt on võimalik pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Psühhiaatriahaiglasse, kus on tööl valvearstid, kes inimesed mure korral ära kuulavad ja 

aitavad. Esmane kriisinõustamine on tagatud. Ainus asutus mis tagab 24 tunnise abi. 

 

Eelpool nimetatud kohtumistest järeldades leiab autor, et Tartus on võimalik tõhusat, mitte 

ainult kriisiabi, vaid ka kestvat toetust saada alaealisel tunnistajal Tartu Laste 

Tugikeskusest. Seda võimalust kasutatakse ka kõige rohkem. Seetõttu viidi läbi põhjalikum 

intervjuu tugikeskuse juhataja pediaater Ruth Soonetsiga. Järgnevalt väljavõtted intervjuu 

käigus käsitletud teemadest58: 

� Eestiga sarnaste riikide, nagu Poola, Leedu ja Läti tugikeskustel on kõigil sama 

tugikeskuste struktuur. Mittetulundusühingutena võideldakse ellujäämise eest. Ka 

koolitused said kõik riigid üheaegselt. Ainus erinevus seisneb selles, et teised riigid 

on võtnud Eestist eeskuju, mitte vastupidi. Rootsi psühholoogidelt saadud soovitust 

järgides moodustati juba koolituse ajaks Tartus ametnike ja spetsialistide 

meeskond, mis tagas parima koostöö ning efektiivsuse. Kuid selleks, et jõuda sama 

kaugele kui Suurbritannia, kus on tegutsetud sel alal juba 40 aastat, läheb veel aega. 

� Tugikeskuses võetakse vastu kõiki lapsi, kes üldjuhul tulevad vabatahtlikult (40-

50% tugikeskuse poole pöördunutest). Vahel suunab ka kohus. Lastele osutatav 

teenus ja abi on tasuta, selle eest maksab Tartu linn või kohalik omavalitsus, kust 

laps on pärit. Samas lähevad vajadusel tugikeskuse psühholoogid ka ise abivajajate 

juurde (näiteks Pala koolibussi õnnetus, kus anti abi lastele ja nende vanematele).  

� Ühiskonnas on toimunud 15 aasta jooksul muudatus. Inimesed usaldavad ja teavad 

tugikeskust. Samamoodi ollakse teadlik, et on olemas väärkoheldud lapsed ja et 

tunnistaja, eriti perevägivallajuhtumite korral, on ohver.  

� Tähtsaks peetakse tugikeskuses võrgustiku koostööd. Siia kuuluvad meedikud, 

lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, pedagoogid lasteaedades ja koolides, politseinikud, 

uurijad, prokurörid, noortevangla ametnikud, piirivalveametnikud. Spetsialistid 

kuuluvad rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ISPCAN, ECPAT, WAVE. 

Veidi halvem on koostöö teiste tugisüsteemidega. 

                                                 
58 Soonets, R, 2007. Alaealiste tunnistajate tugisüsteem Tartus. Autori poolne üleskirjutus. Tartu, 15.05.2007 



 32

� Takistuseks Tartu Laste Tugikeskuse ja ka teiste sarnaste asutuste esile tõstmisel 

ning nende inimestele igapäevasemaks muutmisel on raha. Seoses tugikeskuse 

reklaamimisega vajatakse finantseeringut. Ulatuslik üle-Eestiline süstemaatiline 

reklaamikampaania tagaks abi kättesaadavuse neile, kes seda vajavad (inimesed 

saavad teada, millega tugikeskustes tegeletakse ning kus need asuvad). Samuti 

vajatakse raha spetsialistidele konkurentsivõimelise püsiva palga maksmiseks. Läbi 

riigihanke saadav raha ei ole igal aastal samas mahus. 

� 12 aastat tagasi lõpetati jaoskonna pediaatrite töö. Tartus oli 22 pediaatri jaoskonda. 

Sel ajal oli teada väga täpselt, millised perekonnad kuskil piirkonnas elasid, ja neid 

külastati, uuriti ja selle kõige alusel tehti järeldusi. Praegu ei analüüsita enam, pole 

ühtset andmebaasigi.  

� On idee ehitada Eestisse 4 tugikeskust. Need oleksid Lastepolikliiniku sarnased 

asutused, kuhu kutsutakse alla 7-aastaseid lapsi, keda hinnatakse. Seejärel 

nõustatakse vanemaid ja jagatakse soovitusi, kuidas lapse arengule kaasa aidata. 

Seal tugikeskuses võiksid olla tööl logopeedid, pediaatrid, meditsiiniõed, 

sotsiaaltöötajad. Sarnased nõuandlad on olemas nii Soomes kui Rootsis. 

� Kui Eesti riik saaks aru, kuhu preventsiooni on vaja, ei peaks vanglatele raha 

kulutama. Seda tuleb suunata haridusele, laste kasvatamisele ja perekondadele, sest 

just perekond on kõige aluseks.  

� 7 aasta jooksul said väärkohtlemisealaseid koolitusi välisekspertidelt USAst Malle 

Romeldi, Ivika Põldsepp ja Lemme Haldre psühholoogidena; Sirje Saar ja Kristel 

Altosaar sotsiaaltöötajatena; Raul Heido prokurörina; Aivar Paidla ja Jaan Loko 

pedagoogidena; Tiina Rebane ajakirjanikuna; Marina Paddar politseinikuna ja 

Ingeri Tamm kohtunikuna. Nemad omavad Eestist ainsatena unikaalseid 

sertifikaate. Seega on Tartu linna koondunud oma ala spetsialistid, keda mujalt 

Eestis ei leia. 

� Parima tulemuse saavutamiseks on koostöö riigi ja mittetulundusühingute vahel. 

Rohujuure tasandil soovitakse jätkata, kuna sealne motiveeritus on riigi alluvuses 

töötamisest suurem. Riik ei pea otse mittetulundusühingutele raha jagama, võib 

anda ka kohalikele omavalitsustele, kes kasutaksid seda laste tugikeskuses käimiste 

kinnimaksmiseks.  

� 2005.  aastaks oli tugikeskuses aidatud umbes 4000 last 12 tegutsemisaasta jooksul.  

 



 33

Intervjuud kokku võttes oli antud lõputöö autoril hea meel, et just Tartus asuvad nii 

abivalmis ja  asjalikud ning koostööaltid tugikeskuse töötajad, kelle südameasjaks on laste 

aitamine. 

 

Tuginedes ka teistele intervjuudele võib väita, et Tartu mure seoses alaealiste tunnistajate 

aitamisega ei ole ainult sisulist laadi. Takistused tekivad ametkondliku suhtlemise tasandil, 

tööde jaotuses, pädevuses teatud toiminguid teha, kuid enamasti ei ole tegu ületamatute 

raskustega. Kõik, kellega seoses käesoleva lõputööga suheldi, leidsid, et praegune süsteem 

Tartus on parem kui maapiirkondades valitsev olukord, kuid see saab olla veelgi tõhusam.  

 

Antud lõputöö autori väljapakutud idee luua üks eraldi seisev asutus, mis pakuks 

tunnistajatelevajalikku abi, sai 30% intervjueeritavalt poolthääle ja mitte ühtegi vastuhäält. 

Idee meeldis kõigile, kuid leiti, et võimalik oleks tunnistajate abi tagada ka kas 

ohvriabisüsteemi või Tartu Laste Tugikeskuse täiendamise teel.  Esimese töötajatele tuleks 

anda rohkem õigusi ise tegutseda ja nõustada, mitte olla pelgalt abi vahendajaks. Teisele 

tuleks suunata rohkem ressursse, nii inimesi kui raha, kuna siis suudaksid sealsed töötajad 

aidata kõiki abivajajaid lapsi. 

 

Olulisemad faktid, mis toodi intervjuudes välja: 

1. Teadlikkus on viimaste aastatega tõusnud. Üha enam noori otsib abi. 

2. Tartu linnas on mitmeid organisatsioone, mis huvituvad noorte käekäigust ja aitamisest. 

3. Vajalik abi nõustamisena on kättesaadav, kui seda otsida. 

4. Loodetakse, et uus lastekaitseseadus muudab olukorda paremaks. 

5. Tuntakse puudust ööpäevaringsest kriisabist. 

6. Suurimate puudustena tuuakse välja ressursipuudus ja nõrk koostöö erinevate 

organisatsioonide vahel. 

7. Ühe lahendusena pakutakse välja Ohvriabi muutmist vahendajast teenusepakkujaks. 

8. Kohustuslikult abi ei saa anda, kuid nõustutakse, et alaealine ei ole ise võimeline 

otsustama, kas vajab abi või mitte. 

9. Informatsiooni liikumine on puudulik. 

 

Ükski nimetatud probleem pole lahendamatu, seega saab ka praegust süsteemi edukalt 

parendada.  
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3.2 Küsitluse analüüs 

 

Küsitlusele vastas 87 Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilast vanuses 13 kuni 15 aastat. Neist 

olid 51 tüdrukud ja 36 poisid. Küsimusele, kui paljud neist on käinud kohtus tunnistamas, 

vastas 2,3 % jaatavalt. Kohtus käimisest ei ole neile jäänud head mälestused, põhjendust 

välja ei toodud.  

 

Õpilased oskasid nimetada järgnevaid inimesi ja asutusi, kuhu või kelle poole võiks 

pöörduda olles tunnistaja ning vajades abi: Tartu Nõustamiskeskus, sotsiaalpedagoog, 

Lastekaitseselts, psühholoog, noorsootöötaja, politsei, Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, 

noortekeskused, www.lapsemure.ee, AMOR. 26 vastajat ei teadnud ühtegi asutust ega 

inimest nimetada. Tüdrukutest oskasid rohkem kui pooled nimetada konkreetse asutuse, 

poistest vähem kui pooled vastanutest. 

 

 21 õpilast on veel praegugi kindlast sündmusest mõjutatud ja püüavad sellest üle saada. 

Järgnevalt sektordiagrammilt on näha, kes ja millises ulatuses neid õpilasi aitavad. Kui 

võrrelda poiste ja tüdrukute kogemusi ja teadmisi, selgub, et ollakse peaaegu võrdsed. 

Poistest tunnistas 11,1% ehk 4 isikut, et vajavad veel praegugi juhtumist ülesaamisel abi 

(vt. Tabel 1). Tüdrukute osakaal, kes samuti vajavad hetkel tuge, oli 3 korda suurem ehk 

33,3%. Üldjuhul on teada, et tüdrukud ja naised vajavadki rohkem tuge, ning ka see, et 

poisid ja mehed püüavad oma murega ise hakkama saada.  

Inimesed, kes aitavad Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasi 

15%

50%

29%

6%

psühholoog

vanemad

sõber

õpetaja

 

Joonis 2. Inimesed, kes aitavad Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilasi sündmusest, mille 

tunnistajaks laps oli, ülesaamisel. 
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Kõige vähem mõjutasid alaealisi tunnistajaid jooniselt number 3 nähtavad juhtumid. 

Mitmed vastajad jätsid sellele konkreetselt vastamata, kirjutades vastuseks „mind ei 

mõjuta“ või midagi muud sarnast. Kõige rohkem mainiti järgmisi rikkumisi: 16 korral 

tubakaseaduse ning 17 korral alkoholiseaduse rikkumine. Selgub, et alkoholi- ja 

tubakaseaduse rikkumine ei mõjuta paljusid neist. Samas on teada, et noored tarvitavad 

palju alkoholi ning suitsetavad ehk siis rikuvad ise seadust. Seetõttu võibki tulemus selline 

olla. On üllatav, et avariide tunnistajad ei pea avariid sugugi õnnetuseks, mis neid võiks 

mõjutada. Samas 6 õpilast peavad avariid neid kõige enam mõjutanud sündmuseks. 

Süüteod või õnnetused, mis mõjutasid tunnistajaid vähe 
või ei mõjutanud üldse
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Joonis 3. Süüteod või õnnetused, mis mõjutasid tunnistajaid vähe või ei mõjutanud üldse.  

 

Peaaegu kõik on olnud süüteo või õnnetuse tunnistajaks. Keskmiselt mainitakse kolme 

süütegu või õnnetust, mis enamikel juhtudel on alkoholiseaduse rikkumine, tubakaseaduse 

rikkumine ja füüsiline vägivald (neid 3 koos mainitakse 54-st juhust 28-l korral). 

Erilisemad on enesetapp ja laiba leidmine. 

 

Tabel 1. Koondtabel 

 
Arv 
kokku 

On olnud 
rikkumise 
tunnistajaks 

Kohtus  
tunnistanud 

Vajab 
praegu 
tuge 

Teab 
konkreetset 
abipakkujat 

Oli 
sündmuskohal 
koos 
abistajatega 

Ei ole rahul 
kohapeal 
pakutud abiga 

Poisid 36 27 1 4 12 10 6 

Tüdrukud 51 47 1 17 31 12 5 
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Seda, et tuletõrje, kiirabi, politsei teevad sündmuskohal mitte otseselt sõltuvalt tunnistajate 

soost oma tööd, on näha ka vastustest. Nii poiste kui tüdrukute korral umbes pooled 

sündmuskohal viibinutest ei olnud rahul saadud abiga. Kas sellest saab järeldada, et 

nimetatud üksused ei tee oma tööd korralikult? Pigem ei, kuna tihti ootavad inimesed 

rohkem kui neile on võimalik abi pakkuda. Samas peaaegu 50% rahulolematus alaealiste 

poolt on natuke liiga kõrge. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et sellist tulemust lõputöö autor ka eeldas. Põhjuseks see, et 

vastajad on noored. Tõenäoliselt oleks vastused vanemate laste korral olnud pikemad: juba 

praegustest vastanutest 2 aastat vanemad on kogenud palju rohkem, on teadlikumad ja 

oskavad näha probleeme. Antud küsitluse korral selgus, et vastajad on suhteliselt 

ükskõiksed rikkumiste ja õnnetuste suhtes. Läbiv põhjendus, miks juhtunu neid ei mõjuta, 

oli „ei huvita“ , „peaasi, et see minu asjadega või minuga ei juhtuks“. 

 

Vaieldamatult kõige olulisemaks näitajaks on 21 õpilase vastus, kes just tol ajahetkel 

püüavad juhtunuga toime tulla ja on pöördunud abi saamiseks ka mujale. See on 24,1% 

kõikidest vastanutest. Sellest neljandikust võib-olla 14 saavad ise, pere ringis hakkama, 

kuid ülejäänud 7 last vajavad välist abi (5 õpilast saavad abi psühholoogilt). Kuid see on 

tulemus ainult ühe kooli kolmelt klassilt. Juba ühe kooli pealt saab teoreetiliselt umbes 200 

inimest, kes tegelikult võiksid vähemalt korra astuda läbi tugikeskusest ja rääkida 

nõutajaga. Ja Tartu linnas on koole rohkem kui üks. Kui loodaks suur tugikeskus, jääks see 

lõpuks ikkagi kitsaks (inimesed saavad aastatega teadlikumateks ja oskavad iseennast 

aidata ja teisi õigesse kohta juhatada). Kuid kindlasti oleks see parem kui praegune 

olukord. 

 

 

3. 4 Lahendusena alaealiste tunnistajate tugisüsteemi mudel Tartu näitel 

 

Lõputöö hüpotees oli, et Tartus pakutav abi tunnistajatele on ebapiisav või kättesaamatu, 

siis eelpool kirjutatule tuginedes selgus, et nõustamist on võimalik saada mitmelt poolt. 

Pigem tekitab küsimusi infopuudus: lapsed ega ametnikud ei tea täpselt, mis organisatsioon 

mida täpselt teeb. Omaette probleem on laste kohtuistungiteks ettevalmistamine, mis pole 

otseselt kellegi pädevuses. Lisakohustusi ei taha keegi. Samas tegelevad ohvriabitöötajad 
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kannatanute aitamisega enne kohtuistungit ning on juures ka alaealiste ülekuulamistel. Kui 

neid koolitada Tartu linnas kohtueelse juhendamise spetsialistideks, saavad kasu kõik.  

 

Võttes kokku kõikide intervjueeritute ja küsitletute arvamused ning nende poolt välja 

toodud negatiivsed ja positiivsed küljed Tartus tegutseva alaealisi toetava süsteemi kohta, 

jõudis lõputöö autor järgneva lahenduseni: Tartus saab edasi liikuda praegust süsteemi 

parendades. Esiteks tuleks muuta seadusandlust, et see lubaks ohvriabi töötajatel, kes juba 

praegu on tihti alaealiste ülekuulamiste juures, tunnistajatega pärast menetlustoimingute 

lõpetamist rääkida ja neid nõustada, kui see osutub vajalikuks. 

 

Teise suure muudatusena tuleb parendada infovahetust, mis peab olema aktiivne, üleüldine 

ja kiire. Selline olukord nagu praegu, kus kindla piirkonna ametnikud ei oma ülevaadet 

laste kohta, kes on tunnistajad ja võivad vajada abi, kuna nende pere neid ei toeta, tuleks 

kaotada. Tegelikult ei kehti teabe levimine ainult tunnistajate, vaid ka muu lapsi puudutava 

informatsiooni kohta, mis on nende arengut arvestades oluline. Elektrooniliste võimaluste 

loomine infovahetuseks kõikide aitajate vahel ei tohiks olla probleem. 

 

Kolmandaks, kohustuslikuks nõustamist ja abistamist teha ei saa – ei ole võimalik aidata 

inimest, kes seda ei soovi. Inimesed peaksid tugikeskusesse, milleks Tartus sobib kas 

Nõustamis- ja Kriisiabikeskus või Tartu Laste Tugikeskus, minema vabatahtlikult. Kuid 

alaealised, kes on seotud tunnistajatena traagiliste sündmuste, õnnetuste, kuritegudega, 

peaksid sinna minema kohustuslikus korras, kuna nemad ei ole ise võimelised otsustama, 

kas nõustamine on antud juhul vajalik või mitte. Abi vajaduse ja edasise käitumise otsustab 

töötaja koos lapsega pärast esimest kohtumist, mis toimub nii kiiresti kui võimalik pärast 

kuritegu. See eeldab eelkõige tihedat koostööd politseiga. 

 

Kui otsustatakse, et edasine nõustamine ja juhendamine on vajalik, tuleb seda ka pakkuda. 

Eriti oluline on see siis, kui juhtunu jõuab kohtusse, kus toimuv on lastele veel tundmatu. 

Kui tugikeskuse töötaja näeb, et laps vajab erikohtlemist, videoülekuulamist või midagi 

muud, teavitab ta sellest nii ruttu kui võimalik prokuröri. Edukas tunnistuse andmine annab 

aluse edukale protsessile ja on lapsele vähem traumeeriv. Eelduseks on see, et laps on 

saanud vastava koolituse kohtus toimuva alal, kuidas seal käituda, mida oodata. Selleks 

peavad tugikeskuses olemas olema vajalikud infomaterjalid ja pädevad töötajad. Laps peab 

soovima sinna ise tulla, siis on selle asutuse töö kõige efektiivsem. 
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Kohtuistungi lõppedes ei lõpe abistamine. Alaealisele tuleb hiljem seletada, mis kohtus 

toimus, mis oli kohtupidamise tulemus, mida see temale tähendab. Vajadusel nõustada 

senikaua, kuni juhendaja saab aru, et abisaaja saab iseendaga hakkama. See abi peaks 

olema kättesaadav ööpäevaringselt ja niikaua, kuni tugikeskuse töötaja on veendunud lapse 

toimetulekus. 

 

Kogu tugisüsteemi tuleb aktiivse reklaamikampaaniaga tutvustada. Informatsioon selle 

kohta, kust on võimalik abi saada, peaks olema iga hetk kättesaadav. Internetis tugikeskuse 

koduleheküljel peaks leiduma võimalus esitada küsimus ning saada tagasisidet 

asjatundjatelt. Tuleb välja anda erinevaid materjale, mis selgitaksid lastele, 

lastevanematele, mis hakkab juhtuma, kui lapsest saab tunnistaja, mida teha, kuhu 

pöörduda jne. Ühiskonna alustala on perekond ja kui kodustel on võimalik last toetada ja 

aidata, tuleks seda igal juhul soodustada. 

 

Kõige alus on kindlasti süsteemi rahastamine. Sellel peaks olema riigi poolne tugi, kuid 

mitte juhtimine. Mittetulundusühingutesse investeerides võidab riik kõige rohkem. 

Tuginedes alaealiste seas läbi viidud küsitlusele, võib julgelt väita, et abi, mida suudavad 

mittetulundusühingud pakkuda, on vaja. 
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KOKKUVÕTE 

 

Alaealiste tunnistajate tegelemine on oluline nii neile endile kui tervele 

kriminaalprotsessile. Vaadeldes mujal maailmas neid toetavaid toimivaid organisatsioone 

ja  asutusi, tuleb nentida, et Eestis on veel arenguruumi, kuigi päris abita ei jää siingi keegi. 

 

Tunnistajad vajavad abi, eriti alaealised, kuigi nad seda ise ei pruugi mõista. Igasugune 

psühholoogiliselt raskelt mõjuv sündmus võib jätta märgi lapse ellu igaveseks. Nõustamine 

ei tee küll juhtunut olematuks, kuid võib selle tagajärgi pehmendada. Kui näiteks vanemate 

tugi ja abi on piisav, ei pruugi sedagi vaja minna. Väga hea oleks, kui kõik lapsevanemad 

ise seda, mida juhendajad ja nõustajad teeksid, korraldaksid. Kahjuks on Eestis palju lapsi, 

kes ei saa oma vanematele toetuda ning peavad leidma abi väljapoolt pereringi. Pealegi, 

enamasti täiskasvanud ei puutu kokku kohtusüsteemiga ega oska seetõttu ka lapsele midagi 

soovitada. Seetõttu vajavad informatsiooni ja abi lisaks lastele ka nende vanemad ja 

hooldajad. 

 

Kuid nõustamine ei ole ainus, mida alaealisi aidates vaja läheb. Kui juhtum jõuab 

politseisse ja/või kohtusse, tekivad uued mured. Nii kriminaal- kui kohtumenetlus on 

rasked isegi täiskasvanutele, rääkimata noorematest, kes veel ei tea, mida tähendab 

erinevate asutustega suhtlemine, pikale venivad protsessid, keerulised ristküsitlused jne. 

Samuti laste suurim hirm: kohtumine süüdistatavaga, mis võib teha kogu kohtumenetluse 

painajalikuks unenäoks hoolimata sellest, kas laps on tunnistaja või kannatanu. Nüüd 

vajavad lapsed põhimõtteliselt juhendajat, kes oskaks neid kõige sellega toimetulemisel 

aidata. Tema ülesanneteks oleks suhtlemine menetlusega seotud institutsioonidega, 

kohtusüsteemi tutvustamine, ettevalmistamine tunnistuse andmiseks kohtus, nõustamistel 

käimine, lapse vajaduste tuvastamine (vajadus kasutada videoülekuulamist, ajutiselt kodust 

ära tulemist jne). Antud lõputöös on toodud näiteid mujalt riikidest, kus see juba toimib.  

 

Seoses mujal toimuvaga ei saa mööda vaadata faktist, et just Eesti tugikeskused, kus lapsed 

abi saavad,  on eeskujuks Lätile, Leedule ja Poolale. Just sellepärast, et siin toimib 

meeskonna koostöö: Tartu Laste Tugikeskuses (samuti ka Tallinna Laste Tugikeskuses) 

töötavad oma eriala spetsialistid, kes suhtlevad omavahel ja peavad nõu, kuidas kedagi 

aidata. Seda tänu sellele, et praegu suudetakse maksta neile piisavat kindlat palka, samas 

kui muude riikide tugikeskustes käiakse tööl poole koha ja vahetustega. Eesti ise on 
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eeskuju võtnud Rootsilt ning saanud õpetust ka Ameerika Ühendriigilt ning inglastelt, kus 

tugisüsteemid on töötanud juba aastakümneid. 

 

See, et Eesti tugikeskused on mittetulundusühingud, on nii plussiks kui miinuseks. 

Positiivne pool: mittetulundusühingud on loodud rohujuure tasandil inimeste vabast tahtest 

ja soovist ühiskonnas midagi paremaks muuta. Inimesed on töötamiseks motiveeritud. 

Negatiivne pool: mittetulundusühingul on raske maksta spetsialistidele 

konkurentsivõimelist palka. Kogu rahastamine sõltub kellestki teisest (riigist, sponsoritest) 

ning sissetulekut ei saa garanteerida. Kui riigist saaks nende püsiv sponsor, suudetaks 

pakkuda suuremat abi kui praegu. Riigi alluvusse tugikeskused minna ei soovi, sest see 

annaks riigile liiga suure võimaluse teha ettekirjutusi ning sellega väheneks inimeste 

motiveeritus ja huvi aidata. 

 

Lähemalt uuriti Tartus valitsevat olukorda. Heade mõtete linn pakub välja mitmeid 

erinevaid abi saamise võimalusi. Näiteks on olemas ohvriabi-, lastekaitse-, sotsiaal-, 

noorsoopolitsei-, prokuratuuritöötajad ja koolipsühholoogid (igas koolis!) ning erinevate 

noortekeskuste ja MTÜ-de inimesed, kes kõik on huvitatud sellest, et Tartu noor saaks 

igakülgset võimalikku pakutavat abi. Igaüks on spetsialiseerunud kitsamatele alaealistega 

seotud teemadele. Ja see on ka üks probleemidest, miks süsteem ei tööta hästi, kuigi 

eeldused on olemas. Killustatus ja infovaegus üksteise tegevuse kohta vähendab suuresti 

efektiivsust, samuti seadusandlus, mis ei luba erinevatel asutustel suunata abivajajaid 

kohustuslikus korras abi saama. See ei tähenda sunniviisilist nõustamist, sest selline asi ei 

ole praeguste seaduste kohaselt reaalne. Inimestel, välja arvatud alaealistel, peab olema 

õigus otsustada, kas nad vajavad kohest juhtumijärgset vestlust nõustajaga või ei vaja.  

 

Suheldes erinevate asutuste töötajatega, jõuti koos antud töö autoriga järeldusele, et on 

võimalik luua olukord, kus alaealised saaksid kohest abi. Kui politseile laekub 

informatsioon, et kindla sündmusega on seotud tunnistajana laps, siis see info saadetakse 

edasi nõustajale, kes peaks lapse juurde jõudma võimalikult kiiresti. Alaealised peaksid 

enda huvides tugikeskusest läbi käima ja siis, vastavalt sellele, mida nõustaja räägib, koos 

otsustama, kas tal oleks vaja tagasi tulla. Tugikeskuse töötajal peab olema oskus näha, 

milline laps vajab edasist abi, ning see talle ka niiviisi ära seletada, et alaealine ise sooviks 

tagasi tulla. Praegugi on Tartus olemas nõustamis- ja ohvriabikeskus ning veel teised antud 

töös mainitud asutused, kuid küsitlusest, mida analüüsitakse lõputöö kolmandas osas, 
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selgus, et alaealised ei ole nendest üldjuhul teadlikud samal ajal kinnitades, et abi oleks 

vaja. Noorte õnneks on see probleem lahendatav: korralikust reklaamist ja teavitustööst 

piisaks täiesti. 

 

Nõustamine, kuigi mitte alati koheselt kättesaadav, on Tartus olemas, kuid tunnistajate 

juhendamise süsteem puudub. On loodud võimalusi lastele kohtus tunnistamise 

kergendamiseks, kuid neid abinõusid, mis samuti kaasa aitaks, leidub tunduvalt rohkem. 

Just seoses eeltööga enne kohtuistungit, mis Tartus põhimõtteliselt puudub, kui mitte 

arvesse võtta prokuröre, kes alaealisi püüavad aidata. 

 

Fakt on see, et kogu protsess alates juhtumi tunnistajaks sattumisest kuni kohtumenetluse 

lõpuni võib kesta kuid, aastaid ja tugikeskusest, kuhu saaks igasuguste traumade, 

kuritegude ja menetluskorraga seotud küsimustega pöörduda, oleks kindlasti abi. Tulemus 

on seda väärt: süüdistatavad saavad tänu korralikele tunnistustele õiglased karistused, 

lapsed suudavad edasi elada ilma suuremate psüühiliste traumadeta, mis tekkisid juhtumi 

tagajärjel, ning oskavad samuti enda sõpru, tuttavaid ja lapsi tulevikus juhendada, kui 

peaks tekkima selleks vajadus, sealjuures aidates prokuröridel ja menetlejatel keskenduda 

menetlusele. On fakt, et mida professionaalsem ja efektiivsem on kogu protsess, seda 

vähem tekib ka kuritegevust. 

 

Vastates sissejuhatuses püstitatud küsimusele, kas 12-aastane poiss saab Tartus vajalikku 

abi, siis tuleb öelda, et tõenäoliselt saab. See sõltub nii temast endast, juhtumist, kodusest 

toetusest, temaga tegelevatest ametnikest kui muudest lapsest sõltumatutest asjaoludest 

(näiteks järjekorrast Tartu Laste Tugikeskuses või kellaajast). Tõenäosuse suurus on 

ennustamatu, kuna muutuvaid tegureid on liiga palju. 

 

Antud uurimustööle toetudes võib väita, et alaealisi tunnistajaid abistava tugisüsteemi 

loomine on Tartu näitel vajalik ja võimalik. See on kokkuleppe küsimus ning nõuab 

erinevate asutuste tihedat koostööd ja soovi muuta laste elu paremaks. 
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SUMMARY 

 

Paying intention to underage witnesses is important to the witnesses and to the overall 

criminal process. Observing the supporting organisations and institutions in the world it 

can be said that the same organisations here in Estonia have much to improve although 

nobody would be totally without help. 

 

Witnesses need help, especially underaged, although they may not understand that by 

themselves. Any kind of psychologically devastating event could leave the persistent track 

to the life of the child. Counseling will not totally erase that but could soften consequences 

of the destructive event. If the support and help from parents is sufficient no counseling 

would be needed. It would be good if all parents could give the help but unfortunately 

there are many children in Estonia who could not rely on their parents and need to look for 

help from outside the family.  Also the grown-ups usually do not have any experiences 

with court system and therefore can not recommend anything to the child. That is why the 

parents and custodians of the children also need the help and information.   

 

But counseling is not the only thing what is important to help underaged. If the police 

and/or the court will get involved in the case new problems would emerge. Criminal- and 

also legal proceedings are hard even for adults to say nothing of younger ones who does 

not know yet what means to communicate with different institutions, time-consuming 

processes, difficult cross-examinations and etc. Also the biggest fear of the witnesses – the 

meeting with the accused what can turn the whole legal proceedings  into the awful 

nightmare regardless of being witness or victim. In these cases children need a counselor 

who could help them to deal with all these things. The supporting person’s tasks would 

include the communication with the institutions involved in the proceeding, introducing the 

court system, preparing witnesses who need to give testimonies in the court and etc. In the 

given work the examples from other countries where this system already functions have 

been discussed.  

 

Looking what is going on elsewhere we can not discard the fact that the help centers here 

in Estonia are a guiding light for Latvia, Lithuania and Poland. This is because the 

effective teamwork in our organisations:  there are many specialists working together in 

Tartu Children’s Support Center who can discuss things with each other and find the best 
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solutions. It is due to that they could be paid the salary that is sufficient for living 

compared with the help center’s  specialists in other countries who are underpaid and need 

therefore work part time or take shifts. Estonia has learned from Sweden and also from 

United States and England where this kind of help centers have been functioning tens of 

years.  

 

The fact that Estonian help centers are non-profit foundations has both positive and also 

negative aspects. At the one side non-profit foundations have been created with the free 

will of the people and they wish to make things better in the society. People who work 

there are therefore motivated. On the other hand, it is hard for non-profit foundation to pay 

competitive salary to the specialists. The whole funding relies on somebody else 

(government, sponsors) and the incomes can not be guaranteed. If the government would 

become the sustained sponsor of these non-profit foundations much more help could be 

offered to the destitute than nowadays. Help centers do not want to become under state’s 

subordination because this would give the government a chance to make too much 

perceptions to them and this may reduce the motivation and interest of people to help.  

 

The situation of this field in Tartu have been thoroughly investigated. Tartu offers many 

different opportunities to get help. For example there are victim’s help centre, child 

protection, social, juvenile police, prosecutor's office workers and school - psychologists 

(in every school!) and people from different youth centers  and non-profit foundations who 

all are interested that the child or youngster would get any kind of help he or she needs. 

Everyone of them has specialized to the narrower field concerning underaged. This is also 

one reason why the system does not work perfectly although all the presumptions are 

filled. Disunity and the lack of information what other institutions are doing decreases 

effectiveness. Problem is also the legislation that does not allow different institutions to 

compulsorily direct people who need help to help centers. This does not mean that people 

would be forced to counseling because this kind of thing would not be real considering our 

legislations. All people, with the exception of underaged, have the right to decide if they 

need immediate counseling after the case or not.     

 

Communicating with workers of different institutions the author of recent work concludes 

that it is possible to create the situation where underaged would get immediate help. If the 

police gets information that there is a underaged witness involved in the case they are 
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dealing with the police could send this information forward to the counselor who then 

should get in contact with that child as soon as possible. Underaged should visit at least 

once the help center and then decide with the help from a counselor if they need further 

counseling or not. The worker of the help center must have the ability to see which child 

needs counseling and then explain it to the underaged so that he or she wants to come back 

voluntarily. There are help centers and victim’s help centers and also other institutions 

mentioned in recent work, but from the enquiry analyzed in the third part of given work it 

can be concluded that underaged are not aware of them affirming at the same time that 

some help would be needed. Fortunately this problem is solvable: the thorough information 

work and good advertising would be enough.  

 

Counseling, although not always immediately reachable, exists in Tartu but what lacks is 

the system that would direct witnesses to the counselors. The fact is that the whole process 

starting from becoming a witness for the case to the end of the legal proceedings can take 

months, even years, and the help center would be a great support. The result would be 

worth that: accused would get due punishments thanks to the proper testimonies, children 

could go on with their lives without psychological traumas and in the future they can help 

their friends and relatives if any of them would get into the similar situation. It is known 

that the more professional and effective is the whole process the less crime would come up. 

 

To answer the question posed in the introduction that if the 12-year old boy would get any 

necessary help in Tartu, it must be said that probably he would. It depends on himself, the 

case, the support from home, the officials dealing with his case and many other factors. 

The probability to get help can not be predicted because there are too many variable 

factors.  

 

Based on the given work focusing at Tartu it can be said that creation of the support-

system helping underaged witnesses is necessary and possible. It is the question of 

agreement and requires the collaboration of different institutions and the wish to make 

children’s life better.  
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LISA 1. Alaealist tunnistajat olulisemalt puudutavad paragrahvid  

 

Kriminaalmenetluse seadustikust tulenev teave, millega alaealine tunnistaja peab 

arvestama (sulgudes lisatud KrMS-i paragrahv, lõige ja punkt)59: 

 

� Kohtuistungile kohtulahendi kuulutamisele võib juurdepääsu piirata, kui tegu on 

alaealisega või kannatanu sooviga (§ 11 lg 2). Samuti võib kohtuistungit piirata 

tunnistaja või alaealise huvides (§ 12 lg 1 p 4 ja 3). 

� Alaealise võib avalikult kohtuistungilt tema enda huvides kõrvaldada (§ 11 lg 4) 

� Maakohtu kohtulahend võib tugineda vaid tõenditele, mida on kohtulikul arutamisel 

suuliselt esitatud ja vahetult uuritud ning mis on protokollitud (§ 15 lg 1). Seega on 

kohtus antud ütlus oluline. 

� Erandina võib kriminaalasja arutada kuriteo tagajärgede saabumise või süüdistatavate 

või kannatanute või tunnistajate enamuse asukoha järgi (§24 lg 2), mis tähendab, et sul 

juhul peab tunnistaja tunnistuse andmiseks minema kodukohast eemal olevasse 

kohtusse. 

� Tunnistaja on kohustatud andma tõeseid ütlusi, kui ütluste andmisest keeldumiseks 

puudub seaduslik alus käesoleva seadustiku §-de 71–73 järgi. (§ 66) 

� Kannatanu on menetlusosaline (§ 16 lg 2), tunnistaja ei ole. Tulenevalt sellest on neil 

mõned erinevad õigused ja kohustused. Menetlustoimingus kohaldatakse kannatanule 

tunnistaja kohta sätestatut, kui seadustikus ei ole ette nähtud teisiti (§37 lg 3). Neid ei 

eristata kõikide toimingute korral. 

� Kohtulahend ei või tugineda üksnes KrMS § 67 kohaselt anonüümseks muudetud 

tunnistaja ütlustele (§ 15 lg 3) 

� Kohus tugineb kriminaalasja lahendades asjaoludele, mis ta on tunnistanud tõendatuks 

või üldtuntuks (§ 60 lg 1). Kusjuures ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu 

Kohus hindab tõendeid nende kogumis oma siseveendumuse kohaselt. (§ 61) 

� Tõend on kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu ja tunnistaja ütlus, eksperdiarvamus, 

eksperdi antud ütlus ekspertiisiakti selgitamisel, asitõend, uurimistoimingu, 

kohtuistungi ja jälitustoimingu protokoll või muu dokument ning foto või film või muu 

teabesalvestis.  (§ 63 lg 1) 

                                                 
59 Kriminaalmenetluse seadustik 
http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=54036&akt_id=54036 24.03.2007 
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� Tõendeid kogutakse viisil, mis ei riiva kogumises osaleja au ja väärikust, ei ohusta 

tema elu või tervist ega tekita põhjendamatult varalist kahju. (§ 64 lg 1) 

� Tunnistaja on füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid. (§ 66)  

� Seadustikus on ette nähtud ka tunnistaja turvalisuse tagamine: 

1) Kuriteo raskusest või erandlikest asjaoludest tulenevalt võib eeluurimiskohtunik 

prokuratuuri taotlusel määrusega muuta tunnistaja tema turvalisuse tagamiseks 

anonüümseks.  

2) Kohtumenetluses kuulatakse leppenimega tunnistaja üle telefonitsi käesoleva 

seadustiku § 69 lõike 2 punktis 2 sätestatud korras, kasutades vajaduse korral 

häälemuutmisseadmeid. Tunnistajale võib esitada küsimusi ka kirjalikult.  

3) Tunnistaja turvalisuse tagamiseks võib tunnistajale tema anonüümseks muutmisest 

sõltumata kohaldada tunnistajakaitse seaduses sätestatut. (§ 67) 

� Tunnistaja ülekuulamisel on kindlad reeglid: 

1) Tunnistajale selgitatakse tema õigusi ja kohustusi ning õigust kirjutada ütlust 

omakäeliselt.  

2) Vähemalt neljateistaastast tunnistajat hoiatatakse ütluse andmisest seadusliku aluseta 

keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest, mille kohta võetakse 

ülekuulamisprotokolli allkiri. Vajaduse korral selgitatakse tunnistajale, et sihilikku 

vaikimist talle teadaolevatest asjaoludest käsitatakse ütluse andmisest keeldumisena.  

3) Tunnistaja võib ütlust andes kasutada arvandmete ning nimede ja muude raskesti 

meelespeetavate andmete kohta märkmeid ja muid dokumente.  

4) Tunnistajat võib üle kuulata üksnes tõendamiseseme asjaolude kohta. Keelatud on 

esitada suunavaid küsimusi.  

5) Tunnistaja ütlus tõendamiseseme nende asjaolude kohta, millest ta on saanud 

teadlikuks teise isiku vahendusel, on tõendid üksnes juhul, kui vahetut tõendiallikat ei 

saa üle kuulata.  

6) Tunnistajale võib esitada küsimusi kahtlustatava, süüdistatava ja kannatanu kõlbeliste 

omaduste ning harjumuste kohta üksnes juhul, kui kriminaalmenetluse esemeks olevat 

tegu tuleb hinnata lahutamatus seoses nende varasema käitumisega. (§ 68) 

� Menetleja võib korraldada tunnistaja kaugülekuulamise, kui tunnistaja vahetu 

ülekuulamine on raskendatud või põhjustab ülemääraseid kulutusi, samuti tunnistaja 

või kannatanu kaitsmist silmas pidades (§ 69). Seda tehakse tehnilise lahenduse abil 

või telefonitsi.  
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� Alaealise tunnistaja ülekuulamise erisused: alla neljateistaastane tunnistaja kuulatakse 

üle lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi osavõtul. Vanema kui 

neljateistaastase alaealise ülekuulamisele võib menetleja kaasata lastekaitsetöötaja, 

sotsiaaltöötaja või psühholoogi. (§ 70) 

� Ütluste andmisest võib isiklikel põhjustel keelduda kui tunnistaja on kahtlustatava või 

süüdistatava lähisugulane (täpsem loetelu seadustikus § 71). 

Samuti võib tunnistaja keelduda ütluste andmisest ka siis, kui ütlused võivad kuriteo 

või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või eelpool loetletud isikuid. (§ 71) 

� Tunnistaja taotlusel ei märgita ülekuulamisprotokollis tema elu- või töökohta või 

õppeasutuse nimetust. Need andmed lisatakse ülekuulamisprotokollile suletud 

ümbrikus. (§ 74 lg 3) 

� Ütluste seostamisele olustikuga võidakse kutsuda ka tunnistaja. (§ 79) 

� Vajaduse korral võib menetleja isiku, asja või muu objekti esitada ülekuulatud 

kahtlustatavale, süüdistatavale, kannatanule või tunnistajale äratundmiseks (§ 81 lg 1) 

� Kahtlustatav, süüdistatav tunnistaja või kannatanu kutsutakse sündmuskoha vaatluse 

juurde, kui tema selgitused aitavad tagada vaatluse igakülgsuse, täielikkuse ja 

objektiivsuse (§ 84 lg 2) 

� Seaduse järgi on võimalik teha ka tunnistaja läbivaatus.(§ 88 lg 1 p 3) 

� Tunnistajat võidakse kasutada ka uurimiseksperimendis (§ 93 lg 2) 

� Sundtoomine on kahtlustatava, süüdistatava, süüdimõistetu, kannatanu, tsiviilkostja või 

tunnistaja toimetamine menetlustoiminguks uurimisasutusse, prokuratuuri või kohtusse 

(§ 139 lg 1) 

� Kui ilmumata jääb alaealine kahtlustatav või süüdistatav, trahvib kohus tema vanemat, 

eeskostjat või hooldajat. (§ 138 lg 1) 

� Menetleja kutsel ilmumata jäänud väljakutsutud kahtlustatava, süüdistatava, 

süüdimõistetu, kannatanu, tsiviilkostja  või tunnistaja suhtes võib kohaldada 

sundtoomist, järgides käesoleva seadustiku §-s 139 sätestatut, või kuulutada ta 

tagaotsitavaks, järgides käesoleva seadustiku §-s 140 sätestatut. (§ 138 lg 3) 

� Kui tunnistaja ei ilmu kutse peale kohale, võidakse ta kuulutada tagaotsitavaks (§ 140) 

� Kannatanu saab anda nõusoleku ajutise lähenemiskeelu jaoks. Aga tunnistajale seda 

ette pole nähtud. 

� Uurimis- või muu menetlustoimingu või selle tervikliku osa võib filmida või heli- või 

videosalvestada. Sellest peab tunnistajale või menetlusosalisele teatama enne uurimis- 

või muu menetlustoimingu algust (§ 150 lg 1) 
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� Tunnistajal on õigus taotleda sõidu ja ööbimiskulude hüvitamist (§ 178 lg 1 p 3) 

� Kriminaalmenetluse lõpetamise määrust ei saadeta tunnistajale (§ 206) ja tunnistaja ei 

saa kaevata edasi kriminaalmenetluse lõpetamist (§ 207). 

� Lühimenetluse (§ 233 lg 1), kokkuleppemenetluse (§ 239) ja käskmenetluse (§ 251) 

kohaldamisel tunnistaja arvamust ei küsita ja teda eraldi üle ei kuulata. Ainult 

kiirmenetluses võidakse alaealine välja kutsuda kohtusse (§ 251) 

� Kohtu eelistungile võidakse kutsuda ka tunnistajaid (§ 259 lg 3) 

� Kui tunnistaja, kannatanu või ekspert jääb kohtuistungile ilmumata, teeb kohus pärast 

kohtumenetluse poolte arvamuse ärakuulamist määruse kohtuliku arutamise jätkamise 

või edasilükkamise kohta. (§ 271) 

� Tunnistajat tutvustatakse kohtus ja hoiatatakse (§ 280) 

� Kohus võib poole taotlusel või omal algatusel lubada kaugülekuulamist KrMS §-s 69 

sätestatud korras või kasutada tunnistajat süüdistatava eest varjavat vaheseina. (§ 287 

lg 5) 

� Tunnistaja vaimset või füüsilist seisundit arvestades võib kohus keelata ristküsitluse ja 

küsitleda tunnistajat ise omal algatusel või kohtumenetluse poolte koostatud kirjalike 

küsimuste alusel. (§ 288 lg 7) 

� Tunnistaja ütluste usaldusväärsuse kontrollimiseks võib kohus kohtumenetluse poole 

taotlusel ristküsitluse käigus määrata tunnistaja kohtueelses menetluses antud ütluste 

avaldamise, kui need on vastuolus ristküsitlusel antud ütlustega. (§ 189 lg 1) 

� Alaealise tunnistaja ülekuulamise erisused  

1) Alla neljateistaastase tunnistaja ülekuulamisel ei kasutata ristküsitlust.  

2) Alla neljateistaastane alaealine tunnistaja kuulatakse üle lastekaitsetöötaja, 

sotsiaaltöötaja või psühholoogi osavõtul, kes võib ülekuulatavale esitada küsimusi 

kohtuniku loal. Vanema kui neljateistaastase alaealise ülekuulamisele võib menetleja 

kaasata lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi.  

3) Kohtunik teeb alla neljateistaastasele alaealisele tunnistajale ettepaneku öelda kohtule 

kõik, mis ta kriminaalasja kohta teab.  

4) Pärast seda, kui alla neljateistaastane alaealine tunnistaja on ütlused andnud, küsitlevad 

teda kohtumenetluse pooled kohtu määratud järjekorras.  

5) Kohus jätab suunavad ja asjasse mittepuutuvad küsimused kõrvale.  

6) Kui alaealise kohalolek pärast ülekuulamist ei ole vajalik, eemaldab kohus ta 

istungisaalist. (§ 290) 
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� Kohtumenetluse poole taotlusel võib kohus määrata kohtueelses menetluses tunnistaja 

antud ütluste avaldamise, kui tunnistaja: 

1) on surnud; 

2) keeldub kohtulikul uurimisel ütlusi andmast, välja arvatud ütluste andmisest keeldumise 

korral käesoleva seadustiku §-s 71 sätestatud alustel; 

3) on raskelt haigestunud, mistõttu ta ei saa kohtuistungile ilmuda; 

4) asukohta ei ole suudetud kindlaks teha; 

5) ei saa kohtusse ilmuda muu kõrvaldamatu takistuse tõttu (§ 291) 
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LISA 2. Küsitlus 

 

Olen Sisekaitseakadeemia politsei eriala IV kursuse üliõpilane Maarja Punak ning oma 

lõputöö raames viin läbi uuringut selgitamaks välja, millised organisatsioonid aitavad ja 

toetavad lapsi, kes on seotud süütegudega tunnistajatena (ka nende süütegudega, mis ei 

pruugi menetluses olla). Kutsun uuringus osalema ka Teid ning palun seejuures vastata 

järgnevatele küsimustele. Valikuvariandiga küsimuse korral tõmmake sobivale vastusele 

ring ümber. Kui vastata pole võimalik, tõmmake vastuse kohale kriips. 

Tekkinud küsimuste korral võib minu poole pöörduda aadressil maarja.punak@mail.ee 

 

1. Sugu: M / N 

2. Vanus: ……. 

3. Kas olete olnud mõne süüteo (seadusega karistatava teo) või raskema õnnetuse 

tunnistajaks:  JAH / EI 

4. Kui vastasite eelmisele küsimusele JAH, siis mille tunnistaja Te olete olnud? 

1) Avaliku korra rikkumine 

2) Avalik vargus 

3) Röövimine 

4) Väljapressimine  

5) Alaealise / täiskasvanu poolt alkoholiseaduse rikkumine 

6) Alaealise / täiskasvanu poolt tubakaseaduse rikkumine 

7) Narkootiliste ainete ostmine / müümine 

8) Füüsiline vägivald inimese suhtes 

9) Füüsiline vägivald looma suhtes 

10) Võõra vara hävitamine, lõhkumine 

11) Avarii 

12) Tulekahju 

13) Inimese uppumine 

14) Muu (nimeta need): …………………………………. 

5. Millised eelpool nimetatud sündmustest on Teid kõige enam mõjutanud ja kuidas? 

Nimetage neist kuni 3 sündmust ning seletage, missugune oli nende mõju Teile! 

(Näiteks: avarii – nägin esimest korda tõsiselt viga saanud inimest; kardan üle tee 

minna, kuna just siis sõitis talle auto otsa; näen siiamaani õudseid unenägusid sellest 

päevast) 
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6. Kui olete käinud seoses mõne ülal nimetatud sündmusega kohtus tunnistajana, 

kirjeldage selle mõju endale! 

     (Näiteks: röövimine – andsin kohtus tunnistuse selle kohta, mida nägin; kõige raskem 

oli selle juures see, et süüdistatav oli kohtusaalis; õnneks oli kohtunik sõbralik ja 

prokurör abivalmis) 

 

 

7. Kui mõni ülal nimetatud sündmus mõjus Teile traumeerivalt või see mõjutab Teie elu 

veel ka praegu, siis kelle poole olete pöördunud abi saamiseks? (Näiteks vanemad, 

õpetajad, sõbrad, psühholoog…) 

 

 

8. Kas teate, kelle käest ja/või millisest asutusest on võimalik abi saada Tartu linnas 

noortel (kuni 18aastastel), kes on näinud või kuulnud midagi, mis mõjub neile 

traumeerivalt? Nimeta need! 

 

 

9. Kui sündmuskohal käis politsei, kiirabi, tuletõrje, siis kas Te saite nendelt piisavalt 

informatsiooni, selle kohta, mis hakkab juhtuma (näiteks, et Teil tuleb politseisse 

tunnistust andma minna) ning kuhu on võimalik abi saamiseks pöörduda? 

 

 

10. Millised eelpoolnimetatud sündmustest avaldasid Teile vähe või ei avaldanud üldse 

mingit mõju? Nimeta neist kuni 3 sündmust ja põhjenda miks! 

      (Näide: vargus – mina ise pole sellest huvitatud; inimene, kes seda tegi, oli mulle 

võõras) 

 

 

 

 

Aitäh abi eest! 

Maarja Punak 
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LISA 3 Alaealist tunnistajat aitavad Interneti koduleheküljed 

 

Kuigi pole olemas aadressi www.alaealinetunnistaja.ee, on palju organisatsioonide 

kodulehekülgi ja foorumeid, kust võiks sel teemal abi saada. Järgnevalt toon välja 

aadressid, nii eesti- kui muukeelsed koos lühikeste selgitustega, miks just sealt saab abi. 

 

� http://www.lastekaitseliit.ee/  Lastekaitseliidu koduleht, kust ei saa küll leida kirjet 

„alaealine tunnistaja”, kuid kus on olemas aktiivne foorum ning erinevalt noortekast, 

kirjutavad seal ka täiskasvanud ja lastekaitsetöötajad, kes oskavad kindlasti nõu anda, 

kuhu pöörduda, et abi saada. 

� http://www.lapsemure.ee/ Foorum, kus räägitakse kõigest lastega seonduvast ja antakse 

üksteisele nõu. On olemas sarnaste teemade grupid.  Jagatakse nii ametlikku infot 

(ametiasutuste kontaktandmeid) kui isiklikke kogemusi. 

� http://noortekas.delfi.ee/ on Delfi noorteka foorum, kus räägitakse koolivägivallast, 

uudistest, jagatakse informatsiooni. Noored kirjutavad oma kogemusi, nii häid kui halbu.  

� Teine sarnane foorum on aadressil http://www.koolidefoorum.com/. Siin tegeletakse 

põhjalikumalt erinevate koolielu muredega, kaasaarvatud vägivallast koolis. 

� http://www.ohvriabi.ee/ Ohvriabi kodulehekülg, kus saab abi ja informatsiooni 

kannatanuks olemisega seoses. Aga, kuna eelpool sai juba selgitatud, et tunnistaja on ka 

tegelikult ohver, on sellest kindlasti abi. 

� http://www.kuriteoennetus.ee/  Lehekülg, millelt saab nõuandeid, kuidas mitte ohvriks 

sattuda ja samuti tegevused, mida teha ja mitte teha kui kuritegu on juba toimunud. 

� www.perefoorum.com Perefoorumi aadress, kus räägitakse kõigest seotud peredega, 

mille roll laste aitamisel on kui mitte asendamatu, siis igatahes väga oluline. 

� www.turva.ee ehk turvafirma Falck kodelehekülg. ( http://www.falck.ee/ ), kus antakse 

nõu nii lastele kui täiskasvanutele, kuidas mitte sattuda ohvriks.. 

� www.kliinik.ee Meditsiiniteemaline Kliiniku kodulehekülg, kus on võimalik küsida 

nõu ja saada  Sellele sarnane on ka www.arst.ee. Küsimustele vastavad asjatundjad. 

� www.juura.ee on aadress, millel olles saab teada kontaktid, kellelt on võimalik saada 

tasuta õigusabi. Samuti muu juriidilise abistamise pool. 

� www.pol.ee on universaalne politsei süsteemi koduleht kõigele seoses politsei, 

õigusemõistmise ja õnnetustega. 

� Muukeelsed on näiteks aadressil www.vaonline.org, kust saab palju viiteid nii 

märksõnaliselt kui riikide järgi erinevatele abiprogrammidele, asutustele jne.  


