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Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2017. aasta täitmise 
ettekanne 

Ettekande teesid   

„Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ kiideti Riigikogus heaks 
2010.aastal. Justiitsministeerium valmistab 2018.aastal ette uusi 
kriminaalpoliitika põhialuseid.  

Võrreldes 2010. aastaga registreeritakse meil peaaegu poole vähem 
kuritegusid. Registreeritud kuritegude üldarv on langenud 48 359-lt 
26 929-le.  

Kuritegude ohvriks on langenud üle kahe korra vähem inimesi kui 
arengusuundade algusaastail. 2010.aastal langes kuriteoohvriks 12% 
küsitletutest, nüüd 5%. Samuti on tugevnenud turvatunne. Mure 
kuritegevuse on pärast võrreldes muude isiklike ja ühiskonna 
probleemidega taandunud. Samal ajal teatavad ohvrid kuritegudest 
politseile endisel määral: näiteks varguste puhul jääb see ikka 50% kanti. 

 

 

Korruptsioonikuritegude uurimine on praegu erinevalt 2010. aastast 
süsteemsem ja järjepidevam. 2017. aastal registreeriti sadakond 
korruptsioonikuritegu rohkem kui seitse aastat tagasi. 2017. aastal 
registreeriti pisut alla 300 korruptsioonikuriteo. Võrreldes seitsme aasta 
taguse ajaga teeb korruptsioon meie inimestele vähem muret ning ka 
kokkupuuteid meeleheaga on vähem. Eelmisel aastal väitis 5% 
ettevõtjatest, et neilt on avalikke teenuseid kasutades küsitud 
altkäemaksu, kingitusi ja vastuteeneid. 2010. aastal oli see näitaja 10%. 
Kui tol ajal registreeriti enim politseiga seotud altkäemaksu, siis 
nüüdseks on see mure tagaplaanil. Toona ütles 8% küsitlusele 
vastanutest, et politsei on neilt altkäemaksu küsinud, mullu vaevu 3%.  

 

Kriminaalpoliitika tuum on korduvkuritegevuse vähendamine ja sellest 
johtuvalt vangistuspoliitika. Kriminaalpoliitika arengusuundade 
kehtivuse ajal on vangide arv vähenenud kuue ja poolesaja võrra. 2018. 
aastal suletakse jäädavalt viimane sovetivangla – Tallinna vangla 
Magasini tänaval. Murru ja Harku sulgesime juba mõne aasta eest 

 

 

 

Registreeritud kuritegude arv  

2017 26 929 

2016 28 986 

2015 32 575 

2014 37 787 

2013 39 631 

2012 40 816 

2011 42 567 

2010 48 359 

 

Aasta jooksul kuriteoohvriks 
langenute osakaal 
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Registreeritud korruptsiooni-
kuriteod ja -menetlused 
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Kuritegude arv

Kriminaalasjade arv

Vangide arv  

2017 2 723 

2016 2 864 

2015 2 823 

2014 3 094 

2013 3 123 

2012 3 371 

2011 3 399 

2010 3 417 
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Alates 2015. aastast on 557 
vanglast vabanenut jõudnud 
tugiteenusele ning 89 isikut 
on jõudnud majutuskeskusse. 

Kahe aasta jooksul mõistetakse uues kuriteos süüdi 28% tähtajal vanglast 
vabanenutest, viie aasta jooksul peaaegu kaks korda enam. Kõige 
sagedamini panevad uue kuriteo toime vargad, järgnevad narkokurja-
tegijad, samal ajal kui vägivallakurjategijad teevad seda märksa harvem. 
See näitab, et peame tegelema kuriteo põhjustega, sest tagajärgedega 
tegelemine ei anna tulemust. Peame edenema sellise vangistuspoliitikani, 
mis toetab vangi toimetulekut pärast vabanemist. Suurendada tuleb 
vangide hõivet. Narko- ja alkoholisõltuvuse tõttu toime pandud 
õigusrikkumisi peab käsitlema eelkõige rahvatervise küsimusena. 

Üks tähtsamaid vanglajärgset toimetulekut mõjutavaid tegureid on 
elukoht. Euroopa Sotsiaalfondi toel oleme juba kolm aastat pakkunud 
vabanejatele tugiteenust, mille raames saab ta endale tugiisiku ja kui vaja, 
siis ka ajutise eluaseme. Tagades vanglast vabanejatele kogukonna toe, 
aitame neil jõuda tööturule: ligi 60% teenuse saajatest jõuab tööturule.  

 

Oleme aastaid tegelnud alaealiste õigusrikkujatega. Seitsme aastaga on 
alaealiste toime pandud kuritegude arv vähenenud 43% ja jõudnud 1000 
piirimaile. Kui 2010. aastal registreeriti 1788, siis 2017. aastal 1022 
alaealiste kuritegu.  

Alaealiste kohtlemisel kriminaalmenetluses on eesmärgiks eelkõige kuri-
tegude kiire menetlemine, alternatiivsete mõjutusmeetmete eelistamine 
ja hoiak, et me ei keskendu ainult lapsele ja tema rikkumisele, vaid 
tegeleme aktiivselt lapse abivajaduse ja kogu perekonnaga. Alaealiste 
kriminaalasjade kohtueelne menetluse aeg on lühenenud 2010. aasta ligi 
kolmelt kuult 2017. aasta kahele kuule ja on piirkonniti ühtlustunud. 

2017.aastal võeti vastu eelnõu, millega kaotati alaealiste komisjonid ja 
loodi kinniste lasteasutuste regulatsioon. Menetlejad saavad nüüd 
alaealisi paindlikumalt kohelda: alates pereprogrammist, töö- või 
õppimiskohustusest ja kannatanu ees vastutuse võtmisest kuni 
elektroonilise valve ja positiivset käitumist soosivate meetmeteni. 
Muudatustega anti tõuge ka kohtunike spetsialiseerumisele alaealistega 
seotud kohtuasjades.  

Alaealiste vanglasse sattumise vähendamiseks peavad olema toimivad 
alternatiivid. Igale alaealisele õigusrikkujale tuleb karistust määrates 
läheneda individuaalselt, tema arengut ja vajadusi arvestades ja kaasates 
parimal moel tema vanemaid/hooldajaid.  

 

Praegu on vanglas ligikaudu 20 last. Arengusuundade algusaastal oli neid 
50 ringis. Vältimaks vanglaga kaasnevat negatiivset ja stigmatiseerivat 
mõju, sai tehtud juulis jõustuv seadusemuudatus, mille järgi võib kohus 
alaealise vahistamise asemel paigutada ta kinnisesse lasteasutusse.  

 

 

2017. aasta lõpul viibis 
vanglas 20 alaealist, neist 14 
süüdimõistetut ja 6 
vahistatut. Enamik alaealisi 
jõuab vanglasse seoses 
varavastaste kuritegudega 
(kokku 15 juhul). 

14–17aastased kuriteos kahtlustatavad 
ja nende suhtarv 
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Alaealiste toime pandud 
kuritegude arv Eestis  

2017 1022 

2016 1016 

2015 1428 

2014 1342 

2013 1644 

2012 1807 

2011 1854 

2010 1788 
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Üks kaalukas mõtteviisi muutus, mis kaasnes kriminaalpoliitika arengu-
suundadega 2010. aastal, on kriminaalmenetluse ohvrikesksus. 
Kannatanu ja tunnistaja väärikas kohtlemine kriminaalmenetluses 
suurendab inimeste usaldust õiguskaitsesüsteemi vastu, aitab ära hoida 
teiseseid kannatusi ning leevendada kuriteoga tekitatud kahju.  

Seitsme aastaga on olukord kuriteoohvrite õiguste ja kaitsemeetmete 
tagamisel Eesti kriminaalmenetluses muutunud. Eelkõige oodatakse 
õiguskaitseasutustelt suuremat teadlikkust ohvri vajadustest ja ohvri 
kohtlemise eripäradest. Taastava õiguse mõistet teatakse paremini ja see 
mõte on üha enam kandunud ohvrite kohtlemise praktikasse.  

Eesti õiguskaitsesüsteem toimib üldiselt hästi ning suurem osa küsitletud 
ohvritest (60%) peab seda usaldusväärseks. Viimasest uuringust selgus, 
et ohvrite kohtlemisel, teavitamisel ja menetlusprotsessi kaasamisel on 
veel arenguruumi. Kriminaalmenetlus võib tagada kannatanule õiguse-
mõistmise, kuid laiem ohvrikaitse süsteem tuleb ümber kujundada. 
Praegu on menetluses raskem osaleda sellistel kannatanutel, kes on 
kogenud raskete tagajärgedega kuritegu, kel on väike sissetulek ja kasin 
sotsiaalvõrgustik. Õiguskaitse ja ohvriabi peavad vaatama ohvri poole ja 
hindama paremini tema vajadusi. Inimene ei tohi jääda üle elatud 
traumaga üksi, vaja on toimivat tugiisikute süsteemi.  

 

Suurim muutuja võrreldes 2010. aastaga on perevägivald. Sellest 
räägitakse rohkem, seda tuntakse paremini ära. Kui 2010. aastal oli 
eesmärgiks eelkõige avalikkuse ja spetsialistide teadlikkuse 
suurendamine ning perevägivalla olemuse ja ulatuse selgitamine, siis 
nüüd on perevägivalla olulisus ühiskonnas teada. Vägivallaohvrid 
pöörduvad rohkem politsei ja abistavate organisatsioonide poole.  

2017. aastal registreeriti 2632 perevägivallakuritegu – see tähendab, et 
iga kümnes registreeritud kuritegu on perevägivallakuritegu. Samas on 
uuringutest teada, et politseisse pöördub vaid iga kümnes ohver. Kuigi 
perevägivallakuritegude arvu kasv 2016. aastal peatus (3017) ja 2017. 
aastal veidi vähenes (2632), ei anna politseisse jõudnud teadete arv alust 
järeldada, et perevägivalla levik on vähenenud.  

2017. aastal registreeritud juhtumitest suurema osa ehk 2/3 moodustab 
praeguste või endiste elukaaslaste või abikaasade vägivald. 15% juhtudel 
kasutasid vanemad vägivalda laste vastu ja 9% juhtudel lapsed1 
vanemate vastu. Politsei hinnangul on vähemalt kolmandikul pere-
vägivalla juhtumitel pealtnägijaks või kannatanuks laps. 

Kriminaalmenetluses oleme võtnud suuna tagada kannatanutele reaalne 
toetus ja abi ning eritähelepanu all on lastega seotud perevägivalla 
kuriteod. 2016. aastal võtsime Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu ohvrite 
direktiivi ja muutsime kriminaalmenetluse seadustikku, lisades sinna 
sätted, mille järgi tuleb hinnata ohvri kaitsevajadusi ja informeerida teda 
tugimeetmete teemal. Pärnus viiakse läbi projekti, mille abil soovime 

                                                           
1 Siin on lastena käsitletud nii alaealisi kui täiskasvanud lapsi. 

Perevägivald  

2017 2 632 

2016 3 017 

2015 2 997 

2014 2 721 

2013 2 752 

2012 2 231 

2011 1 939 

 

„Õiguskaitsesüsteem ühes teiste 
ohvri toimetulekut mõjutavate 
süsteemidega tuleb ümber 
kujundada, et see vaataks ohvri 
poole ja hindaks tema vajadusi 
nii, et teo toimepanija ei oleks 
menetluses peaosaline, vaid üks 
osatäitjatest.“ (Tartu Ülikool, 
RAKE, 2017) 

Perevägivald  

2017. aastal registreeritud 
perevägivallajuhtumitest oli 
neljandikul juhtudel perevägivalla 
pealtnägijaks või kannatanuks 
laps. See osakaal on võrreldes 
2016. ja 2015. aastaga jäänud 
peaaegu samaks. Nendel juhtudel 
oli vägivallatsejaks enamasti 
(kasu)isa või (kasu)ema. Vägivald 
lapse vastu seisnes peamiselt 
lapse (püksi)rihmaga või käega 
löömises. Esines ka paar juhtumit, 
kus lapse vastu kasutas vägivalda 
mitu pereliiget, näiteks lõid last 
ema ja vend. 
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tagada, et ajutise lähenemiskeelu vajadust hinnataks senisest aktiiv-
semalt ja leitaks võimalusi, kuidas keelu kohaldamist lihtsustada. 2017. 
aastal kiitis Riigikogu heaks Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise.  

Siseministeeriumi eestvedamisel ja ohvriabi juhtimisel asuti 
juhtumikorralduse mudeli katsetamist. Alates 2016. aastast juhib 
sotsiaalkindlustusamet seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud teenuste 
osutamist haiglates.  

2015. aastal lisandus karistusseadustikku säte, mille järgi karistatakse 
lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud kehalise väärkohtlemise eest 
senisest rangemalt. Raskendavate asjaoludena lisandusid ka süütegu 
endise või praeguse pereliikme, süüdlasega koos elava inimese või 
süüdlasest muul viisil perekondlikult sõltuva inimese vastu ja 
isikuvastase süüteo toimepanemine alaealise juuresolekul. Viimase 
lisandusega kinnitas riik otsesõnu, et lapse juuresolekul vägivallatsemise 
eest karistatakse rangemalt. Vanglates kasutatakse alates 2011. aastast 
eraldi programme perevägivallatsejatele ja seksuaalkurjategijatele. 
Perevägivallatsejatele on sammhaaval pakutud rehabilitatsiooni-
programme ka väljaspool vanglat. 2018. aasta teise poolel hakkab 
sotsiaalkindlustusamet pakkuma vägivallatsejatele ka riigieelarve toel 
sotsiaalprogrammi.  

 

 

  


