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Justice Cooperation Network“ projekti „Kõrge riskitasemega kurjategijate kohtlemine ja juhtumikorralduse 

korraldamine Euroopas” teine seminar „Kõrge riskitasemega kurjategijate taasühiskonnastamisstrateegiate 

võrdlev analüüs“ toimus Dublinis 12-15. juunil 2013.  

 

Seminari eesmärgiks oli saada ülevaade ennetähtaegse vabastamise korraldamisest partnerriikides. Kutse ja 

programm saadeti kõikidele projektipartneritele, ekspertidele Iirimaa kriminaalhooldusest, 

vanglateenistusest, politseist, terviseametist ning erinevatest mittetulundusühingutest. Kutsutud osalised 

olid kaasatud kui kogenud eksperdid töös kinnipeetavate, ennetähtaegselt vabastatute ning vangistusjärgse 

järelevalve all olevate isikutega.  

 

Seminari käigus kuulati mitmeid ettekandeid ning toimusid informatiivsed ja detailsed arutlused 

probleemidest ja raskustest. Omavahel jagati ka teadmisi ja kogemusi. Seminarijärgsel projektirühma 

nõupidamisel lepiti kokku, et „kõrge riskiga kurjategija“ definitsioon tuleb üle vaadata ja märkida lisana, et 

kõrge riskitasemega kurjategijana näeme me eelkõige isikut, kes on toime pannud seksuaal- või 

vägivallakuriteo.  

 

Ülevaadatud definitsioon on nüüd järgnev: Kõrge riskiga kurjategija on isik (vägivaldne või 

seksuaalkurjategija), kes suure tõenäosusega võib sooritada kuriteo, millega kaasneb raske füüsiline või 

psüühiline kahju.  

 

Üks seminari põhiteemasid oli arutleda, kes on kõrge riskitasemega kurjategija ja kuidas seda hinnata. 

Arutleti, kuidas kasutada ja jagada informatsiooni erinevate probleemide lahendamiseks vanglas, 

vabastamisfaasis ja pärast vabanemist. Teadvustati ohtu, et isik märgistatakse, kui „kõrge riskitasemega 

isik“, mis toob kaasa vajaduse kõrgendatud järelevalvele ja sellega seotud tähelepanule, unustades samas 

sekkumised riski vähendamiseks.  

 

Kogukonnapõhiste teenuste rolli peeti väga oluliseks nii isiku vabastamisfaasis kui ka pärast vabastamist 

ning rõhutati, et seda valdkonda peaks toetama ja arendama. Koostöö, kaasamine ja probleemidega 

tegelemine kriminaalõigussüsteemi ja peamiste sotsiaalteenuste pakkujate vahel vanglas ja ühiskonnas on 

tähtis, et saavutada hea ja toimiv praktika. Eelkõige aitab see ette valmistada teenusepakkujaid ja vange 

jätkamaks probleemidega tegelemist pärast vabanemist positiivses, usalduslikus ning vähem vaenulikus 

olukorras ning tagaks endistele vangidele parema ligipääsu teenustele.  

 

Hea läbisaamine, avatud suhtlemine ja vastastikune usaldus teenuse pakkujate ja kinnipeetavate vahel on 

oluline, et ennetähtaegset vabastamist ladusamaks muuta, saada hakkama ootamatute raskustega, mis 

võivad tekkida ja vähendada retsidiivsuse riski. Osalejad pidasid seda valdkonnaks, kus oskuseid saaks 

partnerite vahel jagada. Seminari ettekannete, arutelude ning jagatud dokumentide toel jõuti järeldusele, 

et partneritel on sarnane eesmärk ja arusaam ennetähtaegsest vabastamisest ja vangistusjärgsetest 

järelvalve etappidest, kuid samas on ka erinevaid viise, kuidas protsessid on rakendunud praktikas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Osalejad leidsid, et tänu projektile on näha märkimisväärset progressi ühtse arusaama loomisel kõrge 

riskitasemega kurjategijate vabastamise korraldamisest, olemasolevatest praktilistest meetoditest, 

õppimisvõimalusest ja arenguruumist.  

 

Teadvustati ka, et partneritel oli märkimisväärseid näiteid heast praktikast, teadmistest ja kogemustest 

jätkamaks järgmisel seminaril, kus tutvustatakse parimaid praktikaid.  


