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Ühiskonnas ja inimeste vahel esineb erinevaid konflikte, millele otsitakse teadlikult 

püsivaid, kahju heastavaid lahendusi. Taastav õigus1 kui üks konflikti lahendamise 

viise kogub maailmas järjest enam populaarsust. Taastavat õigust võib vaadata kui 

alternatiivset konfliktide lahendamise viisi, mis toob kokku konflikti osapooled, et 

juhtunust avatult rääkida, mida formaalsed protsessid tihtipeale nii süvendatult ei 

võimalda.2 Taastaval õigusel põhinev lähenemine konfliktide ennetamisele ja 

lahendamisele ning õigusrikkumiste tagajärjel tekkinud kahju heastamisele toob 

kaasa häid tulemusi nii konkreetse konflikti osapooltele kui ühiskonnale laiemalt.3  

ÜRO soovitab liikmesriikidel töötada välja poliitika taastava õiguse arendamiseks, 

rakendamiseks ja taastavat õigust soosiva kultuuri loomiseks kogukondades4, 

sotsiaal- ja haridusasutustes, õiguskaitse-asutustes ja kriminaaljustiitssüsteemis 

laiemalt.5 Viimast soovitavad ka Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee6  ja  

kriminaalpoliitika põhialused aastani 20307. EL ohvrite direktiivis8 juhitakse 

tähelepanu, et taastava õiguse meetodid võivad olla kuriteoohvrile suureks abiks, 

kuid nende rakendamisel tuleks eelkõige arvesse võtta kannatanu huve ja vajadusi, 

leevendada talle osaks saanud kahju ja vältida edasise kahju tekkimist. 

Vajadus kontseptsiooni järele ei tulene pelgalt rahvusvahelistest soovitustest, vaid 

soov püsivaid, toimivaid lahendusi leida on tekkinud sisemiste vajaduste ja väärtuste 

muutumise kaudu. Selleks, et taastava õiguse arendamise osas Eestis valitseks 

ühine arusaam, osapoolte õigused oleksid kaitstud ja tagatud nende turvalisus kogu 

protsessi vältel, peab põhimõtetes, mõistetes ja kasutusalades kokku leppima.  

Taastav õigus annab juurde viise konfliktide ja rikkumiste lahendamiseks ja 

võimaldab säästa formaalse kriminaaljustiitssüsteemi ressursse, samas see ei 
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asenda olemasolevaid süsteeme või praktikaid. Mitmed tuttavad praktikad on oma 

loomult sümboolsed rituaalid või kokkulepped, nt teisi lapsi kiusav õpilane 

eemaldatakse mõneks ajaks õppetööst, kiirust ületanud juht saab trahvi jne, aga 

paljudel neist praktikatest puudub isiklik mõju. Taastava õiguse lisamine 

olemasolevasse tööriistakasti on hea viis tuua olemasolevasse praktikasse uut 

hingamist ja innovatsiooni.9  

 

Kontseptsiooni eesmärk on kokku 

leppida taastava õiguse mõistetes, 

kohaldamisalas ning panna alus 

hoiakute muutumisele: karistus üksi ei 

muuda käitumist, püsiva muutuse loob 

aus ja avatud dialoog osapoolte vahel. 

Seda dialoogi aitab raamistada taastav 

õigus. Hoiakute muutmiseks on oluline, 

et taastavast õigusest saaks läbiv 

mõtteviis ja loomulik osa inimeste 

vaheliste konfliktide lahendamisel 

erinevates keskkondades.  

 

Kontseptsiooni rakendumise tulemusel: 

1) kodanike ja spetsialistide (kriminaaljustiitssüsteemi töötajad, 

haridus- ja sotsiaalsüsteemi töötajad) hoiakud on muutunud – 

taastaval õigusel põhinevaid lähenemisi ja meetodeid nähakse 

normaalse osana igapäevatöös ja suhetes kaaslastega; 

2) taastav õigus on kasutusele võetud uutes valdkondades, lisaks 

kriminaalmenetlusele nt sotsiaalhoolekandes ja spordis, 

täienenud on meetodite valik ja taastava õiguse teenuseid 

pakuvad kõrgete professionaalsete oskustega praktikud;  

3) kannatanud ja kahju tekitajad oskavad spetsialistidelt küsida 

taastaval õigusel põhinevat lähenemist konfliktide lahendamisel 

või õigusrikkumiste menetlemisel.  

 

Kontseptsioon on suunatud:  

1) poliitikakujundajatele: suunised valdkondlikeks muudatusteks; 

2) praktikutele: näited meetoditest ja olukordadest, kus taastavat 

õigust kasutada; 

3) ja teemast huvitatud tavakodanikele: taastava õiguse 

lisandväärtus igapäevases suhtlemises.   
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Mis on taastav õigus? 

Üks võimalus on vaadata taastavat õigust kui protsessi, kus kõik osapooled, kellel 

on seos konkreetse konflikti või rikkumisega, saavad kokku, et ühiselt leida lahendus, 

kuidas teo tagajärgedega toime tulla, võttes arvesse selle võimalikke mõjusid 

tulevikus.10 Taastava õiguse eesmärk on osapooled kokku tuua, anda selgitamise ja 

ärakuulamise võimalus ja jõuda juhitud protsessi kaudu kokkuleppele, kuidas 

tekkinud kahju hüvitada ja õiglustunne taastada. Taastava õiguse protsessid on üles 

ehitatud selliselt, et kannatanul oleks turvaline juhtunust rääkida ja toimepanija saaks 

tehtu eest vastutuse võtta.11 

Taastava õiguse kese on konfliktis tekkinud kahju heastamine kahjutekitaja poolt, 

kasutades selleks lahendusprotsessi, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud 

osapooled. Kahjude heastamine võib olla materiaalne (kahjude hüvitamine) või 

sümboolne (juhtunu kinnitamine, andeks palumine, ametlik vabandus, teo avalik 

tunnistamine, lubadus tehtut mitte korrata või vabatahtlik töö kogukonna heaks). 

Sageli jõutakse taastava õiguse protsessi raames mõlemat tüüpi heastamiseni. Juhul 

kui teo toimepanijal, nt alaealisel, ei ole materiaalseid vahendeid, et kahju hüvitada, 

siis võimaldab sümboolne kahju heastamine, nt vabandamine ja vabatahtlik töö 

kogukonna heaks, tekitada õiglustunnet ja juhtunu lõpetatuks lugeda.12  

Kuigi taastava õiguse protsessi eesmärk ei ole osapoolte leppimine, siis sageli 

kaasneb see kahju heastamisega. Sarnane kahjude heastamine võib aset leida ka 

muude protsesside raames, nt kui kriminaalmenetluse tulemusel tehakse 

ühiskondlikult kasulikku tööd või kui menetluse lõpetamisel oportuniteediga 

määratakse kohustuseks tasuda kogukonna heaks teatud summa valdkonda, kus 

kahju tekitati. Erinevus taastavast õigusest tuleneb protsessist, kuidas heastamiseni 

jõutakse: formaalse menetluse käigus määratakse kohustus väljastpoolt, taastava 

õiguse protsessis võtab toimepanija vastutuse ise, kui on ära kuulanud kannatanu 

mõtted juhtunuga seoses ja mõistnud tehtu tagajärgi.  

Kuigi taastaval õigusel on palju häid omadusi ja selle kaudu on võimalik taastada 

tasakaal kogukonnas, tuleb enne taastava õiguse meetodite kasutamist veenduda, et 

protsess oleks kahju kannatanud osapoolele nii füüsiliselt kui ka vaimselt turvaline 

ning et ta osaleb protsessis oma vabast tahtest lähtuvalt, ilma sunduseta. Tundlike 

valdkondade puhul, nt seksuaalvägivalla juhtumites, on tähtis, et kannatanu oleks 

protsessiks nt terapeudi toel läbimõeldult ette valmistatud ja protsessis toetatud.  
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Taastava õiguse eesmärgid   

Suhete taastamine, mis konflikti tõttu lõhutud said, ja 

konsensus selle osas, mis on juhtunule sobiv lahendus. 

Taastav õigus võimaldab vaadata juhtunut laiemalt kui vaid 

toimepanija karistamise kontekstis. Taastav õigus aitab taastada 

rahu kogukonnas, toetada kannatanut juhtunust ülesaamisel ja 

toimepanijat vastutuse võtmisel. Aktiivsel osalemisel põhinev 

taastav õigus aitab jõuda konfliktide aluspõhjusteni kogukonnas, 

võimaldades seeläbi uusi konflikte eos ennetada.  

Kogukonna väärtuse meeldetuletamine ja ebasoovitava 

käitumise taunimine. Taastava õiguse protsessi käigus 

laidetakse kogukonda kahjustavat käitumist viisil, mis võtab 

arvesse nii kogukonnas kehtivaid reegleid ja norme kui ka 

konkreetse juhtumi ja osapoolte tausta ja olusid, mis rikkumiseni 

viisid. Taastav õigus ei tee süüd olematuks, aga süüdimõistmise 

ja süü omaksvõtmiseni jõutakse positiivse protsessi kaudu, 

keskendumata kellegi süüdistamisele või häbimärgistamisele. 

Kuna protsess on kõiki osapooli kaasav, jõutakse paremate ja 

püsivamate tulemusteni käitumise muutmisel.  

Vastutuse võtmise soodustamine ja toetamine. Taastav õigus 

võimaldab toimepanijal tehtu eest sisuliselt vastutust võtta. 

Tihtipeale on toimepanijal lihtsam formaalne karistus vastu võtta, 

mitte tehtu tagajärgedega reaalselt silmitsi seista. Tema 

toetamiseks vastutuse võtmisel liigutakse protsessi käigus teo 

omaksvõtmiselt loomulikku rada pidi selleni, kuidas tehtu 

tagajärjel tekkinud kahju kannatanu ja kogukonna seisukohast 

kõige õigemini heastada. Samuti on eesmärgiks see, et juhtunu 
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edaspidi ei korduks. Osapoolte avatud ja juhitud vestluse 

tulemusel jõutakse kokkuleppeni, kuidas tehtu heastada. Parimal 

juhul ei jõua toimepanija ainuüksi kahju heastamiseni, vaid ka 

tegeliku arusaamani sellest, mida teod teistele põhjustanud on.  

Kannatanute toetamine ja neile hääle andmine. Taastav õigus 

annab võimaluse kuulata kannatanute lugusid ja julgustab neid 

kogetut jagama, et sel viisil juhtunust üle saada. ÜRO 

Peaassamblee resolutsioonis 40/34 (29.11.1985) on öeldud, et 

seal, kus sobilik ja võimalik, tuleks kasutada mitteformaalseid 

konfliktide lahendamise viise, nt lepitus või vahendus.13 Need 

annavad võimaluse paremini arvesse võtta kannatanute vajadusi 

ja pakkuda neile aktiivset osalemist kahjude heastamises. 

Protsessis osaledes saavad kannatanud ise ja oma sõnadega 

öelda, mida on vaja selleks, et kahjud saaks heastatud ja milline 

on nende jaoks aktsepteeritav lahendus konfliktile.14
   

Taastavate, tulevikku vaatavate tulemusteni jõudmine. 

Taastav õigus keskendub juhtunu mõjule, mida see on 

avaldanud kannatanule ja kogukonnale, mitte niivõrd sellele, 

milliseid reegleid on rikutud ja mis peaks olema karistus. Kuigi 

karistustel on ühiskonnas oma roll, hoiab taastav õigus 

tähelepanu tulevikul ja võimalusel tulevikus uusi konflikte 

ennetada. Sõltuvalt riikide praktikast on taastaval õigusel oma 

kindel koht formaalsete protsesside kõrval, nendega 

paralleelselt, et toimepanija saaks tehtu eest sisulisemalt 

vastutuse võtta.  

Korduvrikkumiste vähendamine. Taastav õigus läheneb igale 

juhtumile individuaalselt, eesmärgiga soodustada konkreetse 

toimepanija reintegreerumist kogukonda. Nii kannatanu kui 

kogukond laiemalt ootavad toimepanijalt kahetsust, aga ka 

kindlust selle osas, et tulevikus tegu ei kordu. Oskuslikult läbi 

viidud taastava õiguse protsess võib toimepanija edasist 

käitumist oluliselt muuta, kui ta tehtut päriselt mõistab ja teo eest 

vastutuse võtab.15 Kogukond ja toimepanija lähedased saavad 

talle muutumise protsessis ja uute käitumismustrite kinnistumisel 

toeks olla.  
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Taastava õiguse osapooled 

Taastaval õigusel on neli peamist osapoolt: kannatanu, toimepanija, kogukond ja 

riik.16 Neist kolm esimest on taastava õiguse peamised sidusrühmad ja riik neljanda 

osapoolena mängib aktiivselt rolli taastava õiguse praktikate pakkujana ja soodsa 

õhustiku loojana taastava õiguse rakendamiseks erinevates valdkondades. Kuigi 

taastava õiguse üks peamisi lähtekohti on see, et kannatanu õigused ja vajadused 

oleks kaitstud, siis on protsessi tulemuslikkuse seisukohalt oluline, et arvesse oleks 

võetud ka toimepanija ja kogukonna vajadused. Kogukonna jaoks on taastaval 

õigusel põhinevad protsessid olulised seetõttu, et juhtunule reageerimine on 

pikaajalise sisulise lahenduse leidmisele orienteeritud, andes kinnitust selle osas, et 

see, mis juhtus, oli vale, et juhtunule pööratakse tähelepanu ja et tehakse midagi 

selle nimel, et juhtunu ei korduks. Kogukonna osalemine ja tugi tõstab protsessi 

legitiimsust. Ühiskonna ja riigi seisukohast on oluline, et taastava õiguse protsessi 

tulemusel jõutakse juhtunust mõjutatud osapoolte jaoks püsivama loomuga ja 

meelerahu toova lahenduseni.  

 

Kannatanu  

Kannatanut nähakse taastava õiguse 

puhul kui kõige suuremat muutuse 

loojat, olgu tegu siis konflikti või 

kuriteoga. Kannatanu selgitustel ja 

sõnadel võib teo toimepanijale olla 

suurem mõju kui formaalsel karistusel. 

Kannatanul omakorda on võimalus 

välise vahendaja juhtimisel ja toel 

seista silmitsi teo toimepanijaga ja 
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rääkida avatult sellest, millist mõju 

juhtunu talle ja tema lähedastele on 

avaldanud. Teo toimepanijaga silmitsi 

seismine annab võimaluse aktiivselt ja 

vahetult protsessis osaleda ja küsida, 

miks juhtunu aset leidis ja leida 

kinnitust sellele, et juhtunu ei kordu.17 

Kannatanu jaoks suurendab taastav 

õigus kindlustunnet, annab meelerahu, 

kahjude heastamise ja toimepanija 

siira vabanduse. Taastav õigus aitab 

taastada kannatanu turvatunnet ja 

väärikust, võimestab teda ja suurendab 

tõenäosust, et juhtunu tagajärjel 

tekkinud kahju saab heastatud.  

Toimepanija  

Taastav õigus annab toimepanijale 

võimaluse rääkida oma sõnadega 

sellest, mis juhtus, miks ja kuidas 

juhtunu teda on mõjutanud. Et taastav 

õigus annaks soovitud tulemusi, on 

tähtis, et toimepanija osaleks 

protsessis vaba tahte alusel ja mõtleks 

aktiivselt kaasa. Protsessi käigus on tal 

võimalus tehtu heastada nii palju, kui 

see on võimalik, sh vabandada, 

hüvitada tekkinud kahju kas 

materiaalselt või sümboolselt. 

Taastava õiguse oluline eelis 

formaalsete protsesside ees seisneb 

suuremal tõenäosusel, et toimepanijas 

tekib arusaam tehtu tagajärgedest, 

kuna otsene kokkupuude kannatanuga 

võib avaldada ootamatult suurt 

inimlikku mõju, nt kui kannatanu võtab 

vastu siiralt öeldud vabandused. 

Taastav õigus annab toimepanijale 

võimaluse jätta juhtunu minevikku ja 

liikuda edasi, et olla oma kogukonnas 

taas aktsepteeritud.   

Kogukond 

Taastava õiguse üks olulisi tahke on 

see, kui edukalt suudab kogukond teo 

toimepanija pärast juhtunut omaks 

võtta. Kirjanduses on selle kohta 

kasutatud mõistet „taasühiskonnastav 

häbi“ 18, mille puhul juhtunu 

hukkamõistule kogukonna poolt 

järgneb toimepanija aktsepteerimine 

kogukonnaliikmena. See võimaldab 

kogukonnal edasi liikuda ja juhtunust 

üle saada. Kogukonnal on samuti 

oluline roll toimepanija ja tema edasise 

käitumise mõjutamisel ning tema 

toetamisel tehtu tagajärjel tekkinud 

kahjude heastamisel. Probleemide 

lahendamisele suunatud kogukondlike 

protsesside eesmärgiks on tegeleda 

konfliktide ja rikkumiste juurpõhjustega 

kogukonnas, vähendades seeläbi 

korduvrikkumisi. Kogukondlik koostöö 

ja läbipõimumine taastaval õigusel 

põhinevate protsessidega loob 

kokkuvõttes tervema kogukonna.19  
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Riik 

Riigi roll, kuigi kaudne, ei saa jääda 

tähelepanuta. Ilma riigi toe, rahastuse 

ja püsiva struktuurita ei saa taastava 

õiguse teenused olla jätkusuutlikud, 

mis omakorda vähendab inimeste 

usaldust taastava õiguse vastu. 

Samamoodi on oluline riigi roll 

seadusandluse kujundamisel20, et see 

toetaks taastava õiguse rakendamist 

erinevates valdkondades. Seaduste, 

standardite, poliitikate ja rahastuse 

kaudu on võimalik toetada inimesi, 

ameteid ja kogukondi taastavat õigust 

rakendama ja tegema seda 

kvaliteetselt. Riigi ülesanne on läbivalt 

tagada tugi taastava õiguse protsessis 

osalevatele inimestele, eelkõige 

kahjusaajatele, aga ka toimepanijatele. 

Samuti on oluline tunnustada 

kodanikeühenduste rolli kannatanute, 

kahjutegijate ja kogukondade 

toetamisel taastava õiguse protsessis. 

Taastava õiguse positiivne mõju riigile 

on selles, et kvaliteetselt rakendatud 

taastava õiguse protsessid 

võimaldavad ennetada korduvaid 

konflikte ja kuritegusid, vähendades 

nende menetlemisele kuluvat aega, 

raha ja inimressurssi.  
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Taastava õiguse rakendamise põhimõtted  

Taastav õigus ei tähista kindlat protsessi või meetodit, vaid olulisi põhimõtteid, mis 

loovad aluse reageerimiseks konfliktile või õigusrikkumisele ja selle tagajärgedele.21
 

Selleks, et taastav õigus oleks tulemuslik, on oluline, et eri valdkondade praktikud 

peaksid kinni teatud standarditest, sh vabatahtlik osalemine, osapoolte väärikas 

kohtlemine, võimalus protsessi kaudu võimestatud saada, turvalisus ja konsensusele 

jõudmise oskuslik juhtimine, et tagada kokkulepete siirus ja neist kinnipidamine.22 

 

Kontseptsiooni eesmärkide täitmiseks on oluline: 
 

Kasutada taastavat õigust 

kogukondlike konfliktide 

lahendamisel ning kaasata kogukonna 

liikmeid taastava õiguse rakendamisel 

kuriteoennetuses ja sotsiaalse korra 

hoidmises.  

Mõista, et taastava protsessi 

tulemused võivad olla erinevad, sh 

tehtu tunnistamine, kahetsuse 

väljendamine, vastutuse võtmine, 

kohustus kahju heastada kas otse 

kannatanule või kogukonnale laiemalt.  

Julgustada nii kannatanuid kui ka 

kahjutekitajaid küsima taastaval 

õigusel põhinevat kohtlemist ja 

teenuseid. Selleks tuleb tagada neile 

protsessiks ettevalmistus ja tugi.   

Tagada, et osalemine taastavas 

õiguses on vabatahtlik, sellises 

mahus, nagu osapooled soovivad, 

ning igal osapoolel on kogu protsessi 

vältel õigus osalemisest loobuda.  

Kaitsta taastava õiguse praktikates 

osalevate inimeste õigusi ja 

privaatsust ning arvestada nende  

vajadustega, et nad oleks kogu 

protsessi vältel toetatud. Pakkuda 

kannatanule tuge juhtunust 

taastumisel ja toimepanijale abi uutest 

rikkumistest hoidumisel. 

Veenduda, et taastava õiguse 

protsess ei alanda, hirmuta osapooli 

ega taasohvrista kannatanut.  

Pakkuda taastavat õigust võimalikult 

väikese viivitusega. Seetõttu on 

oluline kokku leppida teabevahetuses 

asutuste vahel, et soodustada 

juhtumite suunamist taastava õiguse 

teenustele.  

Mõõta taastava õiguse 

tulemuslikkust ja osalenute rahulolu 

protsessi jooksul ja selle järel.  

Tagada, et taastava õiguse praktikuid 

toetatakse regulaarselt ja süsteemselt. 

See on oluline osa taastava õiguse 

teenuste kvaliteedi hoidmises.   

Luua taastava õiguse praktikute 

kogukonnad (ing. keeles community 

of practice), et soodustada kogemuste 

vahetamist ja üksteiselt õppimist.  
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Valdkonnad, kus kasutada taastavat õigust  

Taastava õiguse meetodeid sobib kasutada haridussüsteemis (lasteaed, kool, 

ülikool, huvikoolid), sotsiaaltöös (nt hooldekodus), tervishoius (haiglad, patsiendid, 

ravivead), spordis (treenerid, kohtunikud, lapsevanemad), kriminaalmenetluses 

alternatiivina või menetluse ajal politseis (nö taastav politseitöö), prokuratuuris, 

kohtus, kriminaalhoolduses või vanglas, aga ka kogukonnas laiemalt (korteriühistud, 

asumiseltsid, töökohad, poliitilised parteid, perekond).  

Selleks, et taastavat õigust erinevates valdkondades kasutusele võtta, on oluline 

hoolikalt läbi mõelda, kuidas tagatakse sujuv teenustele suunamine, teenuste 

kvaliteet, kogukonna teadlikkus taastavast õigusest ja võimalustest sellest osa 

saada. On tähtis, mil viisil suunaja teenust tutvustab ja kirjeldab, kuidas ta selgitab 

protsessi kulgu ja selle seost formaalse menetlusega, mis paralleelselt aset võib 

leida.  

 

Haridus. Koolides, lasteaedades jt 

haridusasutustes kasutada taastaval 

õigusel põhinevat mõtteviisi ja 

meetodeid, õpetades seejuures lastele 

konfliktilahenduse oskusi. Selleks 

koolitada haridusasutuste töötajaid, 

arendada välja uusi praktikaid ja 

pakkuda supervisiooni.  

Noorsootöö. Arendada välja taastavast 

õigusest kantud noortekeskused. 

Koolitada mobiilsed  noorsootöötajad 

konfliktivahendajateks. Teha taastavast 

õigusest noorsootöö lahutamatu osa.    

Sotsiaalhoolekanne. Kasutada 

taastavat õigust heaoluteenuste 

pakkumisel, hoolekandeasutustes ette 

tulevate konfliktide ennetamisel ja 

lahendamisel.  

Tervishoid. Kasutada taastava õiguse 

meetodeid tervishoiusüsteemis ette 

tulevate konfliktide lahendamisel, nt 

ravivigade puhul, patsientide rahulolu 

tagamisel, palliatiivse ravi pakkumisel.  

Lastekaitse. Kasutada taastaval 

õigusel põhinevaid töömeetodeid ja 

praktikaid töös laste ja nende 

vanematega.  
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Sport. Koolitada meeskonna 

spordialade treenereid ja tugipersonali 

kasutama taastaval õigusel põhinevaid 

töömeetodeid, sh konfliktivahendust. 

Ohvriabi. Koolitada ja superviseerida 

konfliktivahendust pakkuvaid 

ohvriabitöötajaid ja vabatahtlikke. 

Ohvriabitöötajad saavad soovitada 

klientidele taastavat õigust, kui see 

sobilik on. Kaasata ohvriabitöötajaid 

taastava õiguse protsessis või selle 

järel osapoolte tugiisikutena.   

Politsei. Lähtuda taastava õiguse 

põhimõtetest ja kasutada taastaval 

õigusel põhinevaid meetodeid, sh 

kogukondlikele konfliktidele ja 

kuriteotunnustele mittevastavatele 

rikkumistele reageerimisel. Lisada uusi 

sihtrühmi, kelle puhul taastavat õigust 

kasutada. Taastav politseitöö võib olla 

piirkonnapolitseitöö alustalaks ja 

loomulikuks osaks politsei üldisest 

arengust. Taastav õigus võib olla osa 

politseinike baasõppest ja 

jätkukoolitusest.  

Prokuratuur. Prokurörid saavad 

kaaluda taastaval õigusel põhinevaid 

meetodeid nii menetluse alternatiivina 

(lepitusmenetlus) kui ka paralleelse 

teenusena menetluse ajal. Alaealiste ja 

noortega töötades saavad prokurörid 

kasutada taastaval õigusel põhinevaid 

töövõtteid.  

Kriminaalkohus. Kohtumenetlus on 

formaliseeritud ja otseselt kohtusaalis ei 

toimu leppimist, aga kohtunik võib 

soovitada kannatanule ja õigusrikkujale 

taastavat õigust, seda nii kohtuprotsessi 

ajal kui selle järel.  

 

Tsiviilkohus. Kasutada taastava 

õiguse meetodeid kompromisside ja 

kokkulepete tegemiseks. Soovitada 

konflikti osapooltele taastavat õigust nii 

kohtuprotsessi ajal kui selle järel.  

Täitemenetlus. Kohtutäiturid saavad 

kasutada taastaval õigusel põhinevaid 

meetodeid või suunata osapooli 

konfliktivahendusse, et soodustada 

määratud kohustustest kinnipidamist.  

Juristid ja advokaadid. Suurendada 

juristide ja advokaatide teadlikkust 

taastavast õigusest, et nad suunaksid 

kliente taastava õiguse teenustele ja 

oskaksid ka ise taastava õiguse 

meetodeid kasutada. Oluline on nende 

roll teavitustöö tegemisel ja 

veendumisel, et juhul kui nende klient 

osaleb taastavas õiguses, siis teeb ta 

seda vabatahtlikult.   

Kriminaalhooldus. 

Kriminaalhooldusametnikud, eelkõige 

noorteüksuses, saavad suunata 

hooldusaluseid vastavalt vajadusele 

taastava õiguse teenustele ja kasutada 

taastava õiguse meetodeid 

igapäevatöös.23 Lisada taastava õiguse 

mõtteviisi tutvustavaid koolitusi 

kriminaalhooldajate väljaõppesse.  

Vanglad. Kasutada taastava õiguse 

meetodeid vanglakeskkonnas, eelkõige 

noorteüksuses, nii distsiplinaar-

rikkumistele reageerimisel kui 

kinnipeetavate taasühiskonnastamisel, 

nt kannatanu kahjude heastamine enne 

vanglast vabanemist või kogukonda 

naasmisel. Lisada taastava õiguse 

mõtteviisi ja meetodeid käsitlevaid 

kursusi korrektsiooni õppekavasse.   
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Kontseptsiooni elluviimine  

Kontseptsiooni elluviimist seirab süüteoennetuse nõukogu justiitsministeeriumi 

koordineerimisel. Iga riigi-, kohaliku omavalitsuse ja vabasektori asutus vastutab 

taastava õiguse populariseerimise ja rakendamise eest oma haldusalas vastavalt 

oma tegevuse eesmärkidele ja olemasolevatele ressurssidele. Vajadusel võib luua 

valdkondlikke võrgustikke või töörühmi eesmärgiga toetada taastava õiguse 

rakendamist. Nt justiitsministeerium on loonud taastava õiguse justiitskoostöörühma, 

kuhu kuuluvad ministeeriumi, prokuratuuri, kohtute, vanglate ja kriminaalhoolduse 

esindajad. Võrgustiku eesmärgiks on arendada ja jagada parimaid praktikaid, toetada 

koostööd ja üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist.  

Kontseptsiooni mõju mõõdetakse läbi statistika ja seireuuringute.  
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