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KRIMINAALMENETLUSE LÕPETAMISEL MÄÄRATUD ÜLDKASULIKU TÖÖ TEGIJA ÕIGUSED JA 
KOHUSTUSED 
 
Kohustused ja nende rikkumine 
 
1. Isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 202 alusel, 
on kohustatud tegema talle määratud tundide arvu üldkasulikku tööd (edaspidi ÜKT) määratud 
tähtajaks. 
 
2. ÜKT tegemine sisaldab endas kohustuse ilmuda kriminaalhooldusosakonda 
kriminaalhooldusametniku kutsel – töökoha valikuks, töösoorituse kavandamiseks, töösoorituse 
kontrollimiseks või rikkumise tuvastamisel selle fikseerimiseks. 
 
3. ÜKT töö kohustus tuleb täita järgides ÜKT tegemise ajakava ja töökohal kehtestatud nõudeid ning 
juhendaja korraldusi. Töötamise kohal kontrollib ÜKT kohustuse täitmist juhendaja. 
 
4. Haigestumise või muude ÜKT sooritamist takistavate probleemide tekkimise korral on ÜKT tegija 
kohustatud viivitamatult teavitama tööandjat ja kriminaalhooldusametnikku. 
 
5. Kui ÜKT tegija: 
1) ei ilmu töökohale selle põhjustest eelnevalt teavitamata; 
2) ei allu tööandja korraldustele; 
3) ilmub töökohta alkoholi- või narkojoobes; 
4) ohustab või võib ohustada oma käitumisega tööandja töötajaid või vara, kõrvalist isikut või 
iseennast või 
5) tööpanus on vastuolus ÜKT tegemise põhimõtetega, 
teatab juhendaja sellest viivitamatult kriminaalhooldusametnikule, kes fikseerib rikkumise ja teatab 
sellest prokurörile või kohtule. Kriminaalhooldusametnik võib nõuda ÜKT tegija lahkumist töökohalt 
ning jätta arvestamata sel päeval tehtud töötunnid. 
 
6. Kui isik ei täida talle pandud ÜKT tegemise kohustust, uuendab prokurör või prokuröri taotlusel 
kohtunik kriminaalmenetluse oma määrusega. 
 
Töötundide arvestus 
 
7. Tehtud töötundide arvestust peab töökohal juhendaja. 
 
8. Tehtud töötundide hulka ei arvestata: 
1) tööle tuleku ja kojumineku aega; 
2) söögipausi. 
 
9. Tööaega arvestatakse üksnes täistöötundidena, välja arvatud juhul, kui: 
1) töötundide jaotuskava näeb lisaks täistöötundidele ette ka 30-minutilisi ajalõike või 
2) lühema tööaja on määranud juhendaja. 
 
10.  Juhendaja võib vajaduse korral muuta ÜKT ajakava nädalast lühema perioodi ulatuses, 
teavitades sellest viivitamatult kriminaalhooldusametnikku. 



 
ÜKT tegija õigused 
 
11. ÜKT tegija suhtes kehtivad kõik töökaitset ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. 
 
12. ÜKT tegijal on õigus taotleda ÜKT tegemise tähtaja peatamist haiguse või perekondliku olukorra 
tõttu või ajaks, kui süüdlane on aja-, asendus- või reservteenistuses. Tähtaja kulgemise peatamisel 
ning uue tähtaja määramisel tuleb kohtul arvestada vastava süüteo eest ettenähtud ÜKT üldist 
tähtaega. 

Kriminaalhooldusosakond ..........................................................................................  

Kriminaalhooldusametnik ..........................................................................................  

........................................................................................................................................  

(allkiri ja kontaktandmed)  

Käesolevaga kinnitan, et mulle on tutvustatud ÜKT korraldamise põhimõtteid.  

ÜKT tegija ................................................................................................  

(nimi ja allkiri)  

(kuupäev) ...........................  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


