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KOOSTÖÖLEPING TÖÖOBJEKTI KASUTAMISEKS 

Lepingu sõlmimise ja jõustumise aeg: ....................................................................................................  

Lepingu sõlmimise koht: ........................................................................................................................  

Lepingu tähtaeg: ....................................................................................................................................  

Tööobjekti valdaja (edaspidi valdaja) ...................................................................................  

...............................................................................................................................................................,  

(nimetus, registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress)  

keda esindab (edaspidi esindaja)  

...............................................................................................................................................................,  

(ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, isikukood, aadress, telefon, elektronposti aadress)  

 

kohustub tegutsema koostöös kriminaalhooldusosakonnaga ...........................................................  

..............................................................................................................................................................,  

(kriminaalhooldusosakonna aadress, telefon, elektronposti aadress)  

keda esindab kriminaalhooldusosakonna poolt kriminaalhooldusosakonna ja valdaja vaheliseks  

kontaktisikuks määratud kriminaalhooldaja ........................................................................................  

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

(ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, aadress, telefon, elektronposti aadress)  

Lepingupooled lähtuvad oma tegevuses käesoleva lepingu tingimustest.  

ÜLDSÄTTED 

1. Üldkasulik töö (edaspidi ÜKT) nähakse ette kuni kaheaastase vangistusega karistatud süüdlase 
vangistuse asendamiseks (karistusseadustiku § 69) ja rahalise karistuse asendamiseks 
(karistusseadustiku § 70). Samuti määratakse ÜKT isikutele, kelle suhtes on kriminaalmenetlus 
lõpetatud (kriminaalmenetluse seadustiku § 202)(edaspidi kõik kriminaalhooldusalused).  
 

2. Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise  
ja järelevalve kord“ (edaspidi määrus) § 3 lõike 2 kohaselt võib ÜKT korraldamiseks sobivate 



tööandjate puudumisel sõlmida koostöölepingu tööobjekti kasutamiseks 
kriminaalhooldusosakonna poolt. 
 

3. Kriminaalhooldusalustega ei sõlmita töölepingut ning tehtud töö eest ei maksta tasu. Valdajale 
ei hüvitata tööobjekti kasutamiseks andmisega ning tööobjektil ÜKT tegemisega seotud kulusid. 
 

4. Kriminaalhooldusaluse poolt tööülesannete täitmisega valdajale süüliselt põhjustatud varaline 
kahju või tööõnnetusega seotud kulutused hüvitatakse seadustega sätestatud korras. 
 

VALDAJA KOHUSTUSED 

5. Käesoleva lepingu sõlmimisega kinnitab valdaja, et tal on õigus selle lepingu sõlmimiseks. 
 

6. Valdaja annab selle lepinguga kriminaalhooldusosakonnale kasutada lepingu §-s 7 nimetatud 
tööobjektid, mis vastavad määruse § 4 lõikes 1 ÜKT-le seatud tingimustele. 
 

7. Kasutamiseks antavad tööobjektid, tööde teostamise aeg ja teostatava töö laad: 
 
................................. 
 
................................. 
 
................................. 
 
................................. 
 
................................. 
 

8. Võimaluse korral varustab valdaja ÜKT tegijad töövahenditega. 
 

9. Valdaja annab lepingu sõlmimisega kriminaalhooldusosakonnale õiguse teostada tööobjektil 
videojärelevalvet määruse § 141 kohaselt. 
 

10. Muudatusi punktis 7 nimetatud tingimustes võib teha üksnes kriminaalhooldusosakond. 
Muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.  
 

11. Kriminaalhooldusalust puudutavad andmed on konfidentsiaalsed.  

 
KRIMINAALHOOLDUSOSAKONNA KOHUSTUSED 
 
12. Kriminaalhooldusosakond kohustub korraldama lepingu esemeks oleval tööobjektil 

kokkulepitud tingimustel ning kooskõlas määrusega ÜKT täitmist. 
 

13. Kriminaalhooldusosakond ei võta selle koostöölepinguga kohustust tagada lepingu esemeks 
olevatel tööobjektidel valdajale muude lepingute või õigusaktidega sätestatud kohustuste 
täitmist.  



 
LEPINGU LÕPETAMINE 

 
14. Valdaja võib selle lepingu ennetähtaegselt lõpetada ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni 

likvideerimise korral ilma ette teatamata. Muudel tingimustel on lepingu ennetähtaegne 
lõpetamine lubatud kriminaalhooldusosakonna nõusolekul ja mõistliku etteteatamisaja jooksul. 
 

15. Kui valdaja ei ole käitunud usaldusväärselt ning seetõttu on tekkinud 
kriminaalhooldusosakonnal kriminaalhooldusalusele pandud kohustuste täitmise kontrollimisel 
probleeme, võib kriminaalhooldusosakond lepingu ennetähtaegselt lõpetada. 

 
LÕPPSÄTTED 

 
16. Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele. 
 
 
Lepingupoolte allkirjad 

Valdaja  Kriminaalhooldusosakond  

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

 

 

 


