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SISSEJUHATUS

,, On vaja loobuda m6ttest, et kuriteger,ust on vOimalik likvideerida. Kuritegells oli, on ja

jriab. Ka alaealiste kuritegeruit ei ole vdimalik likvideerida, kuid seda on vdimalik

viihendada. Et panna mdningast piiri alaealiste kuritegeruse leviku suurenemisele, on vaja

teada kuriteger,use uusi ja endisi tekitajaid: ajendeid, pdhjusi ja juuri, mis viib noori inimesi

kuritegelrrsele. "l

Kiiesolevaks ajaks on liibiviidud mitmed uuringud kuritegeruse, sealhulgas retsidiivsuse

kohta Eestis. Nende uuringute tulemuste p6hjal v6ib viiita, et alaealiste retsidiivsus on levinud
ja vargustel on suurim osakaal retsidiivsuse puhul.

K?iesolevas tdds piiiiab autor leida vastust kiisimusele, millised on peamised p6ljused, mis
viivad alaealise ikka ja jaile varavastast kuritegu toime panna. Eesmiirgiks on viilja selgitada,
millistest peredest on need noored piirit, milline on nende suhtlusringkond, koolitee, vaba aja
h6ivatus, huvi massimeedia, hariduse omandamise ja tddtamise vastu, samuti milline on
vdime luua sidemeid kaasinimesiega ja veendumus tihiselu reeglite vajalikkuses ning millises
seisundis nad reeglina korduvkuriteo toime panevad.

Autori hinnangui on oluline selgitada viilja retsidiivsuse ajendeid ja p6hjusi korduvaid

varavastaseid tegusid toimepannud alaealistest toimepanijate puhul. Pdhjuste teadmine vdib
olla vahendiks alaealiste kuritegevuse leviku viihendamisel varavastaste siiiitegude puhul.

Teema on alctuaalne nii retsidiivsuse noorenemise kui ka varavastaste siiiitegude osakaalu

t6ttu. Kdesoleva td6 kirjutamise ajal on alaealiste ja korduvkuriteger,use ermetamine
pdhilisteks kdminaalpoliitika arengusuundadeks aastani 2018.2 Lisaks iihineb autor E. Raska

seisukohaga: ,, ... mitte tihekordsed uuringud, olgu need kui tahes pdhjalikud, vaid muutuva

situatsiooni pidev jiilgimine on kuriteger,use profiilaktika efektiivsuse pant,..3

' A. Toomsoo. Alaealiste kuritegevus. Ajendid, pdhjused, juured. Tallinn: Kooperatiiv "Praktikaja teadus" 1993,
lk  183.
' Kdminaalpoliitika arengusuunad aastani 20 I 8 heakskiitmine - RT UI 20 I 0, 26, 5 1 .' E. Raska. Sotsiaalne programm: kuritegevuse ennetamine. Teooriaja praktika kiisimusi. Tallinn: Eesti Raamat
t987 ,\k 73 .
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Kiiesolevas tdds on piistitatud jiirgmine hiipotees: vajakajiiiimised sotsialiseerimisagentide

tege\uses, majanduslik olukord, purunenud vdi hii?ibuvad sotsiaalsed sidemed soodustavad

korduva varavastase kuriteo toimepanemist alaealiste seas.

Eesmiirgi saavutamiseks j a piistitatud hiipoteesi kontrollimiseks tuginetakse

teaduskirjandusele ning viiakse liibi empiiriline uudng Viru vanglas ja Tapa erikoolis

viibivate alaealiste seas, kes oir toime pannud varavastaseid korduvkuritegusid. Uuringu

eesmiirgiks on selgitada viilja alaealistest retsidivistide sotsiaalvdrgustik, 6pikogemused,

sotsiaalsed sidemed, majanduslik olukord, suhted uimastitega ning analiiiisida seost

varavastase korduvkurite gelrrse ga.

Uurimist66 koosneb viiest peatiikist. Esimeses peatiikis avatakse varavastaste siiiitegude,

retsidiivsuse ja retsidivisti m6iste. Teises peattikis kdsitletakse isiku vanuseliikide tunauseid,

alaealise siitivdimet ja vastutust karistusseadustiku jrirgi ning visandatakse noore kurjategija

portree. Kolmandas peatiikis vaadeldakse retsidiivsuse mii?ira vanuseriihmiti ja kuriteoliigiti

Eestis ning retsidiivsusniiitajaid teistes riikides. Neljandas peatiikis keskendutakse peamistele

sotsiaalsetele faktoritele, mis m6jutavad alaealiste retsidiivsust. Viies peatiikk on t66

empiiriline osa, milles analUtsitakse ktisitluse liibiviimise ltiiigus saadud andmeid ja esitatakse

tulemusi.



1. VARAVASTASTE KORDUVKURITEGUDE MAARATLEMISEST

KARISTUSSEADUSTIKUS

1.1. Varavastased siiiiteod ja kuriteod

Teatavasti on iga 6iguskaasluse liige kindlate 6igushtvede kandja, kusjuures need Oigushiived

on vaadeldavad nii individuaalsete kui kollektiivsetena. Olulised individuaalhiived on

materiaalset ehk ainelist laadi. Neid 6igushiivesid kahjustavad siiiiteod kannavad enamasti

varavastaste siiiitegude nime. Eri riikide kriminaalseadustikes ja kirjanduses vdib leida viiga

erineval varavastaste siii.itegude siistemaatikat.a

Kiiesolevas t66s liihtutakse kehtivast 6igusest. varavastased siiiiteod on kajastatud

Karistusseadustiku 13. Peatiikis. Varavastaste siiiitegude siisteem on jiirgmine: siiiiteod

omandi vastu, siiiiteod vara vastu tervikuna ia viihemohtlikud varavastased siiiiteod.5

Kuritegude ja viiiirtegude eristamine toimub nende eest seaduses etteniihtud karistuse jiirgi.

Karistusseadustiku6 (edaspidi Kars) $ 3 lg 3 kohaselt on kuritegu kiiesolevas seadustikus

satestatud siiiitegu, mille eest on fiiiisilisele isikule p6hikaristusena ette niihtud rahaline

karistus vdi vangistus ja juriidilisele isikule rahaline karistus v6i sundlopetamine ning KarS $
4 lg 4 kohaselt on vii?irtegu ktiesolevas seadustikus v6i muus seaduses satestatud siiiitegu,

mille eest on pdhikaristusena ette niihtud rahatrahv vdi arest. Jiirelikult k6ik varavastased

siiiiteod on kuriteod, viilja arvatud varavastane siiiitegu viiheviiiirtusliku asjaja varalise diguse

vastu (KarS $ 218). mis on vii2irtegu.

1.2. Korduvkuriteod ehk retsidiivsus

Karistus6iguslikus mdttes vdib jaotada retsidiivsust Siguslikuks ja faktiliseks.T Peaprokurdr

Norman Aas (diguskomisjonis 04.12.2003) jaotab retsidiivsust juriidiliseks retsidiivsuseks,

kus retsidiivsus tuleneb eelnevast kohtuotsusest (on olnud juba tihe kona kohtulikult

karistatud, ja paneb toime uue kuriteo) ja faktiliseks retsidiivsuseks (iihe ja sama

" J. Sootak. Varavastased siiiiteod. Vli.2. Tallim: Juura 2009. lk 16.
5 J. Soorak, lk 19.
6 Karistusseadustik - RT I 2001, 61,364 ... RT I,20.12.?013,3.
' P. Pikamae, J. Sootak (koost). Karistusseadustik. Komm vlj. 3. Tallim: Juura 2009, lk 536.



kohtuprotsessi kiiigus tdendatakse kuritegewse korduvus, see tiihendab on pannud toime mitu

kuritegu enne stiiidimdistmist).8

Viilisallikates kiisitletakse retsidiivsust kriminaal6iguses kuriteo korduvas toimepanemises,

kui isik oli juba siiiidi m6istetud. Seega eelnev siitidim6istmine ei viinud karistuse eesmiirgini

ehk kurjategija parandamiseni. Kriminoloogilises m6ttes seisneb retsidiivsus kuriteo korduvas

toimepanemises s6ltumata sellest, kas isik oli varem siiiidi mdistetud kuriteo v6i kuritegude

sest ja tildse vdetud vastutusele, sest iseenesest korduskuriteo toimepanemise fakt

iseloomustab subjekti isiksust.e

Kriminoloogilistele ja sotsioloogilistele uurimustele toetudes on tehtud kindlaks iiheksa

v6tneteguft, mis m6jutavad retsidiivsust: haridus, tddhdive, alkoholism ja narkomaania,

vaimne ja ftiiisiline tervis, hoiakud ja enesekontroll, institutsionaliseerumine ja eluoskused,

majutus, materiaalne olukord, perev6rgustikud. Kuritegelikule teele sattumise vatus on

oluline punkt retsidiivsuse kujunemisel. Oigeaegse eduka sekkumise korral saab noorelt

kuriteo sooritanute puhul viihendada retsidiivsusriski. Kuritegelikule teele mittesattumiseks

on oluline perekonna sotsiaalne toimetulek ning head perekondlikud suhted ja eeskujud.

Retsidiivsuse viihendamisel on oluline hinnata retsidiivsusriski liibi seda p6hjustavate tegurite

viiljaselgitamise ning seejiirel nende p6hjustega tegelemise. Tuleb tegeleda 6igusrikkujate

hoiakutega: piiiida parandada ja taastada perekondlikke suhteid, et tekiks huvi palgatdci ja

6ppimise vastu ning sealt edasi pareneks sotsiaalne toimetulek.l0

Mdistega ,,retsidiivsus" on lahutamatult seotud mdiste ,,retsidivist". Karistusdiguslikkus

m6ttes varguse, r66vimise v6i omastamise varem toime pannud isik on see, kes on selle eest

varem siiiidi m6istetud (kohtuotsus on jdustunud, kuid tditmisele pddramata, kannab karistust

v6i selie iira kandnud, kuid ei ole karistusregistrist kustutatud) v6i kes on varem varguse

toime pannud. kuid ei ole selle eest veel si.iiidi m6isterud.rl

Jiiri Saar jaotab kurjategijaid toimepandud 6igusrikkumistest tulenevalt jSrgmiseit:

mittekoonilised retsidivistid (karistatud kiminaalkorras kaks v6i kolm korda) ja koonilised

" M. Raukas ftoordinaator). Retsidiivsus. KESA-Maudtius 2007, lk 15.
" N. Strutskov (oim). Kriminologija. Perevod s Tsesskogo. Moskva: Progress 1982,lk 17l-172.
ro M. Raukas (koordinaator), lk I 7- I 8 .
" P. Pikamae, J. Sootak (koost), lk 536.



retsidivistid (karistatud kriminaalkorras neli ja enam korda).r2 Retsidivistidel on viilja

kujunenud negatiivne suhturnine iihiskonda, iseloom on vtiiirastunud. Retsidivistid piiiiavad

siiilitada kontakte oma kurjategijatest kaaslastega. Vajadused ja huvid on viiiirastunud,

tiiielikult puuduvad tulevikku suunatud huvid, enamus on alkohoolikud, suurt huvi tuntakse

hasartmiingude vastu. Igapiievakiisimustesse suhtutakse iiksk6ikselt. Retsidivistid on sageli

agressiivsed, egoistid, iikskdiksed kaaslaste kamatuste vastu, kiiiinilised vastassugupoole

vastu. Hinnatud on parasiitlik eluviis - t66d ei tehta ei vabaduses ega kinnipidamiskohas.

Haridustase on madal, kultuurivajadused puuduvad. Mida rohkem on retsidivistil karistusi,

seda madalam on tava.liselt tema haridustase. Pikaajaline eraldatus kinnipidamiskohas on

loonud nende seas omataolise subkultuuri. Oma tavadest hoitakse kinni. On viilja kujunenud

kuritegeliku iihiskonna hierarhia ja grupin6uded, 20% retsidivistidel on psiir.ihilisi haireid,

suur hulk retsidiviste ei seo oma tegu selle tagajiirgedega. Retsidivistide iimberkasvatamise

v6imalused on tavaliselt viiga tagasihoidlikud. Suure osa kuritegudest panevad

kinnipidamiskohtadest vabaaenud toime esimesel nn vabadusaastal. Arvatakse, et igast

kiimnest vabanenud retsidivistist paneb kuus kuni seitse toime uue kuriteo juba esimesel

vabadusaastal. Kiillalt suur osa korduskuritegudest pannakse toime isegi esimestel ptievadel ja

niidalatel piirast vabanemist. I 3

Iseenesest retsidivisti mdiste omab suurt sisu, mille raames on terve rida erinevaid liike

subjekte. Erinevate retsidivistide vahel on silmapaistvad erinelused. Niiiteks tuuakse

kirjanduses viilja mdiste pseudoretsidivist, kelle all mdeldakse juhuslikke kurjategijaid, kelle

poolt toimepandud kuriteod ei ole omavahel seotud. Samas on olemas retsidivistid, kellel on

kaldulus konkreetset liiki kuriteo toimepanemisele. Uhed spetsialiseeruvad vargustele, teised

kelmusteie, kolmandad seksuaalkuritegudele ja nii edasi. Ei ole viilistatud sellised

retsidivistid, kes si.istemaatiliselt panevad toime eri liiki kuritegusid, ndidates oma

antisotsiaalset orientatsiooni. Nende hulka kuuluvad eelkdige kurjategijad, kes tegutsevad

iseseisvalt, iiksinda. Veel on olemas kurj ategij ad, kes on kuritegelike organisatsioonide
,  - .  , . .  ,  . ,  t 4

rlKrneo vor lfldnd.-

'' J. Saar. Alaealiste digusrikkujate hilisemast kiminaalsest
longituuduuringu andmetel. - Sotsiaalt 66 2001/6, lk 2'I .
'3 M. Raukas (koordinaator), lk 14.
'" N. Sfut5kov (toim), lk 186.

kariaarist aastatel 1985-1999 ldbi viidud



2. ALAEALINE VARAVASTASTE KT]RITEGT]DE TOIMEPANEMISE

SI]BJEKTINA

2.1. Alaealise mdiste

Riiiikides lapse m6istest ja tema vanusest, ei riiiigita mitte ainult tema kronoloogilisest

vanusest, vdttes aluseks lihtsalt tema siinniaja. Kiisimus lapse vanusest on mtirksa keerukam.

Vanuseliigid on erinevad - bioloogiline, sotsiaalne, psiitihiline ja konoloogiline vanus.t5

Bioloogilise vanuse puhul on oluiisemad tunnused luude ja lihaste arengutase, suguline

kiipsus jne. Bioloogilise vanuse norm ja hiilve on seotud eelk6ige ffiiisilise aktseleratsiooniga.

Norm on see, kui isiku fiiiisilise arengu tase on vastavuses tema kronoloogilise vanusega.

Bioloogilise vanuse teiseks hiilbeks on arengu mahajli.iimus, konoloogilisele vanusele

mittevastaws. Sel juhul on tegemist ffiiisilise infantilismiga, mida iseioomustab kiingunud

kasv. sugutunnuste minimaalne avaldumine jne.I6

Sotsiaalne vanus sdltub inimese kohast sotsiaal- ja tootmissuhete siisteemis. Kiipsus on

saalutatud, kui inimene teenib endale raha. Sotsiaalne vanus saabub tiinapaeval mdnev6rra

hiljem kui ntiiteks eelmise sajandi alguses. Praegu on noored kauem sdltuvad oma vanematest

v6i hooldajatest, t6dle minemist liikatakse edasi nii kaua kui vdimalik. Sotsiaalse vanuse

m6istest on lahutamatu sotsiaalse kiipsuse m6iste. Viimane tiihistab v6imet mdista

sotsiaalsete suhete tiihendust j a neis suhetes diguspiiraselt tegutseda.lT

Psiiiihiline vanus iseloomustab inimese suhtumist iseendasse ja iimbritsevasse maailma.

Psiiiihilise kiipsuse saabumise tunnuseks on inimese v6ime m6ista oma tegude tiihendust ja

neid juhtida. See on eelduseks, et inimene suudab vastutada oma tegude eest. Psiiiihilise

arengu t2ihtsamad hiilbed on vaimse arengu mahajiiiimus ja arengupeetus.l8

" S. Kaugia. Alaealine digusliku vastutuse subjeklina - S. Kaugia. ftoost). 6igus. Psiihholoogia. Sotsioloogia.
oppemate4ale III. Tartu: Tartu Ulikooli Kirjastus 2003, lk 19.
'6 S. Kaugia 2003, lk 20.
'? S. Kaugia 2003, lk 20-21.
'3 S. Kaugia 2003, lk 20-22.
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Kronoloogiline vanus m66detakse siirmimomendist kiiesoleva a.iahetkeni.re Mitrnetes

seadustes on olemas m6iste.,alaealine". Tsiviilseadustiku tildosa seaduses20 (edaspidi TsUS)

on mdistega ,,alaealine" seotud isiku teovdime. fsUS 5 8 lg 1 kohaselt fiiiisilise isiku

teov6ime on v6ime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. TsUS $ I lg 2 ls-st I tulenevalt on

tiiielik teovdime l8-aastaseks saanud isikul ja ls-st 2 tulenevalt on alaealine alla l8-aastane

isik. Alaealise m6jutusvahendite seaduse2r $ 2 kohaselt on alaealine 7-18 aasta vanune isik.

Tddlepingu seaduse22 $ 7 lg lkohaselt ei tohi tddandja t66lepingut s6lmida alla 15-aastase v6i

koolikohustusliku alaealisega ega teda t<i0le lubada. viiija arvatud kiiesoleva paragrahvi 16ikes

4 satestatud iuhtudel.

2.2. Alaealine kuriteo subjektina

Oiguslik vastutus kujutab endast Oigusnormides etteniihtud riikliku sunnivahendi kohaldamist

(rakendamist) Siguserikkuja suhtes. Oigusliku vastutuse eesm2irk on sundida isikut tiiitma

oma kohustusi ja veenda teda kinni pidama kehtestatud kiiitumisreeglitest.23

KarS $ 32 kohaselt isikut saab 6igusvastase teo eest karistada iiksnes siis, kui ta on selle

toimepanemises sriiidi. Isik on teo toimepanemises siiiidi, kui ta on stiiv6imeline ja puudub

kdesolevas jaos siitestatud siii.id viilistav asjaoiu. KarS $-st 33 tulenevalt on isik siiiiv6imeline,

kui ta on teo toimepanemise ajal siiiidiv ja viihemalt neljateistaastane.

Siiiivdime kujutab endast isiku v6imet teada iihiskonnas kehtivaid norme ja juhtida oma

kiiitumist vastavalt nendele normidele. Sisuliselt tiihendab siiiiv6ime v6imet saada aru oma

teo ebabigussisust. Vanusepiir 14 aastat tuleneb pedagoogikast ja psiihholoogiast ning on

selles m6ttes teaduslikult p6hjendatav. Samal ajal on aga vanusepiiri asetamine alati

mbnev6rra tinglik ning kujutab endast 6iguspoliitilist otsust. Alla 14 aasta vanuse isiku

karistamine on siiii puudumise t6fiu valistatud, kuid tema suhtes v6ib kohaldada kasvatuslikke

mdjutusvahendeid - niiiteks paigutada kasvatuse eritingimusi vajavate laste erikooli vdi muud

sellist.2a

'' S. Kaugia 2003, lk 20.
'?o Tsiviilseadustiku iildosa seadus - RT I 2002, 35, 216 ... RT I,06.12.2010,1.
'?' Alaealise m6jutusvahendite seadus - RT I 1998, 17,264 ... kT I,2006, 55,405.
" Tddlepingu seadus - RT I 2009, 5,35 ... RT 1,22.12.2012, 15.
'zr S. Kaugia 2003. lk 21.
'o P. Pikamae, J. Sootak (koost), lk 174.



Kuritegelikule teele sattunud isiku vanus on oluline kriminaalse karjiiiiri kujunemisel.

Kriminoloogias on elanikkonna kriminaalse aktiivsuse paremaks kirj eldamiseks ja uurimiseks

viilja t66tatud nn kiminaaise karjii?iri paradigma. Kui defineerida nimetatud fenomeni k6ige

iildisemalt, siis on kriminaalne karjiiiir ku{ategija poolt toimepandud 6igusrikkumiste ja

kuritegude aegrida. Kriminaalne karjiiiir on seega indiviidi liikumine liibi kriminaalse

praktika. Kriminaalselt aktiivsed indiviidid alustavad kuritegude toimepanemist mingil ajal,

millega algab nende kiminaals-e aktiivsuse periood. See kestab kuni viimase kuriteoni, st

ajani, mil kriminaalne karjiiar 15peb. Need isikud, kes alustavad kiminaalset karj2i2iri

alaealistena, jiitkavad seda ka pika aja jooksul. see t2ihendab, et nad ei l6peta kuritegelikku

kiiitumist enne, kui selleks sunnivad fiisioloogilised v6i muud p6trjused. Igas vanuses

kurjategijate puhul tuleb eeskiitt vaadelda nende motiive ja nende sotsiaalset liihiv6rgustikku,

kes vdib olla abiks kriminaalse kadiiiiri l6oetamisel.2s

J. saar uuris alaealiste Sigusrikkujate kriminaalseid karjiirire ajavahemikul l9E5-1999 ja

jdudis jiireldusele, et nende elukiiik enamikul juhtudel ei olnud edukas. vaid iiksikutel
juhtudel on 6nnestunud oma elu enam-vfiem normaalsel viisil konaldada. Rohkem kui

tavaliselt, iseloomustab endisi alaealisi digusrikkujaid k6rge surerus, tddalase karjii?iri ja

alalise elukoha puudumine. Laste ja noorte kuritegewse seisukohalt on k6ige riskantsem iga

15-16 eluaasta, see on aasta v6i paar enne seda, kui noor inimene l6petab kooli. Kui noor

inimene on sathrnud seadusrikkumiste teele, siis vaga suure t6enaosusega jatkab ta seda ka

tiiiskasvanueas ning seda rohkem kuritegusid ta tdeniioliselt sooritab.26 Sama tulemuseni on
jdutud Ameerika Uhendriikides. Leiti, et digusrikkumiste toimepanemine lapsep6lves on

miirgatavalt seotud noorukieaga ja kriminaalse ktiitumisega. T6eniiosus, et lapsep6lves

diguserikkumistega seotud nooruk tiiisealisena paneb toime kuriteo, suureneb kolm v6i neli

korda .27

E. Raska iseloomustab kurjategija portreed ja kirjutab: ,,Noor kurjategija on elunautija k6ige

tavalisemas m6ttes. Tema elu sisu ja ebajumal on meelelahutus, l6bus iiraelamine. Noore

25 M. Raukas (koordinaator), lk 12.
tu J. Saar. Alaealiste digusrikkujate kriminaalsed karjiiiirid 1985-1999 - Markina, A. jt (koost). Ulevaade 1985-
2000 Eestis hbiviidud noorte hiilbekaitumist kasitlevatest uuingutest. Uurimisprojekti aruanne Integatsiooni
Sihtasutusele. Tallinn: 2001, lk 13.
" B. Krisberg., A. Wolf. Juvenile offending. - Heibrun et al. (koost). Juvenile Delinquency: prevention,
assessment and inteNention. USA: Oxford Universitv Press 2005. lk 75-76.
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kurj ategij a teine ebaj umal on fi.irisiline iileolek. Naudinguhimu j a fiiiisilise j 6u kummardamine

on noore kurjategija portree p6hijooned."28

" E. Raska. Seadusega pahuksis. Tallinn: Eesti Raamat 1980. lk 45-46.
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3. ALAEALISTE RETSIDIIVSUSNAITAJAD EESTIS JA TEISTES

RIIKIDES

3.1. Alaealiste retsidiivsus Eestis

201 0. aastal on Justiitsministeeriumis valminud retsidiivsuse uuring. Uuring p6hines valdavalt

2004. kuni 2007. aasta andmetel, p6hiline retsidiivsuse arvestamise periood on iiks aasta.

Uuringu indikaatoriks on isiku kahtlustatavana iilekuulamine piirast vanglast vabanemist,

kohtus stiiidi mdistmist v6i menetluse ldpetamist. 2007. aasta andmestiku pdhjal selgus, et

alla 18-aastaste isikute retsidiivsus oli k6ige suurem vanglast vabanenute ja siiridim6istetute

puhul. Nimelt alla 18-aastaste isikute retsidiivsuse miiiir on 59% (vanglast vabanenud) ja 36%

(siiiidim6istetud). Alaealiste retsidiivsus iiletas mitu korda iile 54-aastaste retsidiivsust (17%

vanglast vabanenute ja 13% siiridimdistetute puhul). Kuni 26-aastaste noorte retsidiivsus

iiletas mitu korda iile 54-aaStaste retsidiivsust nende hulgas, kelle suhtes menetlus

otstarbekusest ldpetati. Ldpetamise puhul oli retsidiivsuse miiiir alla l8-aastaste alaealistel

20%, 18-26 aastastel isikutel 21%, enam kui 54-aastastel aga 5%6. K6ige k6rgem on

retsidiivsuse miiiir varguste puhul. Vanglast vabanenutest pani aastaga uue varguse toime

52%, siiiidimdistetutest 33% ning menetluse l6petamise konal otstarbekusest 23%. Varguste

j:irel oli retsidiivsusrisk kdrgem kelmuste ja rddvimiste puhul. Vanglast vabanenutest pani

aasta jooksul uue kuriteo toime 48% kelmuste eest ja 44oh r66vimiste eest karistaturesL

stiiidimdistetute niiitajad olid ses suhtes umbes kaks korda madalamad. Ullatuslikult oli nende

puhul, kelle menetlus kelmuse kahtlustuses otstarbekusest l6petati, retsidiivsuse miiiir k6rgem

kui vargusi sooritanute puhul ja kdrgem ka siiiidim6istetute niiitajast.2e Tuginedes statistikale,

v6ib kokkuvdtlikult vaita, et k6rgeim retsidiivsus on alla l8-aastaste isikute puhul ning

kuuriteoliigiti on suurem retsidiivsus varavastaste kuritegude puhul.

Kuritegudes kahtlustatavaist al6ealistest h6lmavad tilekaaluka osa poisid vanuses 16-17

(2006. aastal 84%). Suur osa alaealiste kuritegudest on toime pandud grupis (2006. aastal

enam kui 60%), neist enamuse moodustasid vargused, sealhulgas vargused s6idukitest.

Vanglas viibis 2006. aasta l6pul 41 alaealist, enamik neist 17-aastased poisid. 93% alaealistest

29 A. Ahu"o, J. Salla, S. Vahtrus (koost). Retsidiivsus Eestis. Tallinn: Justiitsministeerium 2010, lk 8-19.
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kinnipeetavatest kandis vanglakaristust varavastaste ja 7%o isikuvastaste kuritegude eest,

retsidiivsus oli suurem varavastaste siii.itegude toimepalijate seas.30

3.2. Teiste riikide uuringud

Florida osariigis labi viidud uuringus (1995-2001 aastatel) leiti, et uue kuriteo toimepanemise

t6entiosust mdjutavad eeskiitt varasem karistatus, vanus. Soome uuringu (1993-2002 vanglast

vabanenud) tulemused niiitasid, et alla 18-aastastest vanglast vabanenuist sattus vanglasse

tagasi 85-95 protsenti ning kuriteoliigiti oli retsidiivsus suurim r66vimiste ja varavastaste

kuritegude eest karistatuil, madalaim eluvastaste ja seksuaalkuritegude eest karistatuil.

Rootsis oli retsidiivsus suurem korduvalt karistatud isikute puhul: kui esimest korda

karistatutest pani kolme aasta jooksul uue kuriteo toime 19%, siis varcm l-2 korda karistatute

puhul oli see niiitaja 38%o ja varem enam kui 10 korda karistatute puhul 89% ning siiiidi

m6istetud isikute retsidiivsus oli suurem sOidukivarguse (72%), r66vimise (68%), varguse

raskendavatel asjaoludel (65%) ja varguse (60%) puhul. Saksamaal 1999. aastal liibi viidud

uuring niiitas, et retsidiivsuse miiiir oli k6ige k6rgem noortevanglast vabanenute puhul: neist

m6isteti nelja aasta jooksul uues kuriteos sriiidi 78%, neist enamik uuesti vangi (45% k6igist

vabanenuist). Hollandis mdisteti kahe aasta jooksul piirast 2004. aastal tehtud kohtuotsust vdi

vanglast vabastamist uues kuriteos siiiidi 49% noorte kinnipidamiskohast vabanenutest, 40%

muud liiki sanktsiooniga karistatud noortest. Kokkuvdtlikult uuringud on kiruritanud

retsidiivsuse seoseid vanusega (nooremate puhul on retsidiivsus suurem), varasema

vanglasviibimise kordade arvuga (mida enam, seda suurem retsidiivsus), sooga (meeste puhul

on retsidiivsus suurem), kuriteoliigi raskusega (retsidiivsus on suurim varavastaste kwitegude

puhul; suhteliselt viiike raskete isikuvastaste kuritegude puhul), sanktsiooni raskusega

(retsidiivsus on vangistusega karistatud isikute seas suurem kui kergema sanktsiooniga

karistatud isikute ouhul).3 I

'o L. Haugas (toim). Lapsed Children. Tallinn: Statistikaamet 2008, lk 56-57.
" A. Ahven, J. Salla, S. Vahtrus (koost),lk24-27.
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4. ALAEALISTE RETSIDIIVSUST MOJUTAVATEST PEAMISTEST

SOTSIAALSETEST TEGURITEST

Ajend on midagi esile kutsuv viiline pdhjus, motiiv v6i tduge teatavaks kiiitumiseks. Ajendid

tulenevad instinktidest. Nditeks enesekaitseinstinkt v6ib esile kutsuda argpiiksluse ajendi,

sdjakuseinstinkt kangelaslikkuse ajendi, seksuaalinstinkt mehelikkuse (naiselikkuse) ajendi,

teistest eraldumise instinkt askeetlikkuse ajendi, moeinstinlt esinduslikkuse ajendi,

kriminoloogiline instinkt kuritahtlikkuse ajendi jne. Instinkte v6ib olla enamgi, samuti

ajendeid. Instinktid ja ajendid on tihedas seoses. Uurimustes selgub, et noorte kurjategijate

viiiirtusmaailma erip2ira avaldub kahes suunas: meelelahutused ja fliiisiline eneseteostus,

samas aga suhtutakse eitavalt perekonda, vaimsesse enesetiiiendusse, samuti viiiksesse gruppi.

on jdutud jrireldusele, et alaealiste Sigusrikkumiste ajendiks on tavaliselt soov mitte dppida

ega tddtada, sest neid ei rahulda,,hall argipdev". Ajendid viiljenduvad ka noorukite piiiidlustes

millegi erilise, romantilise, haantava omandamisele. See v6ib viiljenduda matkadel, spordis
jm ning kaasa tuua tdsiseid iileastumisi. Kuritegewse pdhjused tulenevad ajenditest.

Ajendeid, nagu miirkisime, on palju ja ajenditest tulenevaid p6hjusi on veelgi rohkem.32 K.

Kimmel teeb jiirelduse: ,, ... kuritegelik kiiitumine on orgaanilises seoses isiksusega, ...

kuritegeruse pdhjusi tuleb otsida kdigepealt teguritest ja asj aoludest, mis tingivad ebaterve

isiksuse kujunemise".33 Antud t66 kontekstis on oluline, millised on peamised p6hjused, mis

m6iutavad alaealiste retsidiivsust.

4.1. Vajakajiinmised sotsialiseerimisagentide tegevuses

Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mille kiiigus indiviid omandab antud

i.ihiskonnas ja sotsiaalses grupis olulised teadmised, viiiirtused, normid, kiiitumisviisid

(sotsiaalse kogemuse), teatava sotsiaalsete rollide siisteemi ja kultuuri.3a Sotsialiseerumine

kindlustab iihiskonna sotsiaalse ja kultuurilise jfiekest!'use, v6imaldab iihiskorura uutel

liikmetel kohaaeda sotsiaalse keskkonna nduetega ja selles edukalt funktsioneerida. Seega on

sotsialiseerumine indiviidi kohanemine iihiskonnaga: et tunda end taieoigusliku liikmena

iihiskonnas, mis juba leitakse eest kehtivate suhete ja normidega, tuleb 6ppida sotsiaalselt (see

" A. Toomsoo, lk 33-35.
3r K. Kimmel. Alaealiste kuritegelikest grupeeringuist - Kimmel, K. (koost). Alaealiste kuritegerusest ja selle
ifahoidmisest. Tallinn: Eesti Raarnat 1966,k 54.
ra T. Anepaiojt. Sissejuhatus 6igusteadusesse. Tallinn: Jurua 2004, lk 54 
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tiihendab teiste iihiskonnaliikmete kiiitumisega kooskSlas olevalt ja sellega arvestatavalt)

kiiituma. Sotsialiseerumine on isiku sihipiirane suunamine, dpetamine, informeerimine teiste

indiviidide ja sotsiaalsete gruppide poolt, eesmiirgiga tagada sotsialiseeritava normipiirane ja

iihiskonnas aktsepteeritav k?iitumine.rs

Samas ei ole 6ige vZiita, et sotsialiseerumise niiol vdiks tegemist olla pelgalt iihepooise

protsessiga, kus iihiskond 6petab oma uusi liikmeid ,,6igesti" kiiituma. Ukski tihiskonna liige

ei ole passiivne (sotsiaiiseeritav) objekt, ollus, millest keegi (iihiskond) peaks vormima temale

meeldiva isendi (asja, figuuri)., Vastupidi: iga sotsialiseeritav isik on samaaegselt ka ise

sotsialiseerija. rikastades teisi oma kogemustega.l6

Sotsialiseerumisprotsessis ei ole indiviid iihiskonnaga seotud vahetult, vaid mitmesuguste

elementide, nn sotsialiseerimisagentide kaudu. Sotsialiseerimisagentideks nimetatakse isikuid,

sotsiaalseid gruppe ja institutsioone, kes isiksuse arengut mdjutavad, teda kasvatavad ja

suunavad. Sotsia.liseerimisagentide ldplikku loetelu ei ole v6imalik esitada, kuid neid on

v6imalik grupeerida, saades laias laastus neli suurt ri.ihma: iiksikisikud, isikute grupid,

sotsiaalsed institutsioonid, iihiskondliku teadluse materialiseerunud viiljendajad (nt raamatud,

kunstiteosed jne). Inimese elu eri etappidel omavad tiihtsust ja tiihendust erinevad

sotsialiseerimisagendid: vtiikelapse arenguks on otsustava tiihtsusega tema perekond,

kooliealisele lapsele saavad perekonnast olulisemaks eakaaslaste grupid, Opetajad,

kaas6pilased jne. Perekond, eakaaslased jne on viiikesed sotsiaalsed grupid, millest koosneb

inimese sotsiaalne mikrokeskkond. Sellest tulenevalt on just viiikesed sotsiaalsed grupid

indiviidi sotsialiseerum isel otsustava tiihtsusepa.JT

Eri massimeediavahendite (televisioon, raadio, ajakirjandus, frlmid ja nii edasi) eesmiirgiks on

inimeste vii2irtushinnangute kujundamine, ning kuigi nende mdju on tugevam, miiiiravam ja

miirgatavam noorsoole, on massimeedia kahtlemata selleks vahendiks, mis aitab ka tiiisealistel

omandada rollimudeleid, mida on vdimalik rakendada pidevalt muutuvas ja alatasa uut

sisseelamist ndudvas sotsiaalses keskkonnas.38

tt S. Kaugia. 6igusteadvus: olemus, kujunemine, toimimine - S. Kaugia (koost). 6igus tihiskonnas. Tartu:
Avatar oU 2006, lk 98.
ru S. Kaugia. 6igusteadvuse olemus ja arengudeterminandid. Doktorittttt. Tartu: Tartu Ulikooli Ki4astus 20 t l, lk
86.
3? S. Kaugia 2006, lk l0l.
r8  S.  Kaugia 2006.  lk  l0 l .  
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Vdttes omaks teatud sotsialiseerimisagendi negatiivse iihiskondliku hoiaku, on isikul suur

t6eneosus kalduda k6rvale normipiirase kiiitumise teelt, sattudes vastuollu iihiskonnas iildiselt

aktsepteeritavate kiiitumisnormidega. Sotsialiseerumine on protsess, kus iiksikisik

(sotsialiseeritav) v6i teised isikud, sotsiaalsed grupid v6i iihiskond (sotsialiseerimisagendina)

m6jutavad teineteist vastastikku. Sattunud vastuollu iihiskonnaga laiemas mdttes, samuti aga

kodu ja kooliga, tekib koolinoorel trots, v6ib-olla kahetsus, kahjutume ja hdbi, mistdthr tekib

tal negatiivne suhtumine kooli (ihti ka oma kodusse), mis pdhjustab tema eemalejiiiimist

hariduse omandamisest ja soodustab tema hulkurlikku eluviisi ning paratamatult ka uute

6igusrikkumiste toimepanemist.3e

Sotsialiseerumise iiheks alaliigiks on 6iguslik sotsialiseerumine, mis viiljendub selles, et

diguse mdju inimese teadrusele aitab tal intemaliseerida ehk omaks vStta iihiskonna

sotsiaalkultuurilisi, seaihulgas juriidilisi vdiirn-rsi. Ka 6iguslik sotsialiseerumine algab inimese

varases lapsepdlves; k6nuti kdlblusteadvusega areneb Sigusteadvus. Niiiteks taipab laps

varakuit, et punase fooritule all ei tohi iiletada tiinavat. oigusliku sotsialiseerimise eesmArgiks

on sellise digusteadvusega isiksuse kujundamine, kes on diguse sfiiiiris positiivselt aktiivne.

Aktiivsuse all mdistame inimese omadust ja sellest tulenevalt vdimet mdjutada

eesmlirgipiiraselt sotsiaalset keskkonda 6iguse valdkonnas. Oiguslik aktiivsus n6uab oskust

hinnata neid teadmisi ja tegusid, millega subjektil tuleb kokku puutuda. Ka diguslik

sotsialiseerumine toimub sotsialiseerimisagentide vahendusel.a0 Sotsia.liseerimisagentide

osatiihtsus erinevatele elanikkonna gruppidele sdltub nii sotsiaalsete gruppide endi (niiiteks

nende vanusest tulenevast) eripiirast kui ka iihiskonna arengu tasemest ja konkreetse sotsiaalse

keskkonna iseiirasustest. Isiksuse formeerumisel osalevad iiheaegselt mitu

sotsialiseerimisagenti ja seepiirast on vaja uurida erinevate sotsialiseerimisagentide toimet

isiksuse kuiunemisele.ar

Kokkuvdtlikult vdib j?ireldada, et sotsiaaliseerimisagentide tegevus on seotud isiksuse

kujunemisega ja vaj akaj eiimised sotsialiseerimisagentide tege\.uses v6ivad p6hjustada isiku

kdrvalekaldumist normioiirase kiiitumise teelt.

re S. Kaugia 2006, lk 102-103.
40 S. Kaugia 2006, lk 103-104.
'' S. Kaugia 201l, lk 89.
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Alaealise kasvatamine on sotsiaalne protsess laiemas tiilenduses. Lapsi kasvatab k6ik: asjad,

niihtused, siindmused, kuid eelk6ige ikkagi inimesed. Lapse esimene sotsiaalne keskkond on

perekond, kus saadakse esimesed teadmised paljudes kiisimustes. Ka isiksuse arengu

viiiiratusi tuleb otsida perekonnast.a2 Kogu sotsialiseeri(u)misprotsessi aluseks on aga see

pagas, mille inimene on saanud lapsep6lves kaasa kodus. Kuna lapsel ei ole kaasasiindinud

(siinnipiiraseid) suhtumisi ja teadmisi, kujunevad need tal viilja sotsialiseerumisprotsessis,

eelkdige aga kodus. Lapse suhtumiste, tdekspidamiste omandamise viise kiisitledes v6ime

nendest v?ilja tuua jiirgmised: vanemate mainitused - tiiiskasvanud seletavad lapsele, mis on

hea, mis halb ja nduavad lapselt teatud kziitumist, 6petavad teda elama kindlate normide jiirgi;

eeskuju - laps omandab tbekspidamisi (vzi.iirtusi) eeskujude jiiljendamise teel, ta niieb teatud

k?iitumist ja jaljendab seda; ootused ja vastutegutsemine - laps on just niisugune, millisena

teda kohaldatakse; isiklik kogemus * siin on suur tiihtsus lapse aktiivsel tegutsemisel.a3

Nii toimub sotsiaalselt negatiivse kogemuse edasiandmine sageli juba perekonna vahendusel.

Niisugune olukord v6ib tekkida perekonna funktsioonimuutuste, funktsioonikadumise,

desintegratsiooni ja desorganisatsiooni tdttu, kui kaasaegsed perekonnad ajalooliste

struktuurimuutuste baasil ei ole enam vdimelised tiiitma oma iilesandeid ei teiste

tihiskon-naliikmete ega iihiskonna kui terviku suhtes. Kui perekonnast tuleneva m6ju t6ttu

noor inimene ei suuda integreeruda iihiskonda ja kultuurikeskkonda ning on hairitud

sotsiaalselt adekvaatse isiksuse areng, suurenevad vdimalused, et tema kiiitumine muutub

normidest k6rvalekalduvaks. Siinjuures on oluline rdhutada, et desorganisatsiooni-ilmingud

perekonnas toimivad alati tihedas koosm6jus teiste faktoritega,- mis kdik koos vdivad

p6hjustada noorte normivastast kiiitumist. Loomulikult tuleb arvestada ka vdimalusega, et

noor eelistab oma (antisotsiaalsele) perekonnale teisi sotsialiseerimisagente (nt vanavanemaid,

tuttavaid, sdprade vanemaid jne) juba varases nooruses ning nii jdab ta oma vanemate

negatiivsest m6just suuresti kdrvale.aa

Uurimustes on t6estamist leidnud asjaolu, et perekond ja lapse kasnrkeskkond mdjutavad

oluliselt laste kuritegelikule teele sattumist v6i mitte sattumist.4s P6hilisemad digusrikkumise

riskifaktorid, muuhulgas perekondlikud on: vanemate probleemne kiiitumine, vanemate

viihesed sotsiaalsed oskused, perekondlike konfliktide paljusus, vanemate ja sugulaste soosiv

a'? A. Toomsoo, lk 54.
a3 S. Kaugia 2006, lk l0l-102.
44 S. Kaugia 2011, lk 91-92.
as M. Raukas (koordinaator), lk 18.
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hoiak antisotsiaalsele kiiitumisele. Ebaterves perekondlikus dhkkormas tekivad negatiivsed

huvid, vaated ja harjumused, tekib psiiiihiline valmisolek (hoiak) iihiskonnavastaseks

kiiitumiseks.a6 Seega perekondlikud diguserikkumise riskifaktorid soodustavad kuritegelikule

teele sattumist. Sotsiaalv6rgustikul on tiihtis roll kanda sel ajal, kui l?ihedane isik vabaneb

kinnipidamisasutusest. Kogu olukord vdib kujuneda selliseks, et vabanenu liihimateks ja

tihedamateks sotsiaalseteks suheteks on pdhiliselt suhtlusringkond, mis koosneb kiminaalse

karjii?iriga s6pradest, kellega asutakse uusi kuritegelikke plaane vdlja m6tlema.aT

Samuti varasemad uurimused kinnitavad asjaolu, et retsidivist paneb toime korduskuritegu,

olles sotsiaal-kultuuriliste tegurite m6ju all. Nimelt, kinnitust on leidnud see, et enamik

retsidiviste olid ebakonapiiraste perekondlike suhete tingimustes ehk organiseerimatutest v6i

mittetiiielikest perekondadest. Statistiliselt eelpoolnimetatud tegur suhteliselt eristab

retsidivisti muust kurjategijast. Kriminoloogiiiste faktoritena vaadeldakse veel perekonna

vaesust ja halbu elutingimusi. S. Sellhaus tuvastas, et 80% alaealistest panid toime oma

esimene digusrikkumine enne l5-aastaseks saamist. Enamik alaealisi retsidiviste on ptirit

mittetiiielikest perekondadest, alkohoolikute perekondadest, samuti perekondadest, kus

vanemad ei hoolitsenud laste eest.as New Yorgis 1991-1995 aastatel liibiviidud alaealiste

kurjategijate, raskesti kasvatatavate ja jiirelevalvet vajavate alaeaiiste uuringus leiti, et

perekondlik keskkond on seotud alaealiste retsidiivsusega. 80% alaealiste retsidivistide

perekondi kas olid seotud kuriteoga v6i toimus uimastite kuritarvitamine perekonnas.ae

K. Kimmel viiidab, et Ziiirmiselt negatiivselt mdjub lapse isiksuse ja kiiitumise kujunemisele

vanemate joomine.so Alkohol vdib liihikese ajaga muuta lapse iseloomu, teha temast

pidurdamatu, morni ja tasakaalutu inimese, t6ugata teda tiiiesti motiveerimatutele tegudele.

Varasematest uudngutest (psiihhiaater J. Janu5evski 1959.a. analiii.isi tulemused) on leitud, et

39% lastest ja noorukeist harjus tarvitama alkoholi vanemate dpetusel. Jiirelikult iiheks

p6hjuseks, miks lapsed puutuvad kokku alkoholiga, on ttiiskasvanute halb eeskuju, kus

vanematel on esmane roll.5l

" L. Auviiiirt. Lapsed ja puuetega inimesed digusmenetluses: juriidilised, kriminoloogilised ja
diguspsiihholoogilised aspektid. Tarhr: Tartu Ulikooli Kirjastus 2001. lk 39-43.
a7 M. Raukas (koordinaator), lk 18.
o8 N. Strutskov (toim), lk 181-182.
ae B. Frederick. Factors Confiibuting to recidivism among youth placed with the New York state division for
y,outh. New York: New York state division of criminal justice services 1999,1k 4.
" K. Kimmel. lk 60.
5r A. Toomsoo, lk 56-57.
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Uimastite tarvitamine oli kaua aega seostatud Oigusrikkumiste toimepalemisega ja

kriminaalse kiiitumisega. Uimastite kudtarvitamine, sealhulgas alkoholi ja narkootikumide

tarvitamine on iiheks oluliseks pdhjuseks Sigusrikkumiste toimepanemisel alaealiste poolt,52

2006. aasta uuringus, mille sihtgrupi moodustasid k6ik Eesti iildhariduskoolide 7., 8., ja 9.

klassi 6pilased, v.a eri- ja sanatoorsed koolid, kontrolliti, kas vanemate alkoholi v6i

narkootikumide kudtarvitamise probleem avaldab m6ju alaealiste kiiitumisele. Osutus, et

tiidrukud, kelle vanematel esin<jb probleeme uimastite kuritarvitamisega, puuduvad koolist

ilma pdhjuseta teistest sagedamini. Poisid, kelle vanematel on alkoholi- v6i narkoprobleemid,

tarvitavad sagedamini narkootikume.sl Sama uuringu kohaselt alkoholi ja narkootikumide

tarvitamine suureneb vanuse kasvades oluliselt. Miirkimist viiiirib see fakt, et isegi k6ige

nooremas vanusekategoorias (12- 13-aastased) oli 31% tiidrukutest ja 32% poistest kiisitlusele

eelnenud kuul viihemalt kona alkoholi tarvitanud. 16-aastaste vanusegrupis oli viimase kuu
jooksul alkoholi tarvitanud 53% tiidrukutesr ja 67% poistest. Narkootikumide taffitamine

kasvab poistel oluliselt 16-aastaselt, tildrukutel jZi2ib narkootikumide tarvitamine alates 14.

eluaastast stabiilseks. Poistel ja tiidrukutel esineb lahjemate alkohoolsete jookide pruukimine

iisna varakult, 11 aasta vanuses. Sama vanuses alustavad poisid jalgrattavargustega ja

poevargustega, esimesed rcidvimised ning esemete vdgisi iirav6tmised esinevad piirast 13.

eluaastat. Huvipakkuv on see, et varavastased Oigusrikkumised - vargused poest vdi

sissemurdmine varguse eesmdrgil - esinevad tiidrukutel esimese asj ana ning poistega

v6rreldes ka nooremas 
"us.5t 

-siinkohal 
on miirkimisviiiime see, et teises 2006. aastal

labiviidud uuringus (respondentideks olid korduvkaristusega meessoost kinnipeetavad

vanuses 16-24) selgitati, et iile 1/5 intervjueeritavatest, kes lapsena on sooritanud

6igusrikkumisi, on kujunenud retsidiivseks kurjategijaks. Nende kiminaalse karjiiiiri

ldpetamine ei ole dnnestunud ei jiirelevalve all viibimisega intemaatkoolis ega

kinnipidamisasutuses. 55

Eelpoolnimetatud uuringus, milles respondentideks oli korduvkaristusega meessoost

kinrripeetavad vanuses 16-24 selgitati, et respondentidest 86% tarvitasid alkoholi

" J. Derzon, M. Lipsey. Predictors of violent or serious delinquency in addescense and early adulthood: A
synthesis of longitudinal reserch - Farrington, D., Loeber, R. Serious and violentjuvenile offenders: risk factors
and successful interventions. Tousand Oaks (CA): Sage Publications 1998, lk 86-105.
53 A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski. Eesti alaealiste hdlbiv kaitumine. Tallinn: Justiitsministeerium 2007, lk

5a A. Markina, B. Sahverdov-Zarko.'ski, lk 10-12.
55 M. Raukas (koordinaator), lk 83.
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kinnipidamisasutusest vabanedes, i4% intervjueeritavatest alkoholi vabaduses olles ei

tarvitanud. Narkootikume tarvitasid peale kinnipidamisasutusest vabanemist respondentidest

49oh, etk pea pooled k6igist intervjueeritavatest. Sama uuringu raames teostati

korduvkurjategijate kiisitlus selle kohta, mida nad ise arvavad korduskuriteo toimepanemise

pdhjusest. Esimesel kohal ehk 48% k6igist pakutud p6hjustest olid uimastid (narkootikumid

v6i alkohol).56

on tiihele pandud, et mida madalam on vanemate haridustase, seda tdeniiolisemalt satub

alaealine kuritegelusse.sT Samas on see viiide vaieldav. varasemate uuringute tulemuste

koheselt isa hariduse kasv ja- lapse kuritegerus ei ole kausaalses seoses. Ka emade

haridustaseme tSusust hoolimata suurenes nende laste kuritegevus. Seega pole ema hariduse

kasv laste kuritegewsel maiirav.ss

Uuringute andmetel on koimest neljandikust ilma emata kasvanud alaealistest saanud

alaealised digusrikkujad. Alaealiste 6igusrikkujate hulgas on suur ka isata (ainult emaga)

noorte protsent.se varasemate uuringute andmetel 55,g %-l ataealistel kurjategijal puudus iiks

vanem vdi ei olnud iihtegi vanemat.uo ISRD-I uuringus p66rati suurt tiihelepanu perekonna

struktuuri mdjule alaealiste digusrikkumistele ja probleemsele kiiitumisele. Selgus, et

tiksikemaga perekonnas kasvamine suurendab digusrikkumiste esinemise riski Lduna-

Euroopa riikides ning anglosaksi riikide grupis, samas Loode-Euroopas sellist seost ei

ilmnenud. 2006. aastal Eestis liibiviidud uuringu andmete analtiiisil j6uti teisele jiireldusele.

Isa olemasolu vdi puudumine avaldab mdju koolikohustuse taitmisele nii poiste kui ka

tiidrukute puhul, kuid seos on vega n6rk. Alaealised, keda kasvatab ainult ema, puuduvad

koolist p6hjuseta sagedamini kui alaealised m6lema vanemaga perest. Ema v6i isa surma

kogemus ei suurenda 6igusrikkumiste riski. Nii poiste kui ka tiidrukute puhul avaldab

vanemate lahutus m6ju probleemsele kiiitumisele: lahutatud vanemate perekonnast piirit

lapsed puuduvad sagedamini koolistjajoovad sagedamini alkohoolseid jooke.6r

56 M. Raukas (koordinaator), lk 78-80.
s7 M. Raukas (koordinaator), lk 19.
58 A. Toomsoo, lk 63-69.
5e L. Auvaart, lk 5.
60 A. Toomsoo, lk 70.
6r A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski, lk23-27.
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Veel iiheks asjaoluks, mis miingib noorsoo kuriteget'usel arvestatavat rolli, on viigivald

perekonnas.62 Vanemate korduvad omavahelised t6sised konfliktid vdi ffiiisilised

kokkup6rked avaldavad mdju alaealiste kiiitumiseie. Sellistest peredest tiidrukute seas on

viigivalla kasutamise ja alkoholi tarvitamise juhtumid sagedasemad. Viigivald peres avaldab

tundvat mdju poiste digusrikkumistele. Poiste hulgas, kes on piirit konfliktsest perest, esineb

oluliselt sagedamini alkoholi joomist, varavastaseid ja teisi tdsiseid Sigusrikkumisi ja

6isusvastast kiiitumist.63

Kaasajal ei saa perekond enam tiiita kdiki traditsioonilisi noorte kasvatamise iilesandeid. Nii

tulevad teised sotsialiseerimisagendid siin oluliselt perekonna k6wale, et anda edasi

iihiskonnas kehtivaid k5itumisreegleid ja kultuurilisi v?i?irn.rsi.6a

Tiinav on kampade kogunemiqkohaks, millest paljud kujunevad kuritegelikeks. Enamik

alaealiste 6igusrikkumisi ja kuritegusid sooritatakse grupiviisiliselt ja tiinaval. Tiinav on

kuriteger.use retsidiivi alguseks ja jatkuks. M. Ivanov ja N. Grobovskaja p6hjendavad

alaealiste kuritegelikku retsidiivi iihtemoodi - nooruk tuleb piirast karistuse iirakandmist

tagasi sellesse samasse ebatervesse keskkonda, mis tema kiiitumist omal ajal negatiivselt

m6jutas. Niiiteks, varasem kaaslaste kamp, kellel on kaldurus digusrikkumisele.6s Statistika

kinnitab, et alaealised panevad kuriteod toime pdhiliselt gruppides (1997.a. 79,9%). Yiimastel

aastatel i.iha sagedamini ka koos tiiiskasvanutega.66 6iguspsiihholoogide ja Sotsioloogide

Tartu Uhingu poolt 1995. aastal lZibiviidud noorte digusteadr,ust kiisitlevas kordusuuringus

noorte peamiste suhtlemisparbrerite autoriteedi uurimisel ilmnes, et kdige ttihtsam roll on

noorte elus omistatud sdpradele, kes on ka nende ideaaliks ja kelle samaseks tahetakse saada.

S6pradega vSrreldes kipub kodu osa tahaplaanile j1 ma.67 New Yorgis 87% alaealiste

korduvkurjategijatest on piirit i.imbruskonnast kdrge kuritegeluse tasemega.68

Eesti iildhariduskoolide Spilaste 2006. aasta uuringus tuvastati seos vastanu ja tema s6prade

6igusrikkumiste vahel. Leiti, et seos on tugev. Alaealised, kelle sdbrad on tarvitanud

narkootikume, on ka ise teatanud narkootikumide tarvitamisest viimase kuu jooksul.

u' M. Raukas ftoordinaator), lk 19.
6r A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski, lk 2?.
"' S. Kaugia 2011, lk 98.
6s A. Toomsoo, lk 75-79.
" J. Ginter, H. Saarsoo, J. Sootak. Alaealiste diguserikkumised: kiminaaldiguslik, menetluslik ja
kiminoloogiline aspelft. Tartu: Juua 2000, lk 8.
6? S. Kaugia 2006, lk 103.
63 B. Frederick, lk 4.
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Samamoodi on vaga tugevalt seotud alaealiste teatatud poevargused ning sama tiiiipi varguste

esinemine tema s6prade hulgas. Samalaadsed olid tulemused ka agressiivse kiiitumise (asjade

ndudmine jduga iihvardades) kohta vastates.6e

Seost suhtlusringkoma m6just retsidiivsusele kinnitab ka 2006. aastal liibiviidud uuring

(korduvkaristusega meessoost kinnipeetavad vanuses l6-24). Tewelt 82Yo vastanutest omavad

suhtlusringkonnas kriminaalkonas karistatud isikuid ning neist 49%o ehk pea pooltel k6igist

vastanutest on enamus isikud suhtlusringkonnas kiminaalkonas karistatud. Kui

suhtlusringkond, kellega pidevalt liivitakse, on kriminaalselt aktiivne ning kuritegelust

soositavate hoiakutega, siis m6jutab selliste sotsiaalsete suhete olemasolu oluliselt uute

kuritegude toimepanemist.To Ise intervjueeritavad nimetavad kambavaimu kuriteo

toimepanemise pdhjusena 19 korda ehk 10%. Siin nimetati halba ja kriminaalkorras karistatud

tutvusringkonda, suutmatust 6elda s6pradele ei ja avaldada sel moel muljet, suutnatust

suhelda mitte vanglakaristust kandnud inimestega.Tl

Kodu ja perekonna k6rval on kool jiirgmine tfitsam isikut vormiv institutsioon. Koolimineku

ajaks (6. vdi 7. eluaasta) on lapsel viilja kujunenud teatud isiksuse jooned ja kiiitumismallid.

Tekib kaksikvdim - kodu ja kool. Tegelikult peavad kodu ja kool toimima kiisikiies. Paljudel

juhtudel see aga nii ei ole. Tekib raskesti kasvatatav 6pilane.72 Kool on tiinapaeval oluliseks

institutsiooniks. mille iilesandeks on aidata kaasa noorte kasvatamisele vastavalt iihiskonnas

eksisteerivate kiiitumisootustele. Kooli funktsioonid muutuvad koos iihiskonna arengu ja

muutumisega, ka muutub tema prestiiZ noorte silmis. Viimasest sdltub see, kuiv6rd mbjukas

sotsialiseerimisagent kool iihel vdi teisel iihiskonna arengu etapil on.t3 Ne* Yorgi uuring

neiitas, et 78% alaealistest korduvkurjategijatest tekkis probleeme kiiitumisega koolis * kas

viigivaldne ktiitumine v6i koolist puudumine.Ta 1995. aastal labiviidud noorte 6igusteadvust

kiisitlevas kordusuuringus ilmnes, et erakordselt madal on 6petaja autoriteet noorte jaoks, mis

annab tunnistust kooli (eelkdige dpetajate) rolli taandumisest noorte sotsialiseerimisagendina.

Ka koolis (nagu sellest viiljaspoolgi) hindavad noored enam oma eakaaslasi kui 6petajaid.75

u' A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski, lk 17.
?o M. Raukas lkoordinaator), lk 77.
7 I M. Raukas ftoordinaator), lk 8 1 .
?2 A. Toomsoo, lk 83.
?3 S. Kaugia 2001, lk 98.
7a B. Frederick, k 4.
75 S. Kaugia 2006, lk 103.
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Uurimused on niiidanud, et koolist varakult kdrvale jaiiinud lapsed on hilisemas eas seadusega

pahuksis.T6 Koolist puudumisel on erinevad p6hjused. Niiiteks tiilid, pahandused ja peksmine

kodus, koolikiusamine ja klassikaaslaste vligivald, hirm, igavus, 6petajate eba6iglus ja

alusetud sriiidistused, dpiraskuste eest p6genemine, toimetulematus ja muud sellised.TT Kooli

funktsioonide k6rval on isiksuse kujunemisel koolimiljdds oluline tiihtsus ka

6pilastevahelistel isiklikel suhetel: s6bralikud ja heasoovlikud suhted avaldavad kahtlemata

positiivset m6ju - nii tunneb iga noor inimene end tiiisvii?irtuslikuna, soovituna, populaarsena.

Seevastu alandav ja m6nitav suhtumine tekitab noores inimeses alavii?irsuskomplekse,

siinnitades ka agressiivsust ja soovi ,,kogu maailmale" kiitte maksta. Viimatinimetatu v5ib

noort oluliselt kallutada ka diguserikkumiste teele.78 Eesti iildhariduskoolide dpilaste 2006.

aasta uuring niiitas, et Eesti koolides on levinud kooliviigivald. Suur osa vastanutest on selle

probleemiga kokku puutunud. Kooliviigivalla probleem on k6ige aktuaalsem nooremate

vanuseriihmade puhul. Uuringu kohaselt on 40%o l2-L3-aastastest poistestja p eaaegtt 30%o 14-

aastastest tiidrukutest kogenud koolikiusamist.Te Ameerika Uhendriikide iileriigilisest

ettekandest alaealiste seaduserikkujate ja ohwite kohta tuleneb, et umbes 4 10-st keskkooli

Spilasest on osalenud kakluses, 4-100-st sai vigastada. Keskkooli dpilased omavad rohkem

kogemusi varavastastes kuritegudes kui kaklustes. 1/3 vastasid, et nad on varastanud autosid,

r6ivaid, raamatuid v6i rikkunud kooliomandit iihel v6i mitrnel korral viimase kuu jooksul.

Kooliga seotud kuritegude hirm hoiab Spilasi kodus. Uleriigiliselt 4% keskkooli 6pilastest

puuduvad koolist viihemalt iihe piieva kuus, sest nad ei flume ennast koolis turvaliselt.so

1962. aastal,liibiviidud alaealiste retsidivistide uuringus ilmnes, et 54,3% omasid l6petamata

algharidust v6i iildse ei kiiinud koolis.8r 2006. aastal liibiviidud uuringus (korduvkaristusega

meessoost kinnipeetavad vanuses 16-24) ilmnes, et 70% vastanutest on omandanud kas

pdhihariduse, v6i jZiiinud veel madalamaga haridusega.82

Et massikommunikatsioon kui mdj ukas institutsioon tAidaks edukalt (6igusliku)

sotsialiseerimisagendi rolli, tuleb eriti keskenduda selle institutsiooni kvaiiteedi kiisimusele.

Massimeediakanalitest propageeritav viigivald ahvatleb jiireletegemist, teleekaanilt vdi

'" L. Auvaairt, lk 43.
77 M. Raukas (koordinaator), lk 21.
78 S. Kaugia 201l, lk 100.
7e A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski lk 36.
to M. Sickmund, H. Snyder. Juvenile offenders and victims: 1999 national report. Washington DC: Office of
Juvenile Justice and Delinquency Prevention 1999, lk 67.
3r N. Strutskov (toim), lk 198.
82 M. Raukas (koordinaator), lk 63.
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kinolinalt n:ihtud surm ei tekita 6udu ega hirmu selle niihtuse ees, pigem tundub ta naljana,

mida tasuks ka ise teiste peal proovida. 0e1du kehtib eriti noorte kohta, kes eakaaslasi liiiies,

pekstes v6i ka piinates ei tunne ohvritele kaasa ega kujuta ennast ette tema rollis, vaid

naudivad enda iileolekut tema suhtes. Kahtlemata mdjutab massimeedia noori, kelle

viiiirfussiisteemid ja -orientatsioonid on alles kujunemisj iirgus ning kelle tead\.us on seet6ttu

enam vastuv6tlik mistahes informatsioonile. Massimeedia omab olulist rolli inimese

6igusteadvuse kujundajana liibi selle struktuurikomponentide mdjutamise. Teadr.use

risustamine teabega, mis ei soodusta adekvaatse digustunnetuse ja 6igusteadvuse kujunemist

ega toeta teiste sotsialiseerimisagentide .,td<id" selles valdkormas. toob pikemas perspektiivis.

t2ina etteennustamatus ulatuses, kaasa deformeerunud digusteadl,useie rajanevat iihiskonda

ruineerivat kiiitumist.83

4.2. Majanduslike raskuste siivenemine

Perekond miiiirab esmased elutingimused, sealhulgas sotsiaalse piiritolu. Perekonna sissetulek

miiiirab materiaalsed vdimalused, millega laps harjub maast-madalast. Tuntud on t6ik, et

digusrikkujate perekondade sissetulek on madalam.8a Varasemates uuringutes on leidnud

kinnitust, et perekonna majanduslik seisund m6jutab Sigusrikkumiste toimepanemist. Samas

ieiti nendes uudngutes, et perekonna majanduslik seisund m6jutab rohkem alaealiste

viigivaldset kiiitumist. 85

Eesti iildhariduskoolide 6pilaste 2006. aasta uuringus selgus, et isa olemasolu peres siiski

m6jutab perekonna maj anduslikku olukorda. Eelnevast analiiiisist selgus, et iiksikemaga peres

iileskasvatamine ei avalda m6ju 6igusrikkumistele esinemisele. Loomulik on nende tulemuste

alusel oletada, et Eesti kontekstis ei avalda pere majanduslik seisund (vdi tiipsemini kindlate

asjade olemasolu, mille kaudu m66deti majanduslikku seisundit) mdju alaealise

Sigusrikkumistele. Hiipotees, et digusrikkumiste esinemissagedus erineb nende puhul, kellei

on kodus arvuti, ning nende puhul, kellel ei ole, ei leidnud kinnitust iiheski digusrikkumise

kategoorias. Samuti ei tingitud statistiliselt olulisi erinevusi Sigusrikkumiste esinemises auto

olemasolu v6i puudumine alaealise perel.86

3r S.  Kaugia 2001,  lk  108-111.
34 L. Auvaart, lk 35.
85 B. Krisberg., A. Woll lk 77.
'u A. Markina, B. Sahverdov-Zarkovski, lk 25.
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2006. aasta uuring (korduvkaristusega meessoost kinnipeetavad vanuses 16-24) nAilos, et l4yo

k6igist pakutud uue Sigusrikkumise toimepanemise p6hjustest on eesmiirgiks saada

kuritegeiikul teel raha. Antud p6hjus on teisel kohal (esimesel olid uimastid). Need vastanud

ei tunnistanud uimastite sdlturust, vaid pigem omasid soovi kergemal moel raha teenida v6i ei

omanudki soovi minna td61e, sest varastamine ongi nende tdd. Paljud intewjueeritavad

vastasid, et kuritegelikule teele viis neid rahapuuduses vaevlemine.8T

4.3. Sotsiaalsed sidemed

Sotsiaa"lsete sidemete teooria tddtas viilja ameerika sotsioloog Travis Hirschi, kes mitmes

uuringus testis sellest tuletatud hiipoteese. Teooria keskne tees - normikohane kiiitumine -

tuleneb indiviidi liilitatusest iihiskonna sotsiaalsetesse institutsioonidesse. H?ilbiv kiiitumine

johtub omakorda indiviidi purunenud vdi hiiiibuvatest sidemetest tihiskonnaga.s8

Kiindumus- v6i siimpaatiasidemed kirjeldavad indiviidi v6imet luua t6husaid suhteid

kaasinimestega ja institutsioonidega. Noorte puhul tiihendab see suhteid vanemate,

eakaaslaste, kooliga. Kui noore suhted vanematega, kooliga on vaenlikud, siis on ktillaltki

t6enaoline, et ta ei arvesta ei vanemate ega kooli arvamuse ja ootustega ning tema kiiitumine

vdib omandada hiilbelise iseloomu.8e Perekonna sotsiaalses kontrollis eristatakse kahte

komponenti: kaudne ja otsene konholl. Kaudne kontroll avaldub noore inimese ja tema

vanemate suhete kvaliteedis. Mida tugevamad on sidemed vanematega, seda rohkem v6tab

laps omaks nende norme ja viiiirtusi. Need normid ja vii2irh-rsed hoiavad alaealist

6igusrikkumiste toimepanemiseit isegi siis, kui vanemad on kaugel ega kontrolli lapse

kiiitumist otseselt. Teine komponent - otsene kontroll - on vanemapoolne lapse kiiitumise

j2ilgimine ja jiirelevalve lapse iile. Eesti iiidhariduskoolide dpilaste 2006. aasta uuringu

andmete pdhjal vdib viiita, et perekonna sotsiaalne kontroll ja alaealiste 6igusrikkumiste

esinemine on omavahel seotud. Mida paremad on suhted noore inimese ja tema vanemate

vahel, seda harvemini esineb tal Sigusrikkumisi. Kui laps vStab midagi koos oma vanematega

ette, naiteks kiiiakse kinos, jalutatakse, matkatakse, kiilastatakse sugulasi ja nii edasi, siis

sellised ettevdtmised vZihendavad m66dukalt varavastaste 6isusrikkumiste esinemist

87 M. Raukas (koordinaator), lk 80-81.
tt I. Aimre. Sotsioloogia. Tallim: Sisekaitseakadeemia 2001, lk 184.
'e M. Raukas (koordinaator), lk 27.
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ttidrukute puhul, poiste puhul- on seos perekonna iihiste ettev6finiste ja varavastaste

Sigusrikkumiste esinemise v6i mitteesinemise vahel n6rk. Kui vanemad vdi teised

tiiiskasvanud pereliikmed teavad, kellega koos laps viiljas keib, vfieneb 6igusrikkumiste risk.

Otsene kontroll on t2ihtis poiste 6igusrikkumiste ennetamise puhul. Varavastased

Sigusrikkumised esinevad harvemini nendel poistel, kelle lZibisaamine ema ja isaga on hea.eo

Samuti N. Grobovskaja p6hjendab alaealiste kuritegelikku retsidiivi 6igustamatult iseseiswse

saavutamisega, vanemate tiihisusest arusaamisega ning juhtudel, kui tugermes konfliLt

vanematega.9l

Kohustussidemed kirjeldavad indiviidi seotust positiivsete kohustustega. Juhul, kui indiviid

on investeerinud oma aega, energiat, iseennast mingisse sellisesse tegewsse nagu pere

loomine, kdrghariduse omandamine, huviringides osalemine vdi hdivatus tddga - siis on

tdeniioline, et investeeringute kaotushirmus ei riskeeri ta kuritegeliku kiiitumisega.e2

Haridustee katkemine v6i vaid pdhihariduse omandamine ehk madal haridustase on seotud

kuritegeliku karj2iririga. Esmalt on need isikud jdtnud pooleli koolitee, millele on jZirgnenud

antisotsiaalne v6i muu selline elustiil, mis on kulmineerunud kuritegude ja vangistusega.

Madal haridustase on kuritegevuse oluline kaasfenomen, ja madai haridustase soosib jiitkuvat

antisotsiaalset elustiili.e3 Uurimuste kiiigus oli tuvastatud, et madal haridustase on seotud nii

tdsiste 6igusrikkumiste kui ka digusrikkumiste jlitkuva toimepanemisega. Haridustaseme

mii?ir nagu IQ omandamine lapsep6lves on hilisemate 6igusrikkumiste tiilrtis indikaator.ea

Samuti N. Grobovskaja p6hjendab alaealise kuritegelikku retsidiivi haridustee katkemisega.

Nimelt, selles eas kaotavad need alaealised tavaliselt huvi kooli vastu, muutuvad alalisteks

istumajiiiijateks v6i nad heidetakse koolist viilja, ning k6ik algab otsast peale.es New Yorgis

alaealiste retsidivistide uuringus leiti, et haridustase on seotud alaealiste retsidiivsusega.

Nimelt, 92% alaealistest retsidivistidest olid puuduliku haridusega - eelnev eriharidus, muu

puudulik haridus, emotsionaalne takistus v6i motivatsiooni puudumine; 89% alaealisi

retsidivisti olid mahajii?inud 6ppimises - enam kui 3 aastane mahajiiiimine lugemises ja

matemaatikas, madal tase p6hilistes 6ppeainetes.e6

e0 A. Maxkina, B. Sahverdov-Zarkovski,Ik 27 -32.
er A. Toomsoo, lk 79.
" M. Raukas (koordinaator), lk 27.
e3 M. Raukas (koordinaator), lk 64.
'o B. Kdsberg., A. Wolf, lk 76.
e5 A. Toomsoo, lk 80.
e6 B. Frederick, lk 4.
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Ajalise hdivatuse sidemed niiitavad isiku ajalist hdivatust. Kui isik on ajaliselt hdivatud

mingisuguste tege!'ustega, siis ei ole tal kuritegude planeerimiseks ja toimepanemiseks aega.eT

Noorte kuritegevuse iiheks p6hjuseks on igarus. Koolis tuleks korraldada alaealistele iiritusi,

leida huvitavat tegevust. Samas 1991/92 dppeaastal ldbiviidud uuringus 234 dpilast 383-st

vastasid, et ei taha osaleda riheski ringis.e8 Oskamatus sisustada vaba aega korduvkuriteo

pdhjusena kinnitab 2006. aastal liibiviidud korduvkurjategijate uuring. Oskamatus sisustada

vaba aega, sealhulgas pdnevate tege\uste n5ol - nimetati 6% k6igist nimetatud pdhjustest

(viiendal kohal). Nimetati igaltst, oskamatust sisustada vaba aega positiivsete tege\ustega,

liigset vaba aega. Toodi viilja p6neruse ja seikluste otsimist, sest ei teata teisi vaba aja
. .  q q

veetmlse vllse-'-

Veendumuste sidemed n2iitavad indiviidi seotust iihiskonnaga liibi veendumuste. Kui isik on

veendunud iihiselu reeglite vajalikkuses, siis selline veendumus hoiab teda eemal

Sigusnormide rikkumisest.loo Varasemates uuringutes piiiiti tuvastada alaealiste suhtumist

kuriteo toimepaneku eest nendele m6istetud karistusele. Enamik ehk 42,1Yo soovib tingimisi

karistamist, 36,5% peab vajalikuks karistada ettenfitud konas, 16,20/o arvab, et v6iks hoopis

andestada ja mitte karistada. r01 2006. aasta korduvkurjategijate uuringus leiti, et 3% konal

nimetati korduskuriteo pohjusena vanglakaristuse ebaefektiivsust. Selie nimetaja alla

koondusid pdhjused, kus kurjategijad viiitsid, et ei suhtunud esimesse vanglakaristuse tdsiselt,

aastane vangistus ei hirmuta ega m6juta, karistamatuse tunne, hirmu puudumine vangla ees.l02

Karistamatuse tundele viitab ka M. Ivanov ja leiab, et kui alaealine kurjategija on

pdhjendamatult vabastatud kriminaalvastutusest, siis srinnitab see m6nikord temas

karistamatuse tunnet ning tdukab toime panema uusi kuritegusid.l03

e? M. Raukas ftoordinaator), lk 2?.
'q3 A. Toomsoo, lk 80.
" M. Raukas (koordinaator), lk 81.
'00 M. Raukas (koordnaztor), lk 2'7.
ror A. Toomsoo, lk 80.
r02 M. Raukas (koordinaator), lk 81.
ror A. Toomsoo, lk 79.
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5. WRIMUS VARAVASTASEID KORDUVKURITEGUSID

TOIMEPANNUD ALAEALISTEST, KES VIIBIVAD VIRU VANGLAS

JATAPAERIKOOLIS

5.1. Uuringu metoodika ja valim

Kiiesoleva empiirilise uuringu sotsioloogilise meetodina kasutati ankeetkiisitlust. Uuringu

sihtgrupi moodustasid alaealised, kes on korduvalt toimepannud varavastaseid kuritegusid.

Sihtgrupi moodustamiseks uuriti Viru, Harku ja Mumr vanglas ning Tapa erikoolis viibivate

alaealiste tausta. Sihtgrupi moodustamise ajal ehk aasta 2013 aprillis viibis vanglates 40

alaealist, neist 10 alaealist vastas ktisitluse l2ibiviimise tingimustele. Tapa erikoolis oli arvel

50 alaealist, kellest osa oli jooksus, kohalolijatest 9 alaealist vastas laisitluse labiviimise

tingimustele. Respondendid valiti kahe tunnuse alusel: varavastase kuriteo teistkordne

toimepanemine ja vanus kuni 18 aastat. L6plik valim koosneb 19 alaealisest, kellele on

tagatud anoniiiimsus. Kiisitlus toimus 2013. aasta aprillis Viru vanglas ja Tapa erikoolis,

kiisitluse labiviijaks oli kiiesoleva t6d autor.

Kiisitluse liibiviimiseks koostati ktisimustik, mis koosneb 74 kiisimusest ja seitsmest osast -

vastaja taustaandmed, perekond, s6brad, kool, massikommunikatsioon, majanduslik olukord,

sotsiaalsed sidemed. (Vt lisa). Esimeses osas tahetakse teada saada alaealise iildandmed:

vanus, rahlus, alkohoolsete ja narkootiliste ainete kuritarvitamine, esimese kuriteo

toimepanemise aeg, teise varavastase kuriteo toimepanemise p6hjus. Teises osas selgitakse

viilja, millistest peredest need noored pfit on. Kolmandas osas uuritakse, milline on

respondentide suhtlusringkond. Neljas osa sisaldab kiisimusi koolielu kohta. Viies osa

kiisitleb alaealiste huve raamatute, ajalehtede, ajakirjade ja frlmide vastu. Kuuendas osas

keskendutakse alaealiste ja nende perekondade majanduslikule olukorrale. Seitsmendas osas

sisalduvad kiisimused sotsiaalsete sidemete kohta: vanematepoolne kaudne ja otsene kontroll,

noorte huvid dppimise, huviringides osalemise ja tddtamise vastu, alaealise ajaline h6ivatus,

respondentide arvamus nendele miiiiratud karistusest ja suhtumine karistusse esimese varguse

eest. Kiisitluse alguses tufvustas autor ennast ning liihidalt seletas uu muse eesmeirgi.

Kiisitluse kestrus oli keskmiselt 15-20 minutit. Respondent isiklikult tiiitis kiisitluslehe.

Kiisitlusleht koostati eesti keeles, piirast seda t6lgiti vene keelde. Kiisitlus viidi labi vastavalt

kas eesti v6i vene keeles. Kiisithise pdhjal tegi autor kokkuv6tvaid jiireldusi.
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5.2. Andmete analiiiis ja tulemused

KSik 19 respondenti on meessoost alaealised vanuses 14 kuni 17 aastat. Kdige rohkem ehk

37o% vastanutest olid 17-aastased. Nendele jiirgnesid 14, 15ja 16-aastased respondendid, k6ik

vanuseriihmad moodustasid eraldi 21%. Respondentide rahvuseline jaotulus on j?irgmine:

690% on eestlased, 3 1% on mitte-eestlased.

Peaaegu k6ik uuringus osalenud 195%) teatasid alkoholi tarvitamisest. Samas aga 85%

vastanutest ei vastanud, millal nad esimest korda tarbisid alkoholi. Sellele ktisimusele vastas

ainult kaks inimest, kellest iiks tarbis esimest korda alkoholi 13 ja teine 14 aastasena. Pool

ehk 47%o vastanutest ei vastanud vdi ei miileta, milliseid alkohoolseid jooke nad tarbisid

esimest korda. Saadud vastustest v6ib teha jiirelduse, et kdige rohkem tarbitakse esimesel

konal viina ja 6lut, kokku 84% saadud 12 vastustest. Alkohoolsete jookide tarbimine on

seotud ajaviite ga (32%), huviga alkoholi vastu (32%), probleemide vdi niirvide

maardamisega (2I%). Airnllt 10% juhul on alkoholi tarbimine seotud sdpradega. V6rreldes

alkoholi tarbimisega, on narkootikumide tarbimise protsent viiiksem - 47o% respondentidest

teatasid narkootikumide tarbimisest. Samamoodi nagu alkoholi puhul, ei vastaaud, millal nad

esimest korda tarbisid narkootikume suurim osa vastanutest el*. 67%. Saadud 3 vastust - kaks

isikut vastasid, et tarbisid narkootilisi aineid esimest korda l3-aastasena, tiks vastas, et 7-

aastasena. K6ige populaarsemaks narkootikumiks, mida proovitakse esimest korda on kanep -

45o% vastustest. Sellele j iirgneb amfetami in (22%), LSD (11%), bensiini nuusutamine (11%).

Suremas osas on narkootiliste ainete tarbimine seotud huviga narkootikumide vastu (56%) ja

ajaviitega (22%). Ytueldes alkoholiga, on kasvanud s6prade roll narkootikumide tarbimisel

elk 22Vo vastanutest teatasid, et narkootikumide tarbimine on seotud s6pradega.

Kokkuvdtlikult vdib jiireldada, et alkohoolsete ja narkootiliste ainete kuritarvitamine on

levinud respondentide seas. KSige rohkem tarbitakse esimesel korral viina, Slut ja kanepit.

Alkohoolsete ja narkootiliste ainete tarbimine on seotud respondentide purunenud sotsiaalsete

sidemetega ehk respondentidel on liiga palju vaba aega. Nad ei oska seda aega sisustada ja

nendel on igav, mist6ttu tekib huvi alkohoolsete ja narkootiliste ainete vastu. Aikohoolsete ja

narkootiliste ainete tarbimisega on seotud sdprusringkond. Ukski respondentidest ei vastanud,

et nad tarbisid alkoholi vdi narkootikume vanemate t6ttu.
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Esimene kuritegu pannakse toime erinevates vanusegruppides alates 6 eluaastast. K6ige

rohkem pannakse toime esimene kuritegu lO-aastasena (21%) ja l2-aastasena (16%). 48% ei

vastanud, miks nad panid toime varavastase kuriteo teistkordselt. Ulejeirinud respondendid

vastasid, et korduvkuriteo toimepanemine on seotud materiaalse kasu saamisega, sealhulgas

raha vajadus (16%) ja meeldir.usega (16%). l0% vastasid, et varavastase korduvkuriteo

toimepanemine on seotud s66gi tarnimisega. Samapalju ehk 10% vastas, et sdbrad tdmbasid

kaasa. Kokkuv6tlikult saab jiireldada, et respondentide k6ige riskantsem vanus esimese

kuriteo toimepanemisel on 10-12 aastat. Varavastaste korduvkuritegude toimepanemise

peamisteks p6hjusteks on materiaalse kasu saamine ning seikluste ja p6nevuse otsimine.

Uuringus selgus, et ainult 11% vastanutest elab tliisperekonnas ehk emaga ja isaga. K6ige

rohkem ehk 53% kiisitletud nooitest kasvatab tiksikema. 150lo vastanutest elavad koos isaga.

11% respondentidest on piirit lastekodust. 50% vastanutest elab vanaemaga,5o/o elab oma

naisega ja on olemas laps. Peamiseks pdhjuseks, miks ema ja isa ei ela koos, on vanemate

lahutus - nii vastas 470lo respondentidest. 23Yo vastanutest ei vastanud kiisimusele, miks

nende vanemad ei ela koos. 18% vastanutest on lebi elanud isa surma, 60lo ema surma.

Eeltoodu alusel vdib jiireldada, et suurim osa respondentidest on mittetiiielikest

perekondadest, keda kasvatab iiksikema, ja pdhiosa vastanutest on liibi elanud vanemate

lahutuse.

680/o vastanutest teatasid, et nende vanemad ei tarbi alkohoolseid jooke. 32% respondentidest

kinnitasid, et vanemad tarbivad alkoholi. 500/o ei vastanud, milliseid alkohoolseid jooke

tarbivad nende vanemad. Ulei:irinud t6id vastustes viilja erinevaid alkohoolseid jooke, mida

tarbivad nende vanemad. K6ige rohkem tarbitakse gin'i, siidrit ja 6lut, kokku 58%. Nendele

j2irgnevad viin (14%), vein (I4%),Sampus (14%). 1000% vastanutest teatasid, et nende

vanemad ei tarbi narkootikume. Saadud andmete alusel leian, et vanemate alkoholi

kuritarvitamise probleem avaldas m6ju respondentide viiiksemale osale. Suuremas osas

tarvitavad vanemad lahjemaid alkohoolseid jooke, osaliselt vdib seda pdhjendada sellega, et

p6hiosa respondente elab emadega. Eeldatavasti naised on harjunud tarvitama lahjemat

alkoholi. Uuringus ei leidnud kinnitust, et narkootiliste ainete tarbimine alaealiste poolt on

seotud perekonnaga.

32V'o vastanlest on kogenud viigivalda perekonnas, sealhulgas peksmist 50% |uhll. 33% ei

teatanud viigivalla liigist, mida oli kasutatud nende suhtes. 47% respondentidest teatasid, et
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nende vanemate vahel on olnud konJlikte. 33% ei teatanud konlliktide liigist, mis oli nende

vanemate vahel. 33o/o noortest tbatasid, et vanemate konfliktiks on tava.line peretiili. Sellele

jiirgnevad konfliktide erinevad p6hjused: koolist puudumine (11%), isa on purjus (11%).

Samapalju ehk 1l% juhul oli tegemist vanematevaheliste fiiiisiliste kokkupdrgetega.

Jiirelduseks on see, et iga kolmas respondent on kannatanud viigivalla all perekonnas.

Peksmine on pdhiliseks viigivalla liigiks, mida kasutatakse alaealiste suhtes. Iga teine

respondent on viigivaldsest perekonnast. Enam levinuks vanematepoolseks konfliktiks on

peretiili.

Respondentide vanemate haridus on mitmekesine. Saadud andmete alusel ei saa kinnitada tihe

haridustaseme domineerimist. Saab konstateerida, et respondentide vanemate hulgas on

isikuid nii p6hi- (16%), kesk- (16%), keskeri- (16%) kui ka kdrgema haridusega (26%). 16%

ei tea, missugune on nende vanemate haridus, 10% ei vastanud ki.isimusele. Suurim osa ehk

7 4%o teatasid,, et nende vanemad kiiivad tddl. 21% respondentide vanemad ei kiii t661, 5% ei

vastanud kiisimusele. Emade p'uhul ei saa viilja tuua ametit, mis domineeriks, v6neldes

teistega. Emade puhul on viilja toodud jiirgmised ametid: miirija, liipsja, kreveti koorija,

maaler, kondiiter, kuskil kontoris, 6mbleja, Spetaja, toetused (lasteraha). Isade puhul

domineerivad ehitaja, autojuhi ja bussijuhi ametid. Muuhulgas isa ametina on nimetatud

puidut6dline, pensioniir, elektrik, loomaarst. Kokkuvdtlikult leian, et vanemate haridus ei ole

seotud respondentide retsidiivsusega. Suwem osa respondentide vanematest kaivad tddl,

jzirelikult on vastajate perekonnas olemas sissetulek. Kuid v6ib eeldada, et perekonna

sissetulek ei ole piisav kbikide vajaduste rahuldamiseks, sest paljud respondendid on piirit

mittetiiielikest perekondadest ning respondentide poolt nimetatud vatemate ameteid ei saa

lugeda kdrgelt tasustavateks ametiteks.

63% kiisitletud alaealistest teatasid, et kumbki nende vanematest ei ole kiminaalkonas

karistatud. 27% jrthr;l on isa kriminaalkorras karistatud, 5% juhul on ema kriminaalkorras

karistatud. 50% ei vastanud kiisiinusele vanemate kriminaalsest ta:uslast. 32Yo vastanutest ei

tea, millise kuriteo eest on nende vanemad karistatud. Ema puhul on lastega seotud karistused,

isa puhul on trahvid, alkoholijoobes juhtimine ja relva hoidmine. Kokkuvdttes v6ib delda, et

vaalamata sellele, et suurema osa respondentide vanemad on kriminaalkonas karistamata, iga

kolmanda ktisitletud alaealise isa on kiminaalkorras karistatud isik" mis vdib m6iutada alalise

kliitumist ja olla retsidiivsuse p6hjuseks.
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Ki.isitletud alaealiste vastustest selgus, et nende s6brad on kas eakaaslased (37%), vanemad

kui nemad (42%) v6i tiiisealised (21%). S6prade roll esimese varavastase kuriteo

toimepanemisel on mZirgatav: 69% jvhri pannakse toime esimene varavastane kuritegu

sdpradega. 95% kiisitletud alaealistest kinnitasid, et nende suhtlusringkonnas on

kriminaalkorras karistatud isikuid. 58% juhul s6brad on karistatud varguste eest, 11% juhul

rd6vimiste eest. Kokku 69% juhtudel sdprade karistused on seotud varavastaste kuritegudega.

Kol&tt 74% vastanutest teatasid, et nende vanemad kas lubavad nendel suhelda sdpradega,

kes on toime pannud kuriteo, v6i vaaemad ei tea nende s6prade kriminaalsest taustast. 42o%

respondentidest sooviks jlitkata suhtlemist vanade sdpradega, kes on toime pannud kuriteo.

90% kiisitletud noorte jaoks ei ole sdbrad nendele eeskujuks, kuid koguni 74% ei tahaks olla

sarnane oma sdpradega ehk soov olla samane oma sdpradega (21%) on miirgatavalt suurem

kui soov vdtla eeskuju oma s6pradest (5%).90% vtiidavad, et suudavad delda s6pradele ,,ei",

kui sdbrad teeksid ettepaneku panna toime kuritegu. Samapalju ehk 90% respondentidest

kinnitasid, et nende sdbrad tarbivad alkohoolseid jooke. 37,5%;o ei vastanud, milliseid

alkohoolseid jooke tarbivad nende sdbrad. Ulelaanud vastustest tuleneb, et k6ige rohkem

tarbitakse viina (50%) ja 6lut (37%) ehk kokku 87% kdikidest saadud vastuste st. 47%

respondentidest kinnitasid, et nende sdbrad tarbivad narkootikume. K6ige rohkem suitsetakse

kanepit (56%), heroiini tarbivad llo/o, ei vastanud kiisimusele 33%. Kokkuv6ttes v6ib j6uda

jiireldusele, et s6brad miingivad suurt rolli alaealiste elus. P6hiliselt suheldakse kas

eakaaslastega v6i vanemate isikutega. Esimene varavastane kuritegu pannakse toime

gruppides oma sdpradega. Respondentide suhtlusringkoruras on enamik selliseid isikuid, kes

on kriminaalkonas kadstatud. Nii respondentide kui ka nende s6prade kuriteod on samased

ehk varavastased kuriteod. Esineb vanemate n6rk otsene kontroll seoses s6prade

suhtlemisega, mis viiljendub kas kiminaalkorras karistatud isikutega suhtlemise

heakskiitmises v6i oma lapse s6prade mittetundmises. Respondendid soovivad suhelda

kiminaalkonas karistatud s6pradega, iga viies tahab olla sarnane oma s6pradega. Samas ei

ole tuvastatud, et respondentidel tekiks suutmatus 6elda sdpradele ,,ei", kui sdbrad teeksid

ettepaneku panna toime kuritegu. Uimastite kuritarvitamise protsent on respondentidel ja

nende sdpradel sarnane. Samamoodi on samane tarvitatavate uimastite liik - viin, 61u, kanep.

89% respondentidest omavad pdhiharidust. l1% vastajatest ei vastanud kiisimuseie hariduse

kohta. Ukski respondent ei oma keskharidust, ainult 11% on lSpetanud 9 klassi. Kokku 68%

kiisitletud alaealistest on jiiiinud klassi kordama, neist vfiemalt I kona 37oh, viihemalt 2

korda 26%o, viihemalt 3 korda 5"/o. Veelgi suurem osa on puudunud koolitundidest (kokku
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840lo vastanutest), neist kuni 5 korda niidalas on puudunud koolitundidest 63%

respondentidest, rohkem kui 5 korda nZidalas on puudunud koolitur:rdidest 21%

respondentidest. Koolitundidest puudumise peamised pdhjused ,,ei taha, ei viitsi, ei ole

huvitatud, ei meeldi" moodustavad 57% k6ikidest vastustest. Ei vastanud vdi ei tea

koolitundidest puudumise pbhjusi 37% respondente. 6% vastajatest on m?irkinud, et puudusid

kooiitundidest, sest 6petaja ajas niirvi. 42% kiisitletud alaealistes kinnitasid, et on kasutanud

viigivalda klassikaaslaste suhtes,_ sest klassikaaslased on kas provotseerinud v6i ajanud niirvi.

16% vastanutest on langenud kooliviigivalla ohvriks. 37% respondentidest on varastanud asju

koolis. K6ige rohkem varastatakse koolis telefone, raha ja rahakotte, kokku 58% kdikidest

vastustest. Veel olid mainitud kommid (14%), teitaja (14%), igasugused asjad (14%).

Kokkuv6tlikult jiireldan, et respondentide haridus piirdub pdhiharidusega, kusjuures enamikel

juhtudel ei j6ua koolitee 9-nda klassini. Enam kui pool respondentidest on jiiiinud klassi

kordama, peaaegu kdik respondendid on puudunud koolitundidest. Iga teisel alaealisel puudus

soov dppimiseks, mis on koolitundidest puudumise peamiseks pShjuseks. Samamoodi iga

teine on kasutanud viigivalda klassikaaslaste suhtes. Peaaegu iga viies on langenud

kooliviigivalla ohvriks. Iga kolmas respondent on varastanud asju koolis, peamisteks varguse

objektideks on telefonid, raha, rahakotid, mis v6iks p6hjendada materiaalse kasu saamise

eesmiirgiga.

Ullatuslikult suur on raamatute, ajalehtede ja ajakirjade lugemise sagedus. Nimelt regulaarselt

loevad raamatuid 27%, ajalehti 58%, ajakir|u 31% respondentidest. Vahetevahel loevad

raamatuid 42o/o, ajalehti 10%, ajakirju 3770 respondentidest. 68% uuringus osalenud teatasid,

et nendele meeldivad filmid, milles niiidatakse vel.glsi. 79Vo uuringus osalenud teatasid, et

nendele meeldivad filmid, milles niiidatakse peksmist vdi tapmist. 21o% vastanutest tahab olla

samane filmide kangelastega, kes varastavad, peksavad v6i tapavad. Kokkuvdttes v6ib delda,

et suurem osa respondentidest loevad kas regulaarselt vdi vahetevahel raamatuid, ajalehti ja

ajakirju. Samas seda vdiks seletada sellega, et respondendid asuvad Viru vanglas ja Tapa

erikoolis ning piiiiavad niimoodi sisustada oma vaba aega. Valdavale osale kiisitletud

alaealistest meeldivad filmid, milles niiidatakse vargusi, peksmist v6i tapmist. Iga viies tahab

olla samane filmide kangelastega, kes varastavad, peksavad vdi tapavad ja antud tulemus on

samasugune alaealiste sooviga olla samane oma sdpradega.

84olo respondentidel on isiklik, anuti ja mobiiltelefon. Natukene on viiiksem oma toa

olemasolu - 7 4Vo vastanutel on oma tuba vanemate vdi muude sugulaste korteris. Veelgi
? ?



vaiksem on auto olemasolu perekoruras - 53% uuringus osalenud kinnitasid, et nendel on

olemas auto perekormas. 78% kiisitletud noorukitel on isiklik raha. Suurem osa ehk 630% on

saanud raha vanematelt, iilejiitinud 16% tddtasid ise, 5%o on saanud vargustega, 5% ei

seletanud. 52%:o respondentidest teatasid, et nende jaoks on vargus raha k?ittesaamise kergeim

viis. Saadud andmete p6hjal v6ib j2ireldada, et respondentide perekondade majanduslik

olukord on suhteliselt hea. Suuremal osal respondentidel on isiklik anuti, mobiiltelefon, oma

tuba. Iga teine vastaja kinnitas, et tema perekonnas on olemas auto. Vaatamata sellele, et iga

teine saab raha vanematelt, on vargus raha kiittesaamise kergeim viis iga teise vastaja jaoks.

Seega, ebapiisav isiklik raha olemasolu on alaealiste polt korduvate varavastaste kuritegude

toimepanemise nheks pdhjuseks. Sellele viitavad nii respondentide endi seletused

korduvkuriteo toimepanemise kohta kui ka j iireldused varguste objektidest koolis.

1 1% kiisitletud alaealistest teatasid, et vanemad iildse ei veetnud nendega aega ja nemad olid

omaette. 89% leidsid, et vatemad veetsid nendega aega ja pool nendest arvab, et vanemad

veetsid nendega viiga palju aega. Samas 76% respondentidest, kes arvab, et vanemad veetsid

nendega aega, ei vastanud, kuidas vanemad nendega aega veetsid. Seetdttu v6ib jiireldada, et

vanemate ja alaealiste ltibisaamine on tegelikult halb ning vanemate olemasolu kodus

v6etakse iihise ajaveetrnisena. Ainult kolmandik (32oh) vanematest tunnevad respondentide

k6iki s6pru. Suurem osa kas tunnevad m6nda (kokku 63%) veti ei tunne iihtegi s6pra (5%).

Samuti ainult iga viies vanem ei lubanud respondendil jalutada tdnaval peale 22:00.

Kokkuvdtlikult leian, et vanematepoolne nii kaudne kui ka otsene kontroll respondentide iile

on n6rk. Vanemad ei v6ta midagi koos oma lastega ette. Samuti on puudulik jiirelevalve lapse

iile - vanemaid ei huvita ei oma laste suhtlusringkond ega ka asukoht 6isel ajal.

84% respondentidest tahab 6ppida. K6ige rohkem tahetakse 6ppida keevitajaks, kokaks vdi

pottsepaks (kokku 31%). 89o% respondentidest soovib tulevikus tddtada. Samas pool ehk 58%

vastanutest ei vastanud v6i pole mdelnud, kellena nad sooviksid td6tada. Populaarsemad

ametid on ehitaja (34%), keevitaja (22%o), afioldd<sepp (22%). Eespool sai uuringu

tulemustele toetudes miirgitud, et igal teisel alaealisel puudus soov dppimiseks, mis on

koolitundidest puudumise peamiseks pdhjuseks. Jiirelikult on respondentide soov dppimiseks

i a t66tamiseks t6usnud.

84% kiisitletud alaealistest osales m6nes

spordiseltsi hige, 11% 6ppis muusikakoolis,

kooliringis, 58% on m6ne spordiklubi vdi

16% 6ppis kunstikoolis. Nimetatud variantidest
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k6ige rohkem soovitakse tulevikus olla mdne spordiklubi liige (35% k6ikidest vastustest),

sellele jiirgneb vastus ,,iikski variant ei sobi, sest ei taha' (23% k6ikidest vastustest).

Kokkuv6ttes jiireldan, et kuigi osa alaealistest on investeerinud oma aega sellisesse tege\usse

nagu osalemine kooliringis, spordiklubis v6i spordiseltsis, 6ppimine muusikakoolis v6i

kunstikoolis, on nad ikka riskeerinud kuritegeliku k2iitumisega, kaotades juba tehtud

investeeringuid.

89% uruingus osalenud isikutest vastasid, millega nad sisustavad vaba aega. K6ige rohkem

tegeletakse treruriga (25%), j*fiamisega (20%), televiisori vaatamisega (15%), lugemisega

(15%). Kuna kiisitlused olid l6bi viidud Viru vanglas ja Tapa erikoolis, siis eeldatavasti vaba

aja sisustamise vbimalused on piiratud ning vastused on tingitud kehtivast situatsioonist.

Seet6ttu ei ole vdimalik teha usaldusviiiirseid jiireldusi alaealiste vaba aja sisustamise kohta

esitatud kiisimuse kontekstis. Samas on antud tdds eespool jdutud jiireldusele, et varavastaste

korduvkuritegude toimepanemise iiheks peamiseks p6hjuseks on seikluste ja p6neluse

otsimine.

84o% respondentidest arvab, et maiiratud karistus vastab nende poolt toimepandud kuriteole.

Samas ainult iga kolmas suhtus vdga tdsiselt karistusse esimese varguse eest. 58olo osalenud

vastajatest teatasid, et nad suhtusid mitte eriti tdsiselt v6i ijkskdikselt karistusse esimese

varguse eest. Jzirelikult suurim osa respondentidest ei suhtunud tdsiselt esimesse karistusse.

Sellest omakorda tekkis karistamatuse tunne, mis viis neid uue kuriteo toimepanemiseni.

Respondentidele oli antud vdimalus lisada midagi kiisitluse l6pus. Laekus neli vastust.

Vastustes lubatakse hoiduda kuritegude toimepanemisest ning kunagi muutuda, kahetsetakse

enda tegusid, n6utakse muuta Viru vangla sporditingimusi ja toitlustamist paremaks.
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KOKKUVOTE

Tdd teoreetilises osas jduti jnireljusele. et probleemne perekond vdib m6jutada alaealisi toime

panema uusi kuritegusid. Negatiivset mdju alaealisele avaldab vanemate narkootikumide v6i

alkohoolsete jookide kuritarvitamine. Vanemad on lapsele eeskujuks, mist6ttr.r lapsed

puutuvad alkoholiga kokku. Seda kahes m6ttes - kas ise alkoholi proovides v6i kannatades

alkoholijoobes vanemate viigivallatsemise ja mittehoolivuse t6ttu. Omakorda alkohol ja

narkootikumid mdjuvad lapse isiksuse ja kiiltumise kujunemisele ning on korduvkuriteo

toimepanemise peamiseks pOhjuseks. Vanemate haridustase ei ole miiiirav laste kuritegemsel.

Uhe vanema puudumine ei avalda niiv6rd palju m6ju alaealisele kuiv6rd vanemate lahutus.

Pereviigivald perekonnas, eelkdige vanemate omavahelised t6sised konfliktid v6i fliiisilised

kokkup6rked, avaldavad m6ju alaealiste 6igusrikkumistele.

Perekonna kaudne ja otsene kontroll viihendavad digusrikkumiste esinemist. Mida paremad

on suhted alaealise ja tema vanemate vahel, seda harvemini esineb tal digusrikkumisi.

Varavastased digusrikkumised esinevad harvemini nendel poistel, kelle liibisaamine ema ja

isaga on hea.

Massimeedial on oluline roll alaealiste isiksuse kujundamisel. Massimeedia m6jutab noori,

kelle vii?irtusstisteemid ja -orientatsioonid on alles kujunemisjiirgus ja omab olulist rolli

inimese digusteadluse kujundajana liibi selle struktuurikomponentide mdjutamise.

Massimeedia peab andma alaealistele sellist teavet, mis peab soodustama adekvaatse

6igustunnetuse ja Sigusteadvuse kujunemist ning toetama teiste sotsialiseerimisagentide

..166d".

Perekonna majanduslik seisund, tiipsemini kindlate asjade olemasolu (noorel on omaette tuba,

juurdepiiAs anutile, mobiiltelefoni olemasolu noorukil, auto olemasolu perekonnal) ei avalda

m6ju alaealise 6igusrikkumistele. Samas soov saada kuritegelikul teel raha, on peamiseks

varavastaste kuritegude korduvalt toimepanemise p6hjuseks retsidivistide arvates. Raha

puudumine viib kuritegelikule teele.

Suhtlusringkond, eelkdige s6brad mdjutavad alaealiste retsidiivsust. Sdpradel on tiihtsam roll

noorte elus, kodu osa kipub sageli taanduma tahaplaanile. Alaealised panevad kuriteod toime
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p6hiliselt gruppides. Kriminaa.lkorras karistatud alaealiste suhtlusringkonnas on peamiselt

kriminaalkorras karistatud. Tekib kambavaim, suutmatus delda sdpradele ,,ei", mis omakorda

mdjutab uute kuritegude toimepanemist.

Kool miingib tfitsat rolli isiksuse kujunemisel. Samas erakordselt madal on dpetaja autoriteet

noorte jaoks, pigem arvestatakse s6prade arvamusega. Varakult koolist k6rvale jdiimine

m6jub lapsele hilisemas eas. Koolist puudumise peamiseks p6hjuseks on kooliviigivald.

Uuringust ilmnes, et suurim osa retsidiviste iildse ei kiiinud koolis, omasid alg- vdi

pdhiharidust.

Haridustee katkemine on alaealiste kuritegeliku retsidiivi pdhjuseks. Alaealistel retsidivistidel

puudub huvi kooli vastu, nendel on madal haridustase ja mahajiiiimised 6ppimises, mis viib

neid antisotsiaalse elustiilini. Sellele jiirgneb kuriteo toimepanemine ja vangistus.

Igalus ja oskamatus sisustada vaba aega viivad korduvkuriteo toimepanemiseni. Alaealistel

on palju liigset vaba aega. Kuriteo toimepanemine aiaealise jaoks on p6newse ja seikluste

otsimine.

Karistamatuse tunne kui .ru. k*iteo toimepanemise p6hjus avaldab samuti teatud m6ju

alaealiste kuriteger.use retsidiivsusele. Samas ei avalda see v6rreldes teiste pdhjustega

retsidiivsusele viiga olulisl mdju.

Teoreetilised jiireldused ja kiisitluse lZibiviimine kinnitas tdds piistitatud hiipoteesi. T66s

seatud eesmargid on saar,utatud. Kiisitluse kiiigus saadud andmete anahiiisil jdudis tdd autor

erinevate j iireldusteni.

Uimastite kuritarvitamine on levinud varavastaste kuritegude toimepanijate alaealiste seas.

P6hiliselt tarvitatakse viina, 6lut, kanepit. Uimastite kuritarvitamise peamiseks p6hjuseks on

meelelahutuse otsimine ja vaba aja sisustamine. Samuti uimastite kuritarvitamisega on seotud

s6prusringkond. Nii alaealised kui ka nende s6brad tarbivad rihesuguseid uimasteid.

Perekonna seos uimastite kuritarvitamisega on viiike. Osaliselt on leidnud kinnitust, et

vanemapoolne alkohoolsete jookide kuritarvitamine mdjutab alaeaiist. Narkootiliste ainete

tarbimise seost perekonnaga ei ole tuvastatud.



Varavastaste korduvkuritegude toimepanijate k6ige riskantsem iga on 10-12 aastat. K6ige

sagedamini pannakse esimene kuritegu toime selles vanuses. Samamoodi on varavastaste

korduvkuritegude toimepanemise peamisteks p6hjusteks materiaalse kasu saamine ning

seikluste ja p6neluse otsimine. Vaatamata sellele, et alaealiste retsidivistide majanduslik

olukord on suhteliselt hea - paljudel on isiklik anuti, mobiiltelefon - on vargus raha

kiittesaamise kergeim viis. Koolides tavaliselt varastatakse raha, rahakotte, mobiiltelefone.

Kindlasti avaldab suurt m6ju 4laeaiistele perekond. Suurim osa nendest on mittetailikest

perekondadest ja liibi elanud vanemate lahutuse. Perekondades on levinud viigivald, eelkdige

peksmine, nii alaealiste suhtes kui ka vanemate vahel. Vanemate haridus ei ole seotud

alaealiste retsidiivsusega. Vanemate sissetulek vdib soodustada varavastase korduvkuriteo

toimepanemist. Tavaliselt on alaealised perekondadest, milles vanemad ei ole kriminaalkorras

karistatud.

Suurimat rolli mzingib alaealiste elus sdprusringkond. Seos s6pradega on tugev. Alaealised

suhtlevad eakaaslastega vdi vanemate isikutega, kes on kriminaalkonas karistatud ja kellega

pannakse toime esimene kuritegu. Alaealised ja nende s6brad sooritavad ilhesuguseid

kuritegusid ja nendeks on varavastased kuriteod. Piirast seda, kui j6utakse tagasi koju, siis

soovitakse jiitkata suhtlemist kriminaalkonas karistatud isikutega, tahetakse olla samane

nendesa,

Alaealiste korduvkurjategijate koolitee piirdub pdhihariduse saamisega. Nemad jiiiivad maha

6pingutes, puudub soov 6ppimiseks. Koolis nemad kasutavad viigivalda klassikaaslaste

suhtes, rndned ise satuvad koolivZigivalla ohwiks. Samuti varastavad nad asju koolis.

Alaealised loevad regulaarselt v6i vahetevahel raamatuid, ajalehti ja ajakirju. Nendele

meeldivad filmid, milles niiidatakse vargusi, peksmist v6i tapmist ning osa neist tahab olla

samane selliste filmidega kangelastega.

Vanemapoolne kaudne ja otsene konholl on n6rk. See v2iljendub nii lapsega mittetegelemises

kui ka puudulikus jiirelvalves lapse iile. Osa alaealistest osales kooliringis, spordiklubis v6i

spordiseltsis, 6ppis muusikakoolis vdi kunstikoolis. Samas, tehtud investeeringud iseendasse

ei hoidnud neid korduvkuriteo toimepanemisest eemal. Oiles vanglas vdi erikoolis, oskavad

alaealised sisustada oma vab-a aega. Samas j6uti tti6s jfueldusele, et varavastaste
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korduvkuritegude toimepanemise iiheks peamiseks pdhjuseks on igavus ja oskamatus

sisustada oma vaba aega. Karistamatuse tunne viib uue kuriteo toimepanemiseni. Suurem osa

alaealistest ei suhtunud t6siselt esimesse karistusse.

Seoses sellega, et korduvkuriteo iiheks peamiseks p6hjuseks on sekiluste ja pdneruste

otsimine, leiab autor, et nii perekond kui ka iihiskondlikud organisatsioonid peavad kaasama

alaealisi sellisse tegevusse, mis sisustaks nende vaba aega ja hoiaks k6rvale kriminaalkorras

karistatud sdprusringkonnast. Samuti peab suurenema 6iguskaitseorganite roll. Niiiteks

noorsoopolitsei t66 t6hustamine alaealistega koolides preventsiooni eesmiirgil. Kindlasti tuleb

t6sta nii kooli kui ka 6petaja autoriteedi. 6petaja peaks olema suuteline veenma nii Opilasi kui

ka vanemaid hariduse omandamises ja iihiselus osalemise vajalikkuses. Kokkuv6tlikult leian,

et kui iihe sotsialiseerimisagendi tiid soodustab pigem hiilbivat kditumist, siis peaksid teised

sotsialiseerimisagendid iihinema iihel eesmiirgil teha k6ike vdimalikke, et indiviid ei sathrks

dieusvastasele teele,
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OE OCHOBHbIX COUIIAJI6HbIX IPIqUHAX COBEPIIIEHII' TIOBTOPHbIX

IIMYIIIECTBEHHbIX IIPECTYIINEHI4fr IIECOBEPIIIEHHOJTETHI,IMI{

PesrcMe

B Aannoft pa6ore a.nrop fihrraercs HaftrE oreer rra Bonpoc, Karrre ocrroBu6re rrpuqriHbr

cnoco6crnlror coBeprrreHr,rrc npecrln:reuuft nporr.rB r.rMyrqecrBa cHoBa rr cHoBa co cropoHbr

HecoBeprrrenHoJrernrx. I-{e:nro pa6orrr rulrerc{ Br,urcurrr6, r43 KaKvx cel.refi sr14 MoJroAbte

mo4lr, raroft rrx Kplr o6rqenrar, 3aurrrepecoBauHocrb K rroJr] reHvrc o6pa:oranlr.r n pa6ore,

qeM onr.r 3auuMalorcr n cno6o4Hoe BpeMr. Moryr nrr our.r co3AaB arb cB.rl3rr c AplrrrMrr

JIIoA6Mr4, y6eNgenrr JIz oHLI B H)DKHocrr{ npanujr o6rqecrneHHofi Nr.r3nz, a raK xe BEUToHI,ITb

B KaxoM cocrorHr4e, KaK npaBr,rno, oHr4 coBepmaror noBTopHrre upecrynnenua. Ha

ocHoBar{[[ zcc:re4onanrzfi Mox(Ho ]TBepxrarb, rtro peqrrAnB cpear.r HecoBeprxeHHoJrerHrrx

or{eHb pa3Br4T r.r 6olrua.r ,qoirq peqrrAr.rBa flpuxoAr.rrcr Ha r(paxu. B gauuofi pa6ore

I4ccJreAoBanacb crleql4aJrbHat JrlrTepaTlpa, [pexAe Bcero, coquanbHo-npasoBaq nl,ITepar]T)a.

Tax xe 6rrrr npoae46n onpoc cpeAu HecoBepllreHnonerHr{x peqrr,4r.IBr.rcroB, KTo noBTopHo

coBeprrraJr r.rMyrqecTBeHHEre rrpecTyrrJreHr.rr.

B xoAe ana,ruga corlr4anBuo-npanoaofi :rrareparyprr 6rrno ycrar{oBJreHo, qro ocuoBHhrMr.r

Ilpuql{HtlMl4, KoTopBIe BJII'IJIK)T Ha peIII4AI4B HecoBepueHlroneTHlix B Kpaxax - 3To ceMBs,

apy3br, rrrKoJra.

HerarrsH)'Io poJrb Ira HecoBeplxeHHoJrernr.rx oKa3brBaer yrorpe6rexlre a:rroroJrbHhD(

Ha[rrrxoB r.{ HapKorr.rroB poAr4TeJrrMr4, c (orophrx orr,r 6ep1'r nprrMep. B cnoro oqepeab

{IJIKOTOJIB I4 HAPKOTI4Ifl4 TOJIKAIOT HECOBEPTICHHONETHI,IX HA NOBTOPHLIE NPECTYIINEHI.IJI,

lrBltsl.cj, ocnoBHofi npr,rvuuofi noBTopror.o coBeptrreufi.f, npecr)auneur4{. O6pa:onauue

po4ure:refi It crplrrrypa ceM6r.I -He oKa3brBaror oco6oro B[tu'.],j,tt'- Ha perlr4Ar,rB, ItcKrroqeHr.re

pa3BoA poar,rreneft. TarNe Hacvrue B ceMre, a B flepByro oqepeAr, ronQalrxrrr uexgy

poAllreJrrMr,r, BJrr4rer Ha peurrArrB. llpxlrofi u uenocpe4crnenurrfi KoHTpolrr

HecoBepIleI{HOJIeTHero pOIrrTeJUrMr,r }'r\4eHbrrraeT pr.rcK COBepItreHI,Ir npaBoHapymenu.{. 9er\{

JIyqIIIe oTHorIIeHnr Mexly HecoBeprrreHEoJreTHr.rM rr poArrTeJUrMrl, TeM pexe BcTpeqaroTct

cny{aJo npaBouapy reHrlfi co cropouLr HecoBeprrreHnoJrernr4x.
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BaNnyo poJrb rpr{ (poplruponauuu JrrrqHocrrr nrparor CMII, Koropbre AoJrxHrr

cnoco6crsonarr tpopunpoaauzro [paBoBoro co3Haxrrr r,r oqyrqeHr4;{, a raKxe [oAlepxr4Barb

pa6ory 4pyrux areHToB coqr4aJ.rrrsawv.

Kpyr o6rqenur BJrr4rer Ha peqrrAnB cpe,ur4 HecoBepmeHHoJrerHr{x, a r4Mer{Ho apysra. C

apyseft 6epyr flplrMep, rrbrrarorcr 6urr noxoNrarr.rr ua uux. I4ccne4oBanrrrMr.r ycrarroBreno,

Tro ponb frlirenr )xoAr.lr Ha 3arHr,rii llnaH no cpaBHeHHr c ponbrc Apy3eft B xJ.r3HH

HecoBeprrreHHoneTHef o.

flo crarzcruxe HecoBeprrrenHoJrerHr{e perlr4.ur4Bucrbr c Hr43Kr4M ypoBHeM o6pa.:onaur,rr. V nux

oTcyrcTByer r4HTepec K rIIKoJIe, qTo BeAeT rrx K aHTr.rcouuilJlr,IroMy IrJrIr IrHoMy IloxoxeMy

o6pa:y xlr:nn. Peeymrarolr xnnrercr coBeprneHr{e [pecryrrneHrrr u rropeMHoe 3aKJrroqeH[e,

Ocnonnoft npu.rurofi orcyrcrBllt x3 IKoTBI tBr{ercq rn(oJrbuoe HacI4JII,Ie.

Orcy'rcrnue aeHer r{ xerraHr.re ndrKlrM. ro ecrb npecrynHlrM n}'reM nonfrurb .aeHbrH.

To,lKaer Ha coBepueHhe nonsx npecrynneunfi.

V neconepureuHoJrerHr4x rrluoro cno6o4uoro BpeMeur,r. flosrorr.ry cKyKa r4 Hela{err4e

3a[oJrHrrrb ceod cso6oAHoe BpeMJr roJrKaror Ha coBeprrreHrre [oBTopHoro npecryrrrenr4r.

Corepureurle flpecryrlneHlrt IJrr HecoBep[euHoJrerHefo rBJrrercr rroncKoM rrprnuro.reur4fi.

TaxNe qyBcrBo 6e:HaKa:auHocr4 oKa3blBaer BInLl;Hve Ha coBeprrleHr4e HoBoro

npecrynJrenr,rr. llo cpaBHeHrrr c Apyfr.{Mr-r fipuqr{HaMrr, He oKa3brBaer rryBcrBo

6esuaKa3alnocru cI{JIbHoe BJIItIHae Ha peqrrAI,IB.

B xoge npone4dnuoro onpoca BbulcHlrnocb, uro ynorpe6:renur aJrKoroJrbHbD< Ha[I{TKoB r.{

HapKoraKoB oqeu6 pacflpocrpar{enr,r cpeAr.r HecoBeprueHHoJrernrrx peqfi,qvBrrcron. Ocnosuofi

npuur.ruofi ynorpe6renru [cr4xorporrHLD( BerqecrB -f,BJrrercr noucr npnrmovennft,

BpeMrflpoBox,qense. Brr,ro ycraHoBJreuo, rrro apy3b.f, BJrrr.f,ror r{a ynorpe6nenue a;rKoroJrr n

HapKorHKoB. Css:s vel(Ay ynorpe6reuueu ficlrxorponHbrx BerrlecrB lr cevsefi vala.

l{: pe:ymraron onpocoB yAanocb ycrarroBnrr, qro, B ocHoBHoM, B Bo3pacrg 10-12 rer

coBeprrraercr nepBoe flpecryntrenue. Ocnosu;rMr,r fipr4rrr,rHaMr,r coBepmeHrls [oBTopHbD(

4 I



rrMyrrlecTBeHHbx [pecTynneHr.rfi frBr'.eTc. nonyqeEfie

tBn,rerct 6onee ndrrcuu cnoco6olrl no:rvqenut .IIeHer.

Marepr.raJrbHoft BLIroArI, a Kpunra

Bo:rlrar qacr6 HecoBepmeHHoJrerHrlrx peqr,rAl4BrlcroB rl3 HeloJrHrD( ceuefi u nepexl4nlr

pa3BoA poArrrenefi, uo n ocHoBHoM, poArrrenu, He cyArrMbre :loAr'r. B ux ceMbrM

paclpocrpaHeuo Hacr.r;rrre. ,{oxo4 po4urelefi Moxer clroco6crBoBarl perlrrArrBy

[M]arqecTBeHHbx npecTyrrneHur4.

B xpyry o6qervr HecoBepmeHHoJrerHrix fipecryrrur.rKoB, cyAr,rMbre Jrr4qHocrr{, c KeM

coBepltrarorct npecryflJreHl,tf,. flpecrynnenu.a onporneHnrn< ra rax 4pyseft oA[HaxoBbre.

Apy3r,rMr.r He xortr pBarb cglgu r,r xorsr 6brrb Ha rlttx fioxoxuMlr.

Y pequ4unucroB orcyrcrByer xeJrar le ylfir'tr,ct, o6pasonarrue ofpaxuqrrBaercr ocnoBHbrM,

oull [pr4MeHrror HacrrJrr4e r-r Bop].ror B rrrKore. B roxe BpeMr HecoBeprneHHoJrerHrre

rlpecryrrHl4rul ql4Taror Knr.rfrr, rmerbr, )KypHturbr. I4u upan.arcx (f u:rurlrr fipo fpaxrl,

ut5ueuuq y6uftcrBa.

3a.racrlro poA[Tenrr Ee 3aHr4Marorc.s cBor.rMra aerbMr,r, He 3HaKoM6r c rlx 4pysrmra. 9acrr

HecoBepDeHHoJreTrrEX r{acTBoBala B mKoJrbHbx KpyxKax, cIIopTHBHbD( cerululrx,

My3rrKanbubx rr xy,qo)KecrBeHubrx rrrKoJrrx. B roxe rpeux r,ruBecrr,rpoBaxrre s ce6s r,r cnod

o6pa:ooanr.re He ocraHoBr{Jro r{x or coBeprrreur.ur [oBTopHbD< npecryn:rennfi. Taxxe q]'nc:rno

6egnaxa-gannocrr,r rBJrrrercr npr.runofi peqr.{ArrBa, TaR (ar( 6onruras qacrb

HecoBepllreHHonerHr{x He np[Hrna BcepB63 flepBoe HaKil3aHHe 3a coBepmeHHoe

IIDECTVIIJIEHIIE.
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LISAD

Lisa l. Kiisitlusleht vastuste kokkuvOttega

Lugupeetud kiisimustikule vastaja!

Mina, Igor Kiibarsepp, koostan oma bakalaureuset66d teemal ,,Alaealiste poolt korduvate
varavastaste kuritegude toimepanemise peamistest sotsiaalsetest p6hjustest". Minu
bakalaureuset<id iiheks osaks on kiisitlus, mille viin liibi alaealiste seas. Kaesolev kiisitlus
viiakse ldbi bakalaureuset6d raames, milles piiiiab autor leida vastust kiisimusele, millised on
peamised pdhjused, mis viivad alaealise ikka ja jalle varavastast kuritegu toime panema.
Eesm?irgiks on viilja selgitada, millistest peredest on need noored piirit, milline on nende
suhtlusringkond, suhtumine kooli ja millises seisundis nad reeglina korduvkuriteo toime
panevad. Saadud teavet kasutatakse eesmiirgiga selgitada viilja retsidiivsuse ajendeid ja
p6{usi korduvaid varavastaseid tegusid toimepannud alaealistest toimepanijate puhul.
Pdhjuste teadmine v6ib olla vahendiks alaealiste kuritegeruse leviku viihendamisel
varavastaste siititegude puhul. Olen ttinulik, kui vastate ausalt ja nii nagu teemast arvate.
Hindan Teie arvamust k6rgelt. Kiisimustiku vastused on anoniiiimsed. Vastamisel tdmmake
palun Teie valitud vastusevariandile ring iimber. Kui on oluline Teie pikem vastus, kirjutage
see palun selleks jiietud joonele.
Iga Teie vastus on tiihtis.
Meeldivale koosttjdle lootes ja ette tiinades,
kiisitleja

VASTAJA TAUSTAANDMED (vastajaid kokku 19 inimest)

Sugu:
Mees - 19 (100%)
Naine - 0 (0%)

2. Vanus: aastat
14 aastat- 4 (27%)
15 aastat- 4 (21%)
16 aastat- 4 (21%)
17 aastat-7 (37Y0)

3. Rahvus:
eestlane - 13 (67%)
venelarrc - 5 (26%;o)
armeeniane - 1 (5%)

Kas olete tarbinud alkohoolseid jooke?
jah- 18 (95%)
ei- 1 (5%\

1.
a)
b)

4.
a)
b)
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5. Kui vastasite eelnisele kiisimusele jaatavalt, siis nillal ja milliseid alkohoolseid
jooke tarbisite esimest korda? Kui,EI", siis liikuge kiisimuse 7 juurde.
Esimene kokkupuude alkohooliga (vanuseline): ei vastanud 17 (90%), 13 aastasena - 1 (5%),
14 aastasena - 1 (5%).

Alkohoolsete jookide mitmekesisus esimesel kokkupuutel: ei vastanud / ei miileta - 9 (47%),
vastanud I 0 (53%).

Kiimnest isikust m6ned vastajad tdid vastuses viilja mitmeid erinevaid alkohoolseid jooke,
mida nad on tarbinud esimest korda ftokku 12 vastust):
viin- 5 (42%)
6fu- s (42%)
siider - 1 (8%)
gin - 1 (8%).

6. Miks olete tarbinud alkohoolseid jooke?
a) niiviisi teevad vanemad
b) niiviisi teevad s6brad - 2 (10%)
c) huvi piirast - 6 (32%)
d) ajaviiteks - 6 (32o/o)
e) muu pdhjus (milline?) - probleemid/niirvi maandamine - 4 (21Vo), meeldtb - 1 (5ot,1,

7. Kas olete tarbinud narkootikume?
a) jah-g (47%)
b) ei - 10 (53%)

8. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis milliseid narkootikume ja millal
tarbisite esimest korda? Kui ,,EI* siis liikuge kiisimuse 10 juurde.
Esimene kokkupuude narkootikumidega (vanuseline): ei vastanud - 6 (67%), 13 aastasena - 2
(22%),7 aastasena - 1 (11%)

Esimest korda tarbiti jzirgmisi narkootikume (9 vastust):
kanep - 4 (45%)
amfetamiin -2 (22o/o)
LSD -  I  (11%)
nuusutanud bensiini - 1 (1 1%)
ei vastanud - 1 (1 1%)

9. Miks olete tarbinud narkootikume?
a) niiviisi teevad vanemad
b) niiviisi teevad s6brad - I (11%)
c) huvi piirast - 5 (56%)
d) ajavirteks - 2 (22%o)
e) muu pdhjus (milline?) - sdbrad sundisid 1 (1 1%)

10. Kui vana olite, kui panite toine esimese kuriteo?_ aastane
ei vastanud - 3 (16%)
6 aastasena - 1 (5%)
7 aastasena- 2 (11Vo)
8 aastasena - 2 (1 1%)



9 aastasena - 1 (5%)
10 aastasena - 4 (21%)
11 aastasena - 1 (5%)
12 aastasena - 3 (16%)
13 aastasena - 1 (5%)
14 aastasena - 1 (5%)

11. Miks panite toime varguse teist korda?
eivastanud-9(48%)
materiaalne kasu (sh. raha vajadus) - 3 (16%)
meeldis - 3 (16%)
tahtsin siiiia - 2 (10%)
s6brad tdmbasid knsa-2 (10%)

PEREKOND

12, Kas elate tiiisperekonnas? Kui vastasite,relan emaga ja isaga", siis liikuge
kiisimuse 14 juurde.
a) elan emaga - 10 (53%)
b) elan isaga - 3 (15%)
c) elan emaga ja isaga - 2 (11%)
d) elan vanaemaga - 1 (5%)
e) elan vanaisaga
f) elan muu sugulasega
g) elan kellegi muu isikuga (tiipsustage palun) - oma naisega 1 (5%), lastekodus 2 (11%)

13. Miks ema ja isa ei ela koos?
a) ema suri - 1 (6%)
b) isa suri - 3 (18%)
c) ema ja isa on lahutatud - 8 (47%)
d) muu pdhjus (milline?) - iildse ei tea, kes on isa - I (6%)
e) ei vastanud - 4 (23%)

Kas Teie vanemad tarbivad alkohoolseid jooke?
jah- 6 (32%)
ei- 13 (689z6\

15. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis milliseid? Kui ,,EI* siis liikuge
kiisimuse 16 juurde.
Antud kiisimusele vastas 3 isikut (50%), ei vastanud - 3 (50%).

Kolm vastajat tdid vastuses valja mitmeid erinevaid alkohoolseid jooke, mida tarbivad nende
vanemad (kokku 7 vastust):
gin I siider -2 (29%)

6 lu-2Q9%)
virn- | (14%\
vein - I (14%)
Sampus - 1 (14%)

14.
a)
b)
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16. Kas Teie vanemad tarbivad narkootikume?
a)jah-0(0%)
b) ei - l9 (100%)

17. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis milliseid? Kui ,,EI' siis liikuge
kiisimuse 18 juurde.
Vastused puuduvad, sest respondentide vanemad ei tarbi narkootikume.

18. Kas Teie vanemad kasutasid viiqivalda Teie suhtes?
a) jah- 6 (32%)
b) ei - 13 (68%)

19. Kui vastasite eelmisele kiisinusele jaatavalt, siis millist? Kui ,,EI' siis liikuge
kiisimuse 20 juurde.
ei vastanud - 2 (33%)
peksmine - 3 (50%)
ei andnud siiiia - I (17%)

20. Kas on olnud konflikte Teie vanemate vahel?
a) lah- 9 @7%)
b) ei - 10 (s3%)

21. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis millised? Kui ,,EIo' siis liikuge
kiisimuse 22 juurde.
ei vastanud- 3 (33%)
tavaline peretiili -3 (33%)
koolist puudumise tdttu - I (11%)
vagivald - 1 (11%)
isa on purjus - I (1 1%)

22. Missugune on Teie vanemate haridus?
a) pdhiharidus-3 (16%)
b) keskharidus-3 (16%)
c) keskeriharidus-3(16%)
d) k6rgem haridus - 5 (26V,i)
e) muu (milline?) - ei tea3 (16%)
f) ei vastanud -2 (10%)

23. Kas Teie vanemad kiiivad tiiiil?
a) jah- 14 (74%)
b) ei- 4 (21%)
c) ei vastanud - I (5%)
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24. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis kellena? Kui ,,EI" siis liikuge
kiisimuse 25 juurde.
a) ema: miiiija - 2, lasteraha - 1,liipsja- 1, kreveti koorija - 1, maaler - 1, kondiiter
1, kuskil kontoris - 1, dmbleja - 1, 6petaja - 1.
b) isa: ehitaja - 4, autojuht,bussijuht - 3, puidutddline - 2, pensionil - 1, eleknik - 1,
ioomaarst - 1.
c) eitea- 1
d) ei vastanud - 3

25. Kas Teie vanemad on kriminaalkorras karistatud?
a) ema on kriminaalkorras karistatud - 1 (5%)
b) isa on kiminaalkorras karistatud - 5 (27%)
c) kumbki vanematest ei ole kriminaalkorras karistatud - 12 (63%)
d) ei vastarud - 1 (5%)

26, Kui Teie vanemad on kriminaalkorras karistatud, siis millise kuriteo eest? Kui
vastasite eelmisele kiisimusele, et ,,EI OLE KARISTATUD", siis Iiikuge kiisimuse 27
juurde.
e i tea-2Q2o/o)
emaf on laslega seotud karistused - 1 (17%)
isal on trahvid - 1 (17%)
isa on karistatud alkoholijoobes juhtimise eest - 1 (17%)
isa on karistatud relva hoidmise eest - 1 (17%)

SOBRAD

27. Teie s6brad on ...
a) nooremad kui Teie
b) eakaaslased- 7 (37%)
c) vanemad kui Teie - 8 (42%)
d) t?iisealised - 4 (21%)

28. Kellega koos sooritasite esimese varavastase kuriteo?
a) iiksinda- 5 (26%)
b) sdpradega * 13 (69%)
c) muu vastus (seletage palun) - 6emehega - 1 (5%)

29. Kui palju Teil on s6pru, kes on toime pannud kuritegusid?
a,; ei ole - I (5%.1
b)mi tu -6(32%)
c)poo led-8(42%)
d)k6ik- 4 (21%)

30. Kui vastasite eelmisele kiisimusele ,,mitu, pooled vdi k6ik", siis missuguseid
kuritegusid on Teie sdbrad toime pannud? Kui ,,EI OLE" siis liikuge kiisimuse 33
juurde.
Antud kiisimusele vastas 13 isikut (72Yo), ei vastanttd - 5 (28%).

Kolmeteistkiimnest isikutest m6ned vastajad t6id vastuses viilja mitmeid erinevaid
kuritegusid, mida on nende sdbrad toime pannud (kokku 19 vastust):
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vargus - 11 (58%)
r6iivimine - 2 (11%)
peksmine - 2 (11%)
relvahoidmine-1(5%)
narkokuriteod - 1 (5%)
ei tea- 1 (5%)
igasugused - I (5%)

31, Kas vanemad lubavad Teil suhelda s6pradega, kes on toime pannud kuriteo?
a)jah-7 (37%)
\  e i -a  Q1%)
c) vanemad ei tea minu s6prade kiminaalsest taustast - 7 (37%)
d) ei vastanud - 1 (5%)

32. Kui tulete koju tagasi, siis kas jiitkate suhtlemist vanade sdpradega, kes on toime
pannud kuriteo?
a) jah-8 (42%)
b) ei - 10 (s3%)
c) ei vastanud - 1 (5%)

33. Kas Teie s6brad on Teile eeskujuks?
a) jah - 1 (s%)
b) ei- 17 (90%)
c) ei vastanud - I (5%)

34. Kas tahate olla sarnane oma sdpradega?
$ jah- a Qr%)
b) ei- 14 (74%)
c) ei vastanud - 1 (5%)

35. Kas saaksite iielda sdpradele,,EI", kui nad teeksid Teile ettepaneku panna toime
kuritegu?
a) jah * 16 (90%)
b ) e i - 1 ( s % )
c) ei vastanud - 1 (5%)

36. Kas Teie s6brad tarbivad alkohoolseid jooke?
a) jah- 16 (90%)
b )  e i - 1 ( s % )
c) ei vastanud - 1 (5%)

37, Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis milliseid? Kui ,rEI" siis liikuge
kiisimuse 38 juurde.
Antud kiisimusele vastas l0 isikut (62,5%), ei vastanud - 6 (37 ,5%).

Kiimnest isikutest m6ned vastajad tdid vastuses viilja mitrneid erinevaid alkohoolseid jooke,
mida tarbivad nende sdbrad (kokku 16 vastust):
viin - I (50%)

6lu- 6 (37%)
sin-2 (r3%)



38, Kas Teie sdbrad tarbivad narkootikume?
a) iah-g (47%)
b) ei - 10 (s3%)

39. Kui vastasite eelmisele kiisimusele iaatavalt, siis milliseid? Kui ,,EI( sfis liikuge
kiisimuse 40 juurde.
ei vastanud- 3 (33%).
kanep - 5 (56%)
heroi in - 1(11%)

KOOL

40. Mitu klassi olete l6petanud? (palun miirkige numbriga!)
5k lass i -3 (16%)
6k lass i -1 (5%)
Tk lass i -6 (31%)
Sklassi-5(26%)
9k lass i -2 (11%)
ei vastanud - 2 (11%)

41, Kas olete kunagi klassi kordama jiiiinud?
a)  jah-13  (68%) , lkord-7 ,2korda-5 ,3korda-1
b) ei- 6 (32%)

42, Kas olete puudunud koolitundidest?
a) iah- 16 (84%)
kuni 5 korda nddalas - 12, rohkern kui 5 korda niidalas - 4
b) ei-3 (16%)

43. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis miks olete puudunud
koolitundidest? Kui ,,EI" siis liikuge kiisimuse 44 juurde.
ei taha/ei viitsi - 6 (38%\
ei vastanud - 5 (3 1%)
ei ole huvitatud/ei meeldi - 3 (19%)
eitea - | (60/o)
6petaja ajab niirvi - | (6%)

44. Kas olete kasutanud viigivalda klassikaaslaste suhtes?
a) jah - 8 (42%), sest provotseerivad ja ajavad niirvi
b) ei -  11 (s8%)

45. Kas klassikaaslased on kasutanud vligivalda Teie suhtes?
a) jah-3 (16%)
b) ei - 16 (84%)

46. Kas olete varastanud asju koolis?
a) jah-7 (37%)
b) ei- 12 (63%)
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47, Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis kellelt ja nilliseid asju olete
koolis varastanud? Kui ,,8I" siis liikuge kiisimuse 48 juurde.
Antud kiisimusele vastas 5 (71%) isikut, ei vastanud 2 (29%) isikut.

Mdned vastajad t6id vastuses viilja mitmeid erinevaid asju, mida nemad on koolis varastanud
(kokku 7 vastust):
telefon-2 (29%io)
ruha/ruhakott - 2 (29Vo\
igasugused asjad - 1 (14%)
teritaja- 1 (14%)
kommid - 1 (14%)

MASSKOMMUNIKATSIOON

48. Kas Teie loete raamatuid, ajalehti, ajakirju?
Raamatud:
Loen regulaarsell - 5 (27%)

Loen vahetevahel - 8 (42%)
Leon harva - 3 (16%)
Ei loe iildse - 2 (10%)

Eivastanud-1(5%)

Ajalehed:
Loen regulaarselt - l1(58%)
Loen vahetevahel - 2 (1 0%)
Leonharva - 4 (22%o)
Ei loe iildse - 1 (5%)

Eivastanud-1(5%)

Ajakirjad:
Loen regulaarselt - 6 (31%)
Loen vahetevahel - 7 (37%)
LeonhNva- 4 (22%o)
Ei loe iildse - 1 (5%)
Ei vastanud - 1 (5%)

49. Kuidas meeldivad filmid, milles niiidatakse vargusi?
a) viiga meeldivad - 4 (21%)
b) pigem meeldivad, - 9 (47%)
c) pigem ei meeldi- 4 (21%)
d) ei meeldi iildse - 2 (11%)

50. Kuidas meeldivad fiLnid, milles niiidatakse peksmist vdi tapmist?
a) viiga meeldivad - 6 (32%)
b) pigem meeldivad-9 (47%)
c) pigem ei meeldi - 3 (16%)
d) ei meeldi iildse - I (5%)
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51. Kas tahate olla sarnane filmide kangelastega, kes varastavad, peksavad v6i
tapavad?
a) jah- a (21%)
b) ei - 13 (68%o)
c) eitea-2 ( l lY.)

MAJANDUSLIK OLUKORI)

52. Kas Teil on kodus isiklik arvuti?
a) jah- 16 (84%)
b ) e i - 3 ( 1 6 % )

53. Kas Teil on isiklik mobiiltelefon?
a) jah- 16 (8a%)
b ) e i - 3 ( 1 6 % )

54, Kas Teil on isiklik tuba vanemate v6i muude sugulaste korteris?
a) jah- 14 (74%)
b) ei-4(2r%)
c) ei vastanud - 1 (5%)

Kas teie perekonnas on auto?
jah- 10 (53%)
ei-9 (47%)

56. Kas Teil on isiklik raha?
a) ei-2 (11%)
b) jah, vanemad annavad - 12 (63%)
c) jah, annab keegi teine (seletage palun) - ise tiidtasin - 3 (16%), vargustega saanud - 1
(5%), ei seletanud - | (5%)

57. Kas Teie jaoks on vargus raha kiittesaamise kergeim viis?
a) jah- r0 (s2%)
b) ei- 6 (32%)
c) ei vastanud - 3 (16%)

SOTSIAALSED SIDEMED

58. Kui palju aega vanemad Teiega veetsid?
a) vaga palju - 8 (42%)
b)piisavalt-7(36%)
c) vdga vdhe - 2 (l lo/o)
d) iildse ei veetnud, olin omaette - 2 (1 1%)

J5.

a)
b)
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59, Kuidas vanemad Teiega aega veetsid? Kui vastasite eelmisele kiisimusele ,,iildse
ei veetnud, olin omaette", siis liikuge kiisimuse 60 juurde.
ei vastanud - 13 (7 6%\
mdngimine-2 (l2Yo)
jalutamine - 1 (6%)
j oonistamine - I (6%)

60. Kas vanemad tunnevad Teie sdpru?
a) jah, koiki - 6 (32%)
b) tnnnevad m6nda- 12 (63%)
c) ei tnnne iihtegi - | (5%)

61. Kas vanemad on lubanud Teil jalutada tiinaval peale 22:00?
a) jah-ls (79%)
\ ei- a Q1%)

62. Kas Te tahate 6ppida?
a) jah- 16 (84%)
b) ei-3 (16%)

63. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis kelleks tahate 6ppida? Kui,,EI"
siis liikuge kiisimuse 64 juurde.
keevitaja, kokk v6i pottsepp - 5 (31%)
ei vastanud- 3 (19%)
ehttaja-2 (13%)
autolukksepp - 2 (13%)
poksija- 1 (6%)
saada elukutset - 1 (6%)
kuidas Snnestub -l6%)
pole mdelnud - 1(6%)

Kas Te sooviksite tiiiitada tulevikus?
jah-r7 (89%)
ei-2 (11%)

65. Kui vastasite eelmisele kiisimusele jaatavalt, siis kellena sooviksite tiiiitada? Kui
,,EI" siis liikuge kiisimuse 66 juurde.
eivastanud-8(47%)
ehitaja-3 (34%)
keevitaja-2 (22Yo)
autolukksepp - 2 (22%)
pole m6elnud - 1 (1 1%)
seal, kus saaks - I (11%)

Kas olete osalenud mdnes kooliringis?
jah- 16 (84%)
ei-3 (16%\

64.
a)
b)

66.
a)
b)
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67. Kas olete m6ne spordiklubi vdi spordiseltsi liige?
a) jah - 11 (58%)
b) ei-9 (42%)

68. Kas olete dppinud muusikakoolis?
a)  jah-2(11%)
b) et- 17 (89%)

69. Kas olete 6ppinud kunstikoolis?
a) jah-3 (16%)
b) ei - 16 (84%)

70. Soovin...
Antud vastusele m6ned vastajad valisid mitu vastusevarianti
a) osaleda m6nes kooliringis - 5 (19%)
b) olla m6ne spordiklubi vbi spordiseltsi bige * 9 (35%)
c) 6ppida muusikakoolis - 2 (8%)
d) 6ppida kunstikoolis - 4 (15%)
e) iikski variant ei sobi - 6 (23%), sest ei taha

71, Millega sisustate oma vaba aega?
Antud krisimusele vastasid l7 (89%) isikut, ei vastanud - 2 (11%).

Seitsmeteistkiimnest isikutest m6ned vastajad t6id vastuses viilja mitmeid erinevaid variante,
millega nemad sisustavad oma vaba aega (kokku 20 vastust):
1renn - 5 (25%o\
jalutamine - 4 (20Yo)
televiisori vaatamine - 3 (15%)
lugemine - 3 (15%)
arvutiga ja X-box'iga miingimine - 2 (10%)
6ppimine - 1 (5%)
perekonnaga aja veetmine - I (5%)
ei tee mitte midagi - 1 (5%)

72. Kas miiiiratud karistus vastab Teie arvates Teie poolt toimepandud kuriteole?
a) jdr- 16 (8a%)
b) ei-2 (11%), sest karistus on viiike v6i mina ei ole sooritanud kuritegu
c) ei vastanud - 1 (5%)

73. Kuidas suhtusite karistusse esimese varguse eest?
a) viiga t6siselt - 7 (37%)
b) mitte eriti t6siselt- 6 (32%)
c) iikskdikselt - 5 (26%)
d) ei vastanud - 1 (5%)

74. Kui soovite veel midagi lisada, siis tehke seda palun siin!
. Olemas 3-kuune laps ja ei pane toime uusi kuritegusid
. Kahetsen enda tegusid
. Kunagi muutun ja ei soovi enda saatust teistele
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. Viru Vanglas vSiks olla rohkem v6imalusi sportimiseks ja toitlustamine vdiks
muutuda paremaks

Tiinan vastamise ia koostcid eest!
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