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hSmihgaid raskusi kasvatustöös 
NOORTEGA1 

V. L u 1 1 a , 
Tartu II Eriinternaatkooli direktori asetäitja3 

Paljudele inimestele tunduvad kasvatusküsimused väge 
lihtsatena, kuna meid kõiki on ju kasvatatud. Veed problee

mid näivad isegi seda kergemate ja lihtsamatena, mida vähem 
ollakse tuttav kasvatusteooriaga ja praktilise kasvatustööga. 
Enam kui 100 aastat tagasi märkis K. D. Usinaid.: "Enamus ini
mesi tunnistab, et kasvatustöö nõuab kannatust, mõned arva

vad, et selleks on vajalik kaasasündinud võimete olemasolu 

ja teatud oskuste valdamine. Vähesed on aga veendunud, et li

saks kõigele on selleks vajalikud ka erilised teadmised."1 

Meed mõtted pole oma aktuaalsust kaotanud ka tänapäeval. 

Kaevatusraskused, raskestikaevatatavus, alaealiste sea
duserikkumised, kõik need nähtused panevad muretsema all pe
rekondi kui ka kogu Üldsust. Tänapäeva teaduslik-tehnilise 

revolutsiooni ajastu kiires ühiskondlikus arengus torkavad te

ravalt silma nn. murelaste passiivsus, ükskõiksus, hoolima
tus, egoism, kerge elu taotlus ja füüsilise töö põlgamine, 

vaimsete huvide piiratus ning nihilism.2 Sellisest pinnasest 

sirguvad sagedasti ka Õiguserikkujad. 

Kasvatustöö on kõige keerukamaid inimtegevuse liike. Ж8а-
ab ju see tegevus ühelt poolt põhjalikke ja mitmekülgseid 

teadmisi, teiselt poolt aga ka ulatuslikke kogemusi. Viimase 
aastakümne jooksul on kasvatustöö alal ilmunud rida ulatus

likke teoreetilisi uurimusi.^ Tähtsamaks sündmuseks on üld-

z Ettekanne, peetud 23. jaanuaril 1977. a. Avaldatakse 
lühendatult. 

XX Ettekande pidamise ajal töötas sm. V. bulla Tartu ra
jooni haridusosakonna juhatajana. 

1 U s 1 n e к i , K.D. Valitud pedagoogilised teosed. 1„ 
kd., Tln., 1957, lk. 119. 

2  Л и х а ч е в  Б .  Г .  Т е о р и я  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  в о с п и 
тания. М., 1974, с. 22-24. 

^ Б о ж о в и ч  Л . И .  Л и ч н о с т ь  и  е е  ф о р м и р о в а н и е  в  д е т -
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hariduskoollde kasvatustöö näidieprogreaei avaldamine. Vaa

tamata nendele edusammudele kaevatueteoorlae on paljud kü

simised j-äänud reel tänaseni vaieldavateks. 

Üheks selliseks probleemiks on igakülgselt arenenud 

Isiksuse kaevat ami ee pedagoogiline lahtimõtestamine.4 Laial

daselt on levinud nii kasvatusteoorias kui ka praktikas püüe 

samastada Õppimist Õppeprotsessis Õppimisega kasvatusprot

sessist Selliste seisukohtade praktikasse juurutamise tu

lemusena ttlehln-atakse sõnalise selgituse osatähtsust ja jäe

takse tagaplaanile laste tegevuse organiseerimise problee

mid. Kõlbeliste tõdede omandamine ei kulge aga analoogili

selt korratabeli äraõppimisega. 

Kasvatusteoorias on veel palju lahendamata probleeme. 

Psühholoogide poolt on põhjalikult uuritud inimese enese

hinnangu ja nõudlusnlvoo vahelisi seoseid. Vaetavad uurimu

sed^ on näidanud, et eelmainitud nähtused on väga tähtsad 

nooruki isiksuse kujunemisel. Kahjuks puuduvad aga ulatus

likumad pedagoogil!eed uurimused selle kohta, kuldas kasva

tusprotsessis kujundada lapses Õiget enesehinnangut. Psüh

holoogid ja psühhiaatrid on kaasajal küllaltki ulatuslikult 

uurinud stressi ja frustratsiooni. Pedagoogikae puuduvad 

aga põhjendatud teaduslikud soovitused harmoonilise tunde

maailma kujundamiseks noorukis. 

Igakülgselt arenenud isiksuse kasvatamine on esmajoo

nes lapse kõlbelise palge kujundamine. Kahjuks valitseb ka 

оком возрасте. M., 1968; 
Л и х а ч е в  Б .  Г .  Т е о р и я  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  в о с п и т а 

ния. М., 1974; 
К о р о т к о в  В . М .  Р а з в и т и е  в о с п и т а т е л ь н ы х  ф у н к ц и й  

коллектива. М., 1974. 
4  К а г а н И.О. Человеческая деятельность. М., 1974, 

с. 306-312; 
К о н н и к о в а  Т.Е. Современные проблемы нравст

венного воспитания школьников. "Нравственное формирование 
личности школьника в коллективе". Вып. Д. Л., 1975, с. 5. 

5 K o s s a k o v s k y , A .  O t t o ,  K h .  B r e i e h u n g  
zur bewussten Disziplin und Persönlichkeitsentwioklung. -
•Psychologieohe Delträge", Heft 7, Berlin, 1967, S. 22-24; 

К о н н и к о в а  Т . Е .  С о в р е м е н н ы е  п р о б л е м ы  н р а в с т 
венного воспитания школьников. "Нравственное формирование 
личности школьника в коллективе". Вып. Н. Л., 1975, с. 5. 

^ F r i e d r i c h ,  W .  J u g e n d  u n d  J u g e n d f o r s c h u n g .  
Berlin, 1976, S. 29-36; 

Л и п к и н а А.И. Самооценка школьника. М., 1976. 
-  4 -



kõlbelise kasvatuse teoorias rida erinevaid seisukohti.^ õi 

ge kõlbeline kasvatus eeldab selliste püsivate motiivide 

süsteemi kujundamist, mis vastaks koneunismiehitaja moraa

likoodeksi normidele ja määrake seega kindlaks nooruki suh

ted ümbritsevate inimeste ning loodusega. 

Lapse kui isiksuse areng algab perekonnas. N.K. Krups-

kaja on kirjutanudt "Kui perekonnaliikmed on üksteise suh

tes tähelepanelikud, kaastundlikud, kui neil on laialdased 

ühiskondlikud huvid, kui töö seob perekonna sõbralikuks lii

duks, siis on sellisel olukorral lapsele kasvatuslik mõju. 

Kui aga perekonnas logeldakse, aetakse taga vaid tühiseid 

lõbustusi, kui perekonnale on võõrad meie ideaalid ja seal 

valitseb jäme egoism, siis ei aita ka lapse individuaalsete 

iseärasuste arvestamine parandada neid puudujääke, mis on 

kujunenud kasvatustöös." 

ühiskondlike suhete tormilise arenguga on viimase paa

rikümne aasta Jooksul oluliselt muutunud ka perekonna ühis

kondlikud funktsioonid. Küllaltki suure osa ühiskondliku ko

guprodukti loojast on perekond kujunenud nüüd põhiliselt 

ühiskondliku koguprodukti kulutajaks. Füüsiline töö on lin

na perekondades kadumas ja seda peaks asendama vaimsete väär

tuste omandamine ning vahendamine. Paljud perekonnad aga ei 

ole selleks kaugeltki suutelised. Suurimaid raskusi valmis

tab linnalises keskkonnas kasvatustöö korraldamine nendelo 

vanematele, kes ise on sündinud ja kaevanud maal. Sellele 

nn. urbanisatsioonist tingitud inadaptsioonile on juhitud 
9 

tähelepanu. Erikutsekoolis nr. 34 läbiviidud uurimus näi

tas, et seal 1969. a. viibinud linnatüdrukute emadest 82 % 

olid sündinud ja kaevanud maal. 

7 ' 
' Т а л ы з и н а  H .  Ф . ,  Р у в и н с к и й  Л . К .  П р о б 

лема управления процессами воспитания. М., 1971; 
Л и х а ч е в  Б .  Г .  .  Т е о р и я  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  в о с п и т а 

ния. М., 1974, с. 22-24; 
"Методика воспитательного процесса". Лекции по педаго

гике. М., 1969; 
К о н н и к о в а  Т . Е .  С о в р е м е н н ы е  п р о б л е м ы  н р а в с т 

венного воспитания школьников. "Нравственное формирование 
личности школьника в коллективе". Вып. II. Л., 1975, с. 5. 

Школа, семья и общественность. М., 1977, с. 16. 
^ G o r t e z ,  F .  E n f a n t ,  f a m i l l e  e t  s o c i S t S  u r b a i n e  

g6n6ee et mecanisme de l'inadaption. Paris, 1963. 
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Raekneed kasvatustöös ilmnevad eriti mirdeeae. Küllalt

ki ulatuslikult on levinud arvamus, nagu olekeid need rasku

sed tingitud bioloogilistest muutustest nooruki organismis 

Taolise seisukoha psühholooglateadueee toojateks olid saksa 

psühholoogid Ch. Bühler ja B. Spranger.10 HÕukogude psühho

loogide D. Blkonini ja T. Dragunova uurimused aga tõestasid 
murdeea kaevatusraskuste sotsiaalset tingitust. 1 

KÖik need eespool loetletud asjaolud on küll kaevatus

raskuste tekkimist soodustavateks teguriteks, kuid ei põh
justa paratamatult raekestikaevatatavuse teket. 

Perekonna oeest kaevatusraskuste tekkel annavad mõnin
gat ülevaadet Tartu rajoonie 1976. a. lõpul läbiviidud uuri

muse tulemused. Ilselt võeti Tartu rajooni üldhariduskoolide 
poolt arvele kõik need perekonnad, kus kodus eeinee raskusi 
laste kaevatamieel. Kokku võeti arvele 338 perekonda. Arve

levõetud perekondadest oli tervikperekondi - 43,76 %, defekt -
seid perekondi 66,24 %• Defektseid perekondi iselooeiustaeid 
järgmised näitajad: 

ema kasvatab üksi - 64,15 % 
kasuisa olemasolu - 22,64 % 

isa kasvatab üksi - 11,32 % 
vanavanemad kaevatavad - 1,89 % 

õpilaste arvelev8tad.ee põhjused jagunevad järgmiselt« 

mitterahuldav käitumine ja Õppimine - 61 Õpilast 
mitterahuldav käitumine (Õppimine oli 

seejuures rahuldav) - 43 
mitterahuldav Õppimine (käitumine oli 

seejuures rahuldav) - 129 -"-
väiksemad kõrvalekalded käitumieee ja 
Õppimises (käitumine ja Õppimine olid 
seejuures hinnatud rahuldavaks) - 105 

Põhjalikuma analüüsi alla sai võetud 104 Õpilast, kel

lel oli mitterahuldav käitumine. Iseloomulik oli eiln poiste 

1 0  F r i e d r i c h ,  W .  J u g e n d  u n d  J u g e n d f o r s c h u n g .  
Berlin, 1976, S. 29-36. 

11 Л о н о в Б., Волков К. Психология о педа
гогических проблемах. По материалам 1У Всесоюзного Съезда 
общества психологов СССР. - "Народное образование", 1972, е 
8, с. П8. 



suur ülekaal. Mitterahuldava käitumisega Õpilastest moodus

tasid tütarlapsed vaid 12,4 %, poisid aga 87,6 St. Ligi poo

led (48,3 %) vaadeldavatest mitterahuldava käitxaaieega noor

test Bppisid VI ja VII klassis. Analüüsides mitterahuldava 

käitumisega Õpilaste kodust kasvatuslikku situatsiooni, ilm

nesid järgmised andmed: 

hoolimatu suhtumine laste kasvatamisse - 40,8 % 
alkoholi kuritarvitamine perekonnas - 30,6 % 

liigne hellitamine - 14,2 % 

kodused tülid vanemate vahel - 3,0 % 
ebaselged põhjused - 11,4 % 

Mõtlema paneb aga asjaolu, et hoolimatust laete kasva

tamisel esines suhteliselt enam perekondades, kus lastel 

olid nii oma isa kui ka ema (58,6 %). Hoolimatu suhtumine 
laste kasvatamisse väljendus esmajoones ükskõikses suhtumi
ses oma lapse vaimsesse arengusse. Tihti ei arvestanud hoo
limatud vanemad ka lapse füüsilise arengu Ja tervise kaitse 
osas kehtivaid nõudeid. Kõiki neid oma lapse kasvatamisse 

hoolimatult suhtuvaid vanemaid iseloomustas suhteliselt ma
dal hariduslik tase ja sellest tingituna ka vaimsete huvide 

piiratus. Hoolimatu suhtumise tagajärjel peetub sellistes 

perekondades laste vaimne ja füüsiline, eriti aga kõlbeline 
areng. Vanemate emotsionaalne külmus toob endaga kaasa ka-
lestunud tundeeluga nooruki sirgumise, kes ei püüdlegi enam 
täiskasvanu kiituse või tunnustuse poole. Vanemate ja laste 
vahel valitseva hoolimatuse, nn. kodusoojuse puudumise tõt
tu ei kujune lastes Õigeaegselt ka vajalikke sisemisi pidu

reid, mis võimaldaksid neil oma tarbeid rahuldada kooskõlas 

ühiskondlike nõudmistega. 
Tavaliselt kaasneb vanemate hoolimatusega ka laete ke

haline karistamine; see omakorda nõrgendab veelgi vanemate 
ja laste vahelisi emotsionaalseid seoseid ja vähendab mär
gatavalt vanema sõna kasvatuslikku jõudu. Väljapääsu otsi

vad vanemad tihti veelgi drastilisemate "kasvatusvõtete" ra
kendamise et. Uurides 1969. a. erikutsekoolis nr. 34 Õppiva
te tütarlaste kõige meeldejäävamaid elamusi lapseeast, sel
gus Järgmist: 

negatiivsed lapsepõlve elamused - 77 % 

ei mäleta lapsepõlve elamusi - 10 % 

positiivsed lapsepõlve elamused - 13 % 

- 7 -



K8ik poaitiiveed mälestused olid seotud lapse enda isi

kuga. Negatiivsed elamused aga peaaegu eranditult perekonna

ga. Negatiivsetest elamustest olid siin esikohal kehaline ka

ristus, järgnesid perekonnatülid, hirmuelamused Ja Õnnetused 
perekonnas. Nagu näitavad psühhiaatrite tähelepanekud, on 

teoliste lapseeas läbielatud psühhotraumade tagajärjeks sa

geli psühhopaatia ja neuroosid, mis ilmnevad peamiselt mur
deeas. Suhteliselt sageli satuvad sellistest perekonnadraa-

12 madeet võrsunud noorukid ka kuritegelikule teele. 

Teiseks käitumishäiretega laste perekondade iseloomuli

kuks tunnuseks oli alkoholi kuritarvitamine vanemate poolt. 
Käitumiahäirete tekke üheks oluliseks põhjuseks on nendes pe

rekondades tihti valitsev nn. pendelkasvatus. Lapsed saavad 

siin ühe ja sama teo eest nii vitsu kui musi, nii tutistamist 

kui silitamist. Taolise pendelkasvatuse tagajärjel sirguvad 

•noorukid, kelle psüühika on äärmiselt labiilne. Nende enese
hinnang on väga madal ja tihti on need lapsed kaotanud ene

seväärikuse. Sellised lapsed ei astu küll aktiivselt välja 

ühiskondlike normide vastu, kuid nad püüavad igati vältida 

olukordi, kus saaks neile nõudmisi esitada. Need on kooliko

hustuse mittetältjad - popitegijad, hulkurid, nn. allavoolu 
ujujad. 

lllks ilmnevad need puudujäägid eriti selgesti murdeeas? 
Nagu näitasid Leedu NSV pedagoogide uurimused, suhtuvad pal

jud vanemad laste kasvatamisse hoolimatult kuni murdeea saa
bumiseni, siis aga otsustatakse hakata tegema resoluutset 

"kasvatustööd". Tagajärjeks on terav konflikt vanemate ja 

nooruki vahel.1'' Murdeeas ilmnevate kasvätusraskuste avaldu

mise põhjused peituvad ka selles, et murdeeas on suunavaks 
tegevuseks nn. väärtusorientatsiooniline tegevus.14 Sellises 

tegevuses ilmneb aga kõige selgemalt kõik see, mis on pere
konna poolt eelneva kasvatuse käigus tehtud või tegemata jäe
tud . 

1 2 B y s e n e k ,  H . J .  N e u r o s e n ,  U r s a c h e n  u n d  H e l l m e 
thoden. Berlin, 1967, S. 29-31; 

B ö t t c h e r ,  H . ,  R .  R ü c k b l i c k  a u f  d i e  B i t e r n .  B i n e  
neurosenpsychologlsehe Untersuchung. Berlin, 1966, S.160-166. 

13 Проблемы коммунистического воспитания. - "Советская 
педагогика", 1968,   9, с. 22-24. 

14  К а г а н М.С. Человеческая деятельность. М.,1974, 
с. 306-312. 
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Mida oiake raja selleks ette v6tta, et kasratustööe eel-

веке vähem raakuei? 

1. Pöörata senisest suuremat tähelepanu kaeratajate eefc-

alaae krallflkateloonl tõstmisele. 

2. TSata alaealiste asjade koelejonlde tegevuse taeet Ja 

kompetentsust r8i asendada need komisjonid noerte kohtutega 

(nagu on näit. Poola RV-s). 

3. Teostada erikasratuaasutuste diferentaeerimiat, eeda 
eriti erikutsekoolide osaa. 

4. Tagada erikasratusasutueteet v8i klnnlpldaslekohta-
deat vabanenud noorukite ümberkasvatamise 18pulerlimine töö-
kollektiirldea, luues aelleks (mõnede) suuremate etter8tete 
juurde epetsiaalaeid noorte Ühiselamuid (näiteke analoogili
selt SDV Jugendwohnheim'ldele). 

5. Vanemate raatutuse t8etmlne oma laste kasratamlee 
eest. 

6. Pedagoogilise kirjaoskamatuse likvideerimine. 

3 
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KBIHINOLOOeiblSED AMDHEf 6ÖTIDS-
StlSTEEHID« PEBMANEHTSETt ANDUS -

TÖÖTLDSSUSTEEMIOE LOOMINE Z 

H .  R a n d a l u ,  
Seati VST Teaduste Akadeemia Majanduse Inetltundl Õiguse 

sektori vanemteadur, Õigusteaduse doktor 

Teatavasti eeldab dialektika kSlgi meid huvitavate näh
tuste igakülgset vaatlust. "Bt eset tõesti tunda," rõhutas 

V. I. Lenin, "та vaja hõlmata, uurida kõiki selle külgi, kõi

ki seoseid ja vahendusi."1 Briti oluline on igakülgne, kõiki 

seoseid Ja aspekte hõlmav vaatlus ühiskondlike nähtuste pu
hul, aida tavaliselt iaeloonustavad mitte funktsionaalsed, 
vaid üksnes tõenäosuslikud (statistilised) seaduspärasused. 

Just selliseks nähtuseks on ka kuritegevus.2 Elektronarvuti 
kasutamisel põhinevate krimlnoloogillste andmetöötlussüstee
mide efektiivsus tulenebki eelkõige võimalusest uurida meid 

huvitavate objektide "kõiki seoseid ja vahendusi". 
Sõltuvalt sellest, millist informatsiooni automatisee

ritud süsteem töötleb, võime teha vahet informatsioonisüstee
mide liigi vahelI 1) kommunikatiivse (verbaalse) informatsi

ooni hankimise süsteemid ja 2) faktograafiiise informatsioo

ni hankimise ehk andmetöötluse süsteemid. Esimest liiki süs
teemid taotlevad salvestada Ja edasi anda kõnet või kirjuta
tud teksti, teised aga teatud nähtusi või protsesse lSeloo-

x Ettekanne, peetud 28. novembril 1976. a. 
1 V. I. L e n i n . Teosed. 32. kd. Tln., 1955, lk. 74. 
2 vt. В. H. Кудрявцев. Причины правонару

шений. II., 1976, С. 2I-Z5. Sageli nimetatakse kuritegevust stii
hiliseks, seega siis loodusjõuliseks, kontrollile mitteallu
vaks nähtuseks, vt. nt. В. H. К у д p я в ц e в . Причинность 
в криминологии. М., 1968, С. 108-109. Täpsem on kuritegevuse 
iseloomustus stohhastilise nähtusena, mille seisundit kirjel
davad statistilised seaduspärasused, mida arvestades on või
malik ka nähtuse kontroll ja Juhtimine. 
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mustavaid tuzmueeid. Pahatihti käsitatakse Õigusliku infor

maatikana üksnes esimest liiki informatsioonisüsteemide te-
3 gevust. Tegelikult on aga senini viljekamaike osutunud just 

4 
teist liiki informatsioonisüsteemid. 

Põhilised raskused verbaalse informatsiooni automati

seeritud töötlemise puhul on seotud täpse Ja täieliku lnfor-

matsioonikeele loomisega, mis peab "masinlikult" edasi andma 

mõnes looduslikus keeles esitatud teksti või kõne sisu. Tun

duvalt lihtsam on informatsioonikeele (näiteks deskriptori-

te süsteemi, nn. tesauruse) koostamine automatiseeritud and

metöötlussüsteemidele, kus suhteliselt autonoomselt, sõltu

mata mõne loodusliku keele paljutähenduslikust signaal süstee

mist, saame ühtlaselt piiritleda tunnused, mida kasutame ko

gumisele ja töötlemisele kuuluvate andmete iseloomustamiseks. 

Sil toimub see ka kriminoloogHiste andmetöötlussüsteemide pu

hul.5 

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Õiguse sektoris tegeldakse 

krlmlnoloogiliste andmetöötlussüsteemide loomise teoreeti

liste ja praktiliste probleemide uurimisega juba kümmekond 

aastat ning meil olemasolevate andmete kohaselt oli Eesti BSV 

esimene liiduvabariik, kus kujundati permanentselt tegutse

vaid krimlnoloogilisi andmetöötlussüsteeme Л Seejuures jõuti 

elektronarvuti kasutamiseni alles pärast seda, kui eelnevalt 

oli Õigusliku informatsiooni üldistamiseks proovitud käsi-

perfokartoteekide ja perfoarvutite võimeid. 

3 vt. näit. Правовая информация. Отв. ред. А. Ф. Шаба
нов, А. Р. Шляхов. С. С. Москвин. М., 1974 ning selle raa
matu kohta avaldatud retsensiooni ajakirjas "Советское госу
дарство и право", 1976,   I, с. 143-144. 

* Valdav enamik senini tegutsevatest nn. automatiseeri
tud juhtimissüsteemidest on praegu veel Üksnes andmetöötlus
süsteemid, mis koguvad ja üldistavad juhtimietegevuseks va
jalikke faktilisi andmeid, ei suuda aga ulatuslikumalt auto
matiseerida Juhtimlstegevuse keskset lüli - otsustamist. 

с 
Kriminoloogilise andmetöötlussüsteemi all tuleb mõis

ta kriminoloogilistekB uurimusteks kasutatavat süsteemi. Na
gu ei eksisteeri spetsiifilisi "kriminogeenseid" faktoreid 
või tunnuseid, pole olemas ka spetsiifilisi "krimlnoloogili
si andmeid". 

6 Vt. X. А. Ра и да л у . Обработка данных статисти
ческих карточек на посудимых. - "Советское государство и црв-
во", 1968,   10, с. 87-93; X. А. Рандалу. Перфокарты 
в правовой науке и практике. М., 1968, с. 95-111. 

7 
Vt. Н .  R a n d a l u  .  S e a d u s a n d l u s e  täiustamise ja 

Õigusliku informatsiooni küsimusi. Tln., 1965, lk. 84-129. 
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Kriminoloogllise informataiooni kogumine ja salvesta

mine algas andmete kogumisega kohtu poolt süüdimõistetud ala

ealiste kohta ning laienes siis järk-järgult teistele kriml-

nolooge huvitavatele andmetele. 

Käesolevaks ajaka on välja kujunenud järgmised püsivalt 

tegutsevad krlmlnoloogillsed andmetöötlussüsteemidi 1) Eesti 

HSV kohtutee eüüdimõietetud alaealiste kohtualuste statisti

liste kaartide andmete üldistamise süsteem (salvestatud on 

andmed kSigi süüdimõistetud alaeallete kohta alates 1964.a.); 
2) Eesti NSV-e kuriteo toimepannud alaealiste isiklike kaar

tide andmete üldistamise süsteem (salvestatud on andmed kõi-

gi alaealiste kohta aiatee 1969. е.); 3) Eesti HSV alaealis

te asjade komlsjonidee arvelevõetud alaeallete arvestuskaar

tide andmete üldistamise süsteem (salvestatud on andmed kõi

gi alaealiste kohta, kes olid arvel seisuga 1. jaanuar 1971.a. 

ning võeti arvele alates 1971. a.); 4) Ee at i BSV kohtutee süü

dimõistetud isikute statistiliste kaartide andmete üldista

mise eüeteem (salvestab andmeid ka täisealiste kohta, töötab 

alates 1976. a.).8 1., 2. Ja 4. süsteem hangiyad salvesta

tavad andmed Üleliiduliselt kehtivatelt arvestuskaartidelt. 

3. eüsteeml Jaoks, mis üldistab alaealiste asjade komisjoni

des arvelevõetute andmeid, kehtestati epeteiaalne arvestus

kaart, milles tavalisest ulatuslikumalt analüüsitakse alaea

lise isiksust ja tema perekonda. 

I. А. Р а н д а л у .  О  п р и м е н е н и и  к р а е в ы х  п е р ф о к а р т  д л я  
поиска юридической информации. - Известия Академии наук Эс
тонской ССР. т. ХУ, серия общественных наук, 1966,   3, с. 
355-364; X. А. Рандалу. Применение счетно-певфора-
ционных машин для анализа правовых актов. - Известия Акаде
мии наук Эстонской ССР, т. ХУ, серия общественных наук,В66, 
* 4, с. 485-492; X. А. Рандалу. Опыт использования 
перфокарт. - "Советское государство и право", 1966,   9, с. 
127-153? 

®Х. А. Рандалу. Информационно-поисковые сис
темы для изучения преступности несовершеннолетних. -"Совет
ское государство и право", 1971, 6 10, с. 120-123; Х.А. Ран
далу, л. К. Выханду. Многоаспектный анализ без-
налзогшости и преступности несовершеннолетних с помощью ЭВМ. 
- "Советское государство и право", 1975,   7, с. 89-94; 
Н. Randalu . Raal kooetab aruandeid ja teeb muudki.-
"HÕukogude Õigus", 1977, nr. 1, lk. 16-18. 



InformateioonlaalvcBtamlae 1a Btatiatllla-
mateaaatllla« töötlemise mehhanism 

Andmete salvestamiseks kasutavad eelnevalt loetletud infor

matsioonisüsteemid numbrilist koodi. SüüdimSiatetud kohtu

aluse, kuriteo toimepannud alaealise v8i alaealiste asjade 

komisjonides arvelevSetu isikut, tema käitumist ja temale 

kohaldatud mõjutusvahendeid vöi karistusi iseloomustavad 

tunnused ja nende tunnuste väärtused (tähendused) on num

merdatud - esimese tunnuse väärtused 1 ja 2, teise tunnuse 

väärtused 1, 2, 3, 4 jne. Iga arvestuskaardi kohta salves

tatakse kSigi kriminoloogiIlselt oluliste tunnuste kSiki 

väärtusi tähistavad numbrid, kusjuures "0" tähendab andmete 

puudumist. Elektronarvuti mäluseadmeisse viiakse informat

sioon masinaperfokaardi v8i perfolindi vahendusel. 

Salvestatud andmete etatistiiis-matemaatiliseks üldis

tamiseks kasutatakse L. V8handu juhtimisel Tallinna Polü-

tehnilise Instituudi arvutuskeskuses elektronarvuti "Raz-

dan-3" jaoks koostatud programmide süsteemi "СОДИ" (Система 
Обработки Дискретной Информации)^. Programmide süsteem 

"СОДИ" on universaalne ankeettüüpi informatsiooni statisti-
lis-matemaatilise töötlemise vahend, mie hästi sobib ka kri-

minoloogilistekB üldistusteks. Seda süsteemi iseloomustavad 

seejuures järgmised parameetrid: 1) üldistatava alginformat

sloonl massilieus - uuritavaid objekte v6ib olla kuni 200 

tuhat, neid iseloomustavaid tunnuseid - kuni tuhat; 2) in

formatsiooni salvestamine v5ib toimuda erinevates kohtades 

ja erineval ajal; 3) aritmeetilisi tehteid esineb andmete 

töötlemisel suhteliselt vähe, olulist osa etendavad mitme

sugused loogilised tingimused; 4) lahendatakse palju ühe

tüübilisi ülesandeid kogu alginformatsiooni analüüsimiseks; 

5) sageli toimub informatsiooni struktuuri muutmine ning ob

jektide ja tunnuste hulga täiendamine.1® 

Л .  К .  В ы х а н д у .  О б  и н т е г р и р о в а н н ы х  с и с т е м а х  о б 
работки дискретной информации. - Очерки по обработке инфор
мации и функциональному анализу. Труды Таллинского политех
нического института, серия А,   311, Таллин, 1971, с. 9-22. 

10 vt. Т. Ю. М и к л и , М. 0. Т о м б а к . Псиципы 
организации больших массивов информации в системе "СОДИ", 
sealsamas, lk. 23. Sama süsteemi alusel on loodud kohtusta-
tistiliste aruannete automatiseeritud koostamise generaator, 
mida kasutatakse alates 1976-ndast aastast. 
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Andmete statietilie-matemaatilise üldistamise tulemu
sed esitab elektronarvuti tavaliselt sagedustabelina, mis 

näitab absoluutarvudes ja protsentides kahe uuritava tunnu

se väärtuste esinemissagedust, esitades ka terve rea koe

fitsiente (nn. statistikuid), mis mõõdavad nende tunnuste 
vastastikuse sõltuvuse tugevust. Sageli nõutakse elektron

arvutilt sagedustabelit mitte kõigi, vaid üksnes nende uu

ritavate objektide kohta, mis vaetavad teatud loogilistele 
tingimustele. Selline lisatingimuste püstitamine võimaldab 

kahe tunnuse sõltuvuse uurimisel elimineerida mõne teise 
(või teiste) tunnuse segava mõju. 

Toome järgmise näite. 

Kõigist kohtu poolt süüdimõistetud isikutest paneb um

bes pool kuriteo toime ebakaines olekus. Seejuures sõltub 
ebakainena kuriteo toimepannute protsent väga mitmesugus

test nii kurjategija isikut kui ka tema kuritegu iseloomus
tavatest tunnustest. Avastati näiteks, et stitidimõistetuist, 
kes töötasid töölistena, oli kuriteo joobnuna toime pannud 
neli korda suurem protsent kui neist süüdimõistetuist, kes 
olid teenistujad. Samal ajal oli aga teada, et.süüdimõiste
tud teenistujalst on suhteliselt palju, töölistest aga suh

teliselt vähe naisi, kusjuures võrreldes meestega pani nais

test kuriteo joobnuna toime ea kaks ja pool korda väiksem 
protsent. Tõusetue seega küllaltki põhjendatud kahtlus, kas 
pole tööliste ja teenistujate poolt joobnuna kuriteo toime
pannute protsentide erinevus tingitud nende soolise koos
seisu erinevusest. Et sellist kahtlust hajutada, tuli soo

lise erinevuse võimalik mõju elimineerida, s. o. omavahel 
võrrelda samast soost töölisi ja teenistujaid. Sagedustabe
lid tunnuste "pani kuriteo toime joobnuna või kainelt" ja 
"töötas töölisena või teenistujana" vahel lisatingimusega 

"mehed" ja lisatingimusega "naised" näitasid, et tööliste 
ja teenistujate soolise struktuuri erinevus olulist roUi ei 
etenda - võrreldes teenistujatega panid ka samast soost 

töölised ebakainena toime keskmiselt kolm korda suurema prot-
11  sendi kuritegusid. 

Kohtu poolt süüdimõistetud tööliste ja teenistujate 
kontingente iseloomustavad peale soolise struktuuri erine
vuste mitmed teised erisused, millel on kuriteo ebakaines 
olekus toimepanekuga tihe statistiline seos; erinev on töö
liste ja teenistujate vanuseline koosseis, nende poolt toi
mepandud kuritegude iseloom jne. 
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St tagada kogu uuritava andmestiku objektiivne ja iga

külgne valgustamine, on soovitav uurimist alustada kõigi 

tunnuste kõigi nende seoste väljaselgitamisest, millel oma

vahel v3ib olla oluline statistiline seos. Kui uuritavaid 

objekte iseloomustaks näiteks 50 sellist tunnust, eiis saak

sime nende tunnuste paarikaupa vSrdlemiae tulemusena tabeli 

(maatriksi), milles on ŽSjjAä « 1225 koefitsienti (statis

tikut), mõõtmaks nende tunnusepaaride vastastikuseid korre

latsioone. Maatriks annab meile paljuaspektilise ülevaate 

uuritavast nähtusest tervikuna ning on ühtlasi selle nähtu

se edasise sügavama analüüsi aluseks. 

Äähtuste tundmaõppimise põhiliseks meetodiks on v6rdlus. 

Kehtib see ka statistilise analüüsi kohta. Kohtu poolt süü

dimõistetud alaealiste statistilise analüüsi üheks esime

seks tulemuseks oli Õppivate ja töötavate alaealiste kuri

tegevuse erineva taseme tuvastamine. Toimus see kõigi Eesti 

HSV-s elunevate 14 - 17-aastaste ja kohtu poolt süüdimõis

tetud 14 - 17-aastaste võrdlemise teel. Kõigist Eesti HSV-s 

elunevatest 14 - 17-aastastest Õppis 83,4 St, kuid kõigist 

kohtu poolt süüdimõietetuist ainult - 24,4 96. Töötas aga 

kõigist ENSV-s elunenud 14 - 17-aastastest üksnes 6,4 %, kuid 

neid leidus süüdimõistetuist - 47,1 56. 

Tuleb silmas pidada, et seejuures ei ole arvestatud ka

he võrreldava kontingendi (Eesti HSV-s elunevad 14 - 17-aas

tased ja samas vanuses süüdimõistetud) erinevat soolist kooe-

seisu ja vanuselist jagunemist. KÕik Eesti HSV-s elunevad 

14 - 17-aastased jagunevad neljaks enam-vähem võrdse suuru

sega vanuseliseks rühmaks, kus kõige nooremaid - kellest 

Õppivaid on kõige rohkem, kuid töötavaid peaaegu üldse mit

te - on igas rühmas niisama palju kui kõige vanemaid. 14 -

17-aastastest süüdimõistetuist on aga kõige nooremaid, 14-

12 X. А. Р а н д а л у .  О б р а б о т к а  д а н н ы х  с т а т и с т и ч е с 
ких карточек на подсудимых. - "Советское государство и пра
во", 1968,   10, с. 92. S. Ostroumovi kohtustatistika Õpikus 
on see toodud analüütilise grupeeringu näitena, mie demonst
reerib kuritegevust soodustavaid tingimusi (С. С. Остроумов. 
Советская судебная статистика. Москва, 1970, с. 252). 
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aastasi kõigest 3-4 %, kõige vanemaid, 17-aastasi aga ca 

pool. Kõik Beeti NSV-s elunevad 14 - 17-aaetased jagunesid 

soo järgi kaheks enam-vähem võrdseks osaks, kohtu poolt süü

dimõistetuist oli aga poisse - kellest tüdrukutega võrrel-

dee tunduvalt vähem 8pib, kuid rohkem töötab - 96 - 97 %. 

И luua võrdluseks vajalikud ühesugused tingimused, tu

li omavahel võrrelda samas vanuses ja samast soost alaeali

si. Nii tehtigi 16-aastaste poiste ja tüdrukutega, kes 15. 

jaanuaril 1970. a. elasid Eesti NSV-s ja samas vanuses ning 

saunast soost alaealistega, kes 1968. - 1972. a. olid kuri

teo ENSV territooriumil toime pannud. Erinevus Õppivate ja 

töötavate alaealiste vahel jäi püsima. Võrreldes kõigi Ees

ti NSV-s elunevate 16-aastaste poistega oli kuriteo toime

pannud poistest peaaegu kaks korda vähem Õppivaid alaealisi 

ja üle kahe korra rohkem - töötavaid noorukeid. Kuriteo toi

mepannud tüdrukuist Õppis aga neli korda väiksem protsent, 
13 kuna töötavaid leidus samuti peaaegu kake korda rohkem. 

Kurjategija isikut, tema poolt toimepandud kuritegu ja 

temale kohaldatud karistust iseloomustavate tunnuste vas

tastikuseid seoseid on võimalik tuvastada ka korrelatsioo-

nikoefiteiente arvutamata - suhteliste esinemissageduste 

võrdlemise põhjal. Kui kõigist kohtu poolt süüdimõistetud 

isikuist on naisi 10,9 %, kuid kodanike isikliku vara var

guses süüdimõistetuist 25,5 % ja huligaansuses süüdistatu

test 2,5 %, siis viitab see statistilisele seosele, mis esi

neb süüdimõistetud kohtualuse isikut iseloomustava tunnuse 

"sugu" ja tema poolt toimepandud kuriteo iseloomu vahel. 

Sageli on olulise kriminoloogilise tähtsusega statis

tilised seosed teineteisest väga kaugel asuvate tunnuste va

hel. Nii esines näiteks statistiline seos süüdimõistetud 

alaealistele vabadusekaotuse kohaldamise ulatuse ja selle 

Kõigist Eesti NSV-s elunenud 16-aastastest poistest 
Õppis 79,1 % ja töötas 17,5 %, samavanustest süüdimõiste
tutest Õppis aga ainult 45,8 % ning töötas 36,4 i6. Kõigist 
Eesti NSV-s elunenud 16-aastastest tüdrukutest Õppis 82,1 % 
ja töötas 14,0 %, samavanustest süüdimõistetutest Õppis aga 
ainult 22,0 % ja töötas 26,8 %. Alaealisi, kes ei õppinud 
ega töötanud, leidus kuriteo toimepannud 16-aastastest pois
test üle viie korra, samas vanuses tüdrukuist aga ca 13,5 
korda suurem protsent. Kõigist Eesti NSV-s elunenud 16-aas-
tastest poistest ei Õppinud ega töötanud 3,4 % ja tüdruku
test - 3,8 %, samavanustest süüdimõistetud poistest aga 17,8% 
ja tüdrukutest koguni 51,2 %. 

-  1 6  -



vahel, kae alaealisel olid elus mõlemad vanemad, tike vanema

test või ei kumbagi. Hea aastate kohtupraktika üldistamine 

näitas, et vabadusekaotusega karistati kBige sagedamini neid 

süüdimõistetud 14 - 17-aaetaei, kellel polnud ei isa ega ema, 

mõnevõrra vähemas ulatuses - kellel puudus üks vanematest, 

ja suhteliselt kõige vähem neid, kellel mõlemad vanemad olid 

elus.14 Vabadusekaotuse kui kõige raskema karistuse oluli

selt ulatuslikum kohaldamine alaealistele, kellel puudus üks 

või mõlemad vanemad, näitab defektse perekonna kaugeleulatu

vat negatiivset mõju. Hoolimata kõigist teistest asjaolu

dest panid defektsest perekonnast pärit süüdimõistetud ala

ealised üldreeglina toime suurema ühiskonnaohtlikkusega ku

ritegusid kui need, kellel mõlemad vanemad olid elus. 

Keerukate ühiskondlike nähtuste uurimisel avastame sa

geli, et meid huvitava nähtuse kujunemine seondub väga suure 

hulga erinevate asjaoludega. Arvukate statistiliste seoste 

hulgast on raske eraldada olulisi ebaolulisteet ning uurija 

kipub kaotama Õiget uurimissuunda. Et seda vältida, on ots

tarbekas - kui selleks avaneb võimalus -, eraldada mõni 

uuritavat nähtust kõige olulisemalt mõjustavatest tunnustest 

ning kasutada seda teiste tunnuste klassifitseerimiseks või 

nende mõju hindamiseks. Alaealiste asjade komisjonides arve

levõetud alaealiste uurimisel kasutasime näiteks sellise in

dikaator- tunnusena arvelevõetud alaealise hariduslikku taset 

(teatud vanuses lõpetatud klasside arvu). 

Vaevalt on võimalik ülehinnata hariduse tähtsust alaea

lise isiksuse kujunemisel. Hariduse omandamine ei anna mitte 

ainult teadmisi, vaid kujundab nooruki maailmavaadet, tema 

huvisid ja vajadusi, kogu keerukat stiimulite süsteemi, mil

le mõjul toimub käitumisviisi valik. Kasutades indikaatorina 

teatud tunnuste esinemissagedus! samas vanuses, kuid erineva 

haridusliku tasemega alaealistel, saime astmelise skaala, mis 

võimaldas hinnata nende tunnuste positiivset või negatiivset 

mõju alaealise isiksuse kujunemisele. 

Uurimine näitas, et samavanuste alaealiste erinev hari

duslik tase on tunnuste mõju tundlik indikaator nii alaeali-

1 4  X .  А .  Р а н д а  л  у  ,  Л .  К .  В ы х а н д у .  М н о г о 
аспектный анализ безнадзорности и преступности несовершенно
летних с помощью ЭВМ. - "Советское государство и право", 1975, 
  7, с. 90. 
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ee isiksust kui ka tema perekonda ning koduseid kasvatustin-

gimusi iseloomustavate tunnuste puhul. Lineaarne sBltuvus 

esines mitte ainult selliste tunnustega nagu suitsetamine, al

koholi tarvitamine, kodunt põgenemine jne., vaid ka sellega, 

kas alaealine elas koos mõlema vanemaga, milline oli tema pe

rekonnapea hariduslik tase, kae tema isa v8i ema olid alko-
15 

hoolikud Jne. 

Esitagem vaid paar näidet. Kõigist arvelevõetud 17-aas

tastest, kes olid ainult 3-klassiliae haridusega, suitsetas 

100,0 56, 4-klaesiliee haridusega - 91,7 56, 5-klassilisega 

- 87,9 56, 6-klaesilisega 87,9 56, 7-klaasllisega 87,4 56, 8-

klassilisega - 81,5 %, 9-klaasilisega - 73,8 % ja *>-И.ав-

silise haridusega - 66,7 %. Kõigist 11-aastastest, kellel 

oli Üksnes 2-klassiline haridus, ei elanud koos mõlema vane

maga 45,3 %, 3-klassillse haridusega - 25,6 % ja 4-klassili-

se haridusega - 21,1 56. Vallaslapsi oli kõigist 12-aastas-
test, kes olid vaid 2-klassilise haridusega 23,8 56, 3-klas-

silise haridusega - 14,7 %, 4-klaesilisega - 9,1 % ja 5-

klassilise haridusega - 7,5 %• 

Tunnustevahellate statistiliste 
seoste mõõtmine 

Kuna kahe tunnuse vahel esinev statistiline seos võib olla 

tugevam või nõrgem, on väga oluline selle seose tugevust m88-

ta. Võimaldavad seda mitmesugused statistilised koefitsien

did, nn. statistikud, mis tavaliselt lisatakse igale sage

dustabelile. 

Tunnustevaheliste statistiliste seoste mõõtmisel tuleb 

aga arvestada tunnuste iseloomu. Tehakse teatavasti vahet 

kolme põhilise tunnusetüübi vahel: 1) kvantitatiivsed ehk 

arvtunnused, 2) järjestatud tunnused ja 3) nominaaltunnused. 

15 Vt. H. R a n d а 1 u . Alaealiste kuritegevuse on
togeneesist. - "Nõukogude Õigus", 1974, nr. 1, lk. 39 - 40; 
X. А. Рандалу. Информационно-поисковые системы для 
изучения преступности несовершеннолетних. - "Советское госу
дарство и право", 1971,   10. с. 121. 

16 Vt. Е. Tiit, A.Parring. Matemaatiline 
statistika II. Tartu, 1975, lk. 8-12; vrd. samuti JO.Д. Б лу B-
штейн. Криминология и математика. М., 1974, с. *3-49; 
В. В. Панкратов. Методология и методика криминоло
гических исследований. М., 1972, с. 74. 
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Kvantitatiivsed ehk arvtunnuaed on tunnused, mille väärtu

seks on reaalarvud (1, 2, 3 Jne.). Arvtunnuete väärtustega 

kui arvudega on lubatud aritmeetilised tehted ning aad on 

täielikult järjestatavad. Arvtunnuete väärtusi ja nende 

väärtuste vahesid saame alati omavahel võrrelda. Järjesta

tud tunnused (täpsemalt - järjestatavate väärtustega tun

nused) on tuimused, mille väärtuseks pole küll reaalarvud, 

kuid mille väärtuste vahel esineb mingi sisuliselt põhjen-

datud järjestus. Töötlemiseks kodeeritakse tunnuste sisuli

selt põhjendatud järjestus selliselt, et Igale väärtusele 

vastab teatud naturaalarv - näiteks väga nõrk = 1, nõrk = 

- 2, rahuldav = 3, hea » 4 ja väga hea = 5. Tunnuseid, mil

le väärtused ei ole reaalarvud ega ka sisuliselt järjeeta

tavad, nimetatakse nominaaltunnusteke (näit. tunnused "eu-

gun, "tegevusala" jne.). Ka nominaaltunnused kodeeritakse 

töötlemiseks arvudena, kuld nende arvudega ei saa teha arit

meetilist tehteid, samuti pole mõtet nende arvude võrdlemi

sel. Just seetõttu on nomlnaaltunnuste statistilise töötle

mise võimalused väga piiratud. Kahjuks on nominaaltunnuseks 

tavaliselt valdav enamik krimlnoloogiliste uurimuste objek

te iseloomustavatest tunnustest. 

Olenevalt sellest, kae tegemist on arvtunnustega, jär

jestatud tunnustega või nomlnaaltunnustega, on erinevad ka 

nende tunnuste sõltuvust mõõtvad koefitsiendid. Vaetavalt 

sellele tehakse statistilises kirjanduses vahet kolme eri

neva statistilise sõltuvuse vahel: 1) korrelatsioon selle 

sõna kiгватаe tähenduses ehk arvtunnuete korrelatsioon (sak

sa k. Masskorrelation, vene к. корреляция, inglise k. corre

lation); 2) astakkorrelatsioon (Rangkorrelation, ранговая 
корреляция, rank correlation) - sõltuvus järjestatud tun

nuste vahel; 3) statistiline sõltuvus (Kontingens, сопряжен
ность, contingency) - nominaalsete tunnuste vastastikune 

sõltuvus.1̂  

T7 
Senini on krimlnoloogiliste uurimuste puhul tavali

selt kasutatud arvtunnuete korrelatsiooni. Vt. Ю.Д.Б л у в-
штейн. Криминология и математика. М., 1974, с. 93-107. 
Korrelatsiooni arvtunnuete vahel saame kasutada ka nondnaal-
tunnuste uurimiseks, kui mõõdame nendega mitte tunnuseid en
did, vaid nende koefitsiente - näiteke karistatuse koefit
siendi seost mõne teise sotsiaalse nähtuse koefitsiendiga. 
Vt. näit. А. Л e п с . Сравнительное исследование структу
ры преступности при помощи ЭВМ. Применение научных методов 
при расследовании преступлений и изучений преступности,часть 
II. Вильнюс, 1973, с. 322-327. 
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Seati Raadio arvutuskeskusea kasutame andmete statiati-

liaeka töötlemiseks programmide atiateemi, mis võimaldab tun

nus te vaheliste eeoate määramiseks kasutada universaalaeid 

statiatikuld, mis sobivad nii arv- ja aataktunnuate kui ka 

nominaalsete tunnuste seondumiste mõõtmiseks. Seniste prak

tiliste kogemuste kohaselt on seejuures kõige sobivamaks osu

tunud nn. informatsiooniline korrelataioonikoefitsient, mis 

näitab, kui palju väheneb eaimeee tunnuse x määramatus (in

formatsiooniline entroopia), kui meie peale tunnuse x väär

tuste tunneme reel teiee tunnuse у väärtusi.19 Kui palju 

täpsemini või paremini tunneme näiteks kohtute poolt süüdi

mõistetud naisi, kui me peale selle fakti, et neid oli kõi

gist süüdimõistetuist 10,9 96, teame veel seda, et kõigist 

joobnuina kuriteo toimepannutest oli neid ainult 4,5 %, kuld 

kainena kuriteo toimepannutest - 18,3 96, või näiteks seda, 

et alates 16 - 17-aastaste süüdimõistetute vanusegrupist, kus 

naissoost oli vaid 3,1 96, hakkab koos vanusega järjekindlalt 

kasvama ka naiste protsent ning ulatub 50-aastaste või vane

mate süüdimõistetute puhul 23,2 protsendini. Esimesel juhusel 

mõõdame tunnuse "sugu" statistilist seost tunnusega "kuriteo 

toimepanek joobnud olekus või kainena" (insormatsioonilise 

korrelatsioonikoefitsiendi RI väärtua oleks seejuures 0,124), 

teisel juhul tunnusega "vanus" (RI « 0,209). 

Informeerituse koefitsient RI võib omandada - nagu 

ka tavaline korrelatsioonikoefitslent, mis mõõdab arvtunnue

te seoseid -, väärtusi nullist kuni üheni, kusjuures "0" tä

histab igasuguse statistilise eeose puudumist, "1" aga täie

likku seondumist, s. o. funktsionaalset seost. 

Toome informeerituse koefitsiendi Iseloomustamiseks veel 

ühe, sisuliselt analoogilise näite alaealiste aajade komis

jonide 1969. - 1973. a. andmete põhjal. Hende viie aasta jook

sul kõigi EHSV komisjonide poolt arvelevõetud alaealisteet 

oli tüdrukuid 14,9 96. See protsent varieerus seejuures tun-

Informatsioonilist korrelatsioonikoefitsienti võime 
nimetada ka "informeerituse koefitsiendiks" (коэффициент ин
формативности). Selle koefitsiendi kasutamise kohta sot
s i o l o o g i l i s e k s  u u r i m i s e k s  v t .  И .  А .  Ш к р а б к и н а ,  
Г. И. Смирнова . Программа измерения тесноты связи 
между двумя прививками (коэффициенты й и I). Анализ социо
логической информации с применением ЭВМ, часть I. м., 1973, 
с. 145-157. 
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nuste "elukoha paikeus", "kodunt põgenemine" ja "seksuaal

suhted" puhul allJSrgnevalt. Tüdrukuid oli üle kahe aaeta 

paikaelet 14,0 %, kuid alla kahe aasta paikseiet - 23,6 % 

(protsentide erinevus 23,6 s 14,0 = 1,7» HI tunnuste "su

gu" ja "paikene" vahel 0,075). ArvelevÕetuist, kes ei olnud 

kodunt põgenenud, oli tüdrukuid 9,1 %, kodunt pBgenenuteet 

aga - 29,7 % (protsentide erinevus 28,7 s 9,1 - 3,1; RI 

väärtus 0,242). Kõigist arvelevõetulst, kee ei olnud eeksu-

aalsuhetes, oli tüdrukuid 9,7 56, seksuaalsuhetes olnutest 

aga 67.2 % (protsentide erinevus 67,2 : 9,7 = 7,0; RI=(VH1). 

Esitatud näidetest selgub, et informeerituse koefitsi

ent RI mõõdab tunnustevahelisi statistilisi seoseid väga 

tundliku skaalana. Kui m8ne tunnuse esinemissagedus erineb 

teise tunnuse mõjul dihhotoomses Jaotuses seltse korda 

(67,2 % ja 9,7 56), sile näitab see ilmselt nende tunnuste 
19 

väga tugevat statistilist sõltuvust. 

Milline on teatud statistilise koefitsiendi tunnetus

lik väärtus, selgub alles siis, kui uurime selle koefitsi

endi kasutamist võrdleva hindamise alusel. Õigesti märgib 

U. Mereste, et ponnistused ühestainsast korrelatsioonikor

dajast midagi eriti sügavmõttelist välja lugeda ei saagi 

viia kuigi headele tulemustele.^ Tänu elektronarvutile po

le selliseks "ühe korrelatsiooni analüüsiks" ka mingit va

jadust. 

Tunnustevaheliste seoste igakülgseks uurimiseks koos

tatakse nende seoste maatriks, s. o. tabel, mille vertikaal-

1 9 J Millist nominaalsete tunnuste seost lugeda tugevaks, 
millist mitte - selles puudub veel statistilises kirjandu
ses üksmeel. Teoses "Общая теория статистики. 11., 1968", lk. 
235-236 rõhutatakse, et nominaalsete tuimuste seoseid ise
loomustavad D. Yule assotsiatsioonlkoefitsient, mille väär
tus on alla 0,5, ning K. Pearsoni sõltuvusekoefitsient, mil
le väärtus pole suurem kui 0,3, ei näita üldse arvestata
vaid seoseid. Tundub, et nii see tegelikult ei ole. Ilaselt 
sõltub nominaaltunnuste vahel esinevaid seoseid mõõtvate 
koefitsientide suunis sagedustabeli mõõtmeist, s. o. vaadel
davate tunnuste väärtuste arvust. Kõige väiksemate väärtus
te arvuga tunnuste puhul, mis annavad 2x2 risttabeli, na
gu see esines ka eelnevalt toodud näidetes, on ka seost 
mõõtvad koefitsiendid kõige väiksemad ning vajavad olulist 
korrigeerimist. Vt. Q. Glauss, H. Ebner. Grund
lagen der Statistik. Berlin, 1974. S. 292-293. 

U .  M e r e s t e .  S t a t i s t i k a  ü l d t e o o r i a .  T l n . ,  1 9 7 5 ,  
lk. 415. 
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ja horieontaaltelgedel on tunnuste numbrid (v8i nimetused) 

ja nende ristumiskohtadel - kahe erineva tunnuse seost 

m88tvate koefitsientide suurused. Tunnuste statistiliste 

seoste maatriksil ehk korrelateloonlmaatrlkell on nähtuste 

statistilise uurimise seisukohalt suur väärtus. Andes kor

raga ülevaate k8igl tuimuste kSlgist seostest, eraldab kor-

relatsioonimaatrlks olulise ebaolulisest ning on teejuhlke 

uuritava nähtuse edasisel süvendatud tundmaõppimisel - maat

riksis esinevate seoste graafilisel uurimisel, tunnuste fäk-

toranalüüsil jne. 

Nii saame näiteks korrelatsioonlmaatriksi alusel nn. 

maksimaalsete korrelatsioonide tee p8him8ttel koostada graa

fi, mis seob ühtseks süsteemiks k8ik tunnuste vahel esine

nud k81ge tugevamad statistilised seosed.21 Ajakirjas "H8u-

kogude Õigus* 1975. a. nr. 1 avaldatud artiklis on lk-1 12 

joonis, mis kujutab maksimaalsete korrelatsioonide alusel 

koostatud graafi ENSV alaealiste asjade komisjonides 1969.-

1973. a. arvelev8etute andmete p8hjal.22 Graaf näitab, kui

das mitmesugused alaealise kodu ja perekonda iseloomustavad 

tunnused - nende seas ka alaealise sünnikoht maal v8i Un

nas - mSjuetavad alaealise isiksuse kujunemist ja käitu

mist ning sellega seoses maal ja linnas elunevate alaealis

te kuritegevuse taset. 

AadmetögtluBsaeteemld .1 a 
fcurltegevuee preventsioon 

Pidevalt tegutsevate krimlnoloogiliste andmetöötlussüsteemi

de vahendusel laekub Eesti NSV-s aaeta-aaetalt suur hulk 

väärtuslikku informatsiooni, mida kasutatakse nii kuritege

vuse preventsiooni üldiste teaduslike probleemide lahenda

miseks kui ka kuritegevusevastase võitluse praktika suunami

seks. See juures on teooria ja praktika, nagu see olema peab

ki, tegelikult lahutamatud. Preventsiooni praktilised koge-

21 JI. К. В ы x а н д у . Об исследовании многоприэна-
ковых биологических систем. Применение математических мето
дов биологии Ш. Л., 1964, с. 19-22. Т. V е 1 d г е . Mak
simaalsete korrelatsioonide tee. - Programme kõigile IV.Tar
tu, 1972, lk. 44-49. 

2 2  H .  R a n d a l u  .  A l a e a l i s t e  k u r i t e g e v u s e  p r o g 
noos ja elektronarvuti. - "Nõukogude Õigus", 1975, nr. 1, lk. 



mused üldistuvad ja näitavad teed uuele, efektiivsemale prak

tikale . 

Senini on permanentseid andmetöötlussüsteeme ulatusli

kumalt rakendatud üksnee alaealiste kriminoloogias ning han

gitud informatsiooni kasutatud esmajoones alaealiste asjade 

komisjonide preventiivse tegevuse tõhustamiseks - nagu ko

misjonide poolt kohaldatavate *8j utusvahendite ennetava toi

me tugevdamine, kõigi nende perekondade tuvastamine, kus las

te kasvatamiseks puudusid vajalikud tingimused, kohalike ko

misjonide tegevuse parem koordineerimine jne. Seejuures ei 

ole suudetud kaugeltki k6iki ettepanekuid, mis tulenesid and

metöötluselt saadud üldistustest, veel ellu viia, preventsl-

oonipraktikasse juurutada. Alates 1976. aastast kasutatakse 

elektronarvuti abi ka k8lgi kohtustatistiliste andmete ül

distamiseks. Kujundatud on esimene pidevalt tegutsev andme

töötlussüsteem, mis analüüsib peale alaealiste ka kõigi koh

tute poolt süüdimõistetud täisealiste andmeid. Lähemad aas

tad peavad näitama selle süsteemi juurutamise praktilisi tu

lemusi. 

Mis puutub krimlnoloogiliete andmetöötlussüsteemide ka

sutamise perspektiividesse, siis toimub juba nüüd nende süs

teemide edasiarendamine nii informatsiooni töötlemise tehni

liste vahendite täiustamise kui ka kasutatava lnformatsioo-

nikeele täiendamise ja täpsustamise suunas. Alates 1977. aas

tast toimuvad katsetused kõigi süsteemide üleviimiseks kol

manda põlvkonna masinaile. 

Esmajärgulise tähtsusega on krimlnoloogilletee andme

töötlussüsteemides kasutatavate tunnuste pidev täiendamine Ja 

täpsustamine. Teatavasti pole elektronarvuti võimeline la

hendama taksonoamia probleeme - küsimusi, kui täpselt Ja 

täielikult teatud tunnused iseloomustavad teatud objekte. 

Seniste uurimuste kohaselt etendavad kuritegevuse tekkmett»-

nismie olulist osa näiteks mitmed sotsiaalsed tegurid, mle 

toimivad isiku vahetu suhtlemiskeskkonna (perekond, sõbrad) 

vahendusel. Vaetavalt sellele tuleb edasi arendada kõigi nen

de tunnuste süsteemi, mis näitavad isikutevahelist sotsiaal

psühholoogina! suhteid, pöörates seejuures erilist tähele-

23 Vt. näit. 4. M и д о у . Анализ информационных сис
тем. М., 1977, с. 19. 
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panu «itteformaaleete grupeeringute m8ju uurimisele. La

hendust ootab ka erinevate ametkondade arvestuskaartide 

tunnuste kooskSlastamine ühtseks krimlnoloogiliste tun

nuste süsteemiks - kriminoloogilietele andmetöötlussüs

teemidele ühtse Informatsloonlkeele kujundamine. K81k need 

on aga probleemid, mis väljuvad käesoleva artikli raami

dest. 
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TARTU ЫМНА KAHVAKOHTD TÖÖ 
MOHIHGATEST KÜSIMUST* STX 

I .  A d o j a a n ,  

Õigusteaduse kandidaat** 

Kohue kui Nõukogude riigi organ, kelle eksklusiivseks 

funktsiooniks on õigusemõistmine, täidab tähtsaid ülesan

deid, mis on seotud kommunistliku ühiskonna loomisega ning 

inimestevaheliste kommunistlike suhete ja uue inimese ku

jundamisega. Kohus kasvatab kodanikes ustavust kodumaale ja 

kommunismiüritusele, nõukogude seaduste täpset ja kõrvale

kaldumatut täitmist, hoolitsevat suhtumist sotsialistlikku 

omandisse, kodanike Õiguste, au ning väärikuse ja sotsia

listliku ühiselureeglite austamist. 

Õigusemõistmist teostab kohus tsiviil- ja kriminaalas

jade arutamise teel. Kriminaalkaristus! kohaldades kohus 

mitte ainult karistab kurjategijat, vaid seab eesmärgiks 

kurjategija parandamise ja ümberkasvatamise. 

Rahvakohtutes toimub kõigi kriminaal- ja tsiviilasjade 

arutamine kollegiaalselt, rahvakaasistujate osavõtul. 

Rahvakohtunikud ja rahvakaasistujad on valitavad. Rah

vakaasistujate osavõtt õigusemõistmisest tagab rahvakohtute 

tihedad sidemed rahvakaasistujad valinud kollektiividega -

ettevõtete ja asutuste töötajatega, kelle ees annavad oma 

tegevusest aru nii rahvakohtunikud kui ka rahvakaasistujad. 

Rahvakohtunike töö seisneb tsiviilõiguslike vaidluste 

ja kriminaalasjade arutamise kõrval ka administratiivasjade 

arutamises. Viimaseid arutab rahvakohtuniк ainuisikuliselt. 

Peale nimetatud ülesannete on rahvakohtunlkel veel täh

tis töölõik - profülaktiline töö, mille eesmärgiks on sel

gitada kodanikele seadusi ning nende rikkumise tagajärgi ja 

avaldada sellega hoiatavat mõju. Seda selgitustööd teevad 

x Ettekanne, peetUd 26. detsembril 1976. Avaldatakse lü
hendatult . 

T. XX
D

Ê te,̂ a?fe Pidamise ajal töötas sm. I. Ado jaan Tartu 
Linna Rahvakohtu esimehena, 
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rahvakohtunikud väga mitmel viisils eelnevad loengute ja 

veetlustega, avaldavad artikleid ajakirjanduses, võtavad s8-

na raadios ja televisioonis. Üheks kuritegude ärahoidmise 

ja seadusi selgitavaks vahendiks on kohtuistungite läbivii

mine kohtualuse töökohas, kus võimalikult rohkem inimesi 

saab kohtuistungist osa võtta. Seejuures on hukkamõistjateles 

inimesed, kes süüdlast tunnevad ning kelle arvamus avaldab 

talle suuremat mõju kui võõraste inimeste oma. 

Asjade arutamisel ilmnenud puuduste, kuritegu v8i muud 

Õiguserikkumist põhjustanud ja soodustanud asjaolude kohta 

tehakse erimäärus!. Beis juhitakse vastavate organite või 

ametiisikute tähelepanu vajadusele edaspidises töös kõrval

dada kõik see, mis põhjustab või soodustab seaduserikkumisi. 

Selleks et täpselt teada, millises suunas on vaja suu

nata selgitustööd ettevõttes või asutuses, kus Õiguskaitse

alases tegevuses esineb tõsiseid puudusi, tegelevad rahva

kohtunikud süstemaatiliselt kriminaal-, tsiviil- ja admi-

nletratlivaejade mitmesuguste liikide üldistamisega. Selle 

tulemusel on tehtud esildisi asutuste ja ettevõtete juht

kondadele ning järeldusi asjade arutamise Õigsuse kohta. 

Kõige selle kõrval võtavad rahvakohtunikud vastu koda

nikke, lahendavad nende kaebusi, abistavad seltsimehelike 

kohtute liikmeid konkreetsete asjade lahendamisel. 

Tsiviilasjade analüüsist selgub, et kõige enam on rah

vakohtus olnud abielulahutus!. Näiteks, 1975. ja 1976. a. 

moodustasid need 39 % kõikidest tsiviilasjadest.Järgneb ali

mentide nõudmine laste ülalpidamiseks - 13 %. Teistsugu

seid asju on vähem. Seega on 52 % tsiviilasjadest tingitud 

ebakõlast perekonnaelus. 

Tartu Linna Rahvakohus on ulatuslikult üldistanud abi

elulahutuste põhjusi. Üldistuse andmed näitavad, et ligi poo

led abielud on purunenud meeste ebaväärlka käitumise Ja al

koholi liigtarvitarnise pärast. 

Rahvakohtus toimub poolte lepitamine ja selleks antak

se nn. leppimise aeg, mille vältel abikaasadel oleks võima

lik veelkordselt kõik asjaolud läbi kaaluda, et teha Õige 

otsus. Üldistuse andmetest selgub, et 12 % kõikidest abi

elulahutuse asjadest lõpetati rahvakohtus poolte leppimise 

motiivil või hagist loobumisega. See lõpetatud asjade Üsna 

suur protsent tõendab, et vahel esitatakse abielulahutuse 



avaldusi kohtusse ka enneaegselt. SeetSttu peab kohus eriti 

hoolikalt suhtuma seda liiki asjade arutamisse ja tegema 

kõik, et abikaasad lepiksid, kui selleks on vähegi võimalu

si. 
Süüdimõistetute seas oli 1976. a. kSige rohkem sotsia

listliku vara riisujaid, kes moodustasid süüdimõistetute üld

arvust 22 %. Kodanike isikliku vara vargad moodustasid süü

dimõistetutest 18 %, huligaanid - 13 %• 1975» a. moodusta

sid süüdimõistetutest kodanike isikliku vara vargad 20 %, 

sotsialistliku vara riisujad ja huligaanid kumbki 15 %. 

1975. a. moodustasid süüdimõistetutest vabadusekaotusega 

karistatud 70 %, 1976. a. 72 %. 1975. a. moodustasid süü

dimõistetutest alaealised 9,7 St, 1976. a. oli neid 11 56. 

Ligi pooled kuritegudest ja valdav enamik administra

tiivkorras karistatavatest üleastumistest pandi toime joo

beseisundis. Alkoholismi vastasele sundravile saadetavate isi

kute arv on suhteliselt väike võrreldes krooniliste alkohoo

likute arvuga. On vaja, et oleks võimalik rohkem ravida kroo

nilisi alkohoolikuid. 

Tundub, et mõnes osas on võimalik kohtu- ja uurimisor

ganite tööd lihtsustada. Nii näiteks oleks otstarbekohane 

muuta registreeritud abielust sündinud laste ülalpidamiseks 

alimentide väljamõistmise korda. Seda võiks teha nii: vas

tavate dokumentide esitamisel võiks lubada notaril välja 

anda täitepealdis, mille alusel toimub alimentide kinnipi

damine ja isikule, kellelt alimendid kinni peetakse, võiks 

jääda Õigus kaevata notari tegevuse peale rahvakohtusse (kui 

ta peab alimentide kinnipidamist ebaõigeks) või lubada rah

vakohtunikul ainuisikuliselt otsustada alimentide kinnipi

damine, teatades sellest alimente maksma kohustatud isikule. 

Mõnedes kriminaalasjades võiks asja kohtueelsest uuri

misest loobuda, koguda vajalikud dokumendid ja seletused ning 

saata materjal protokolliga prokuröri kaudu rahvakohtusse, 

kus rahvakohtunik otsustaks kriminaalasja algatamise küsi

muse ja annaks süüdistatava kohtu alla, nagu see toimub pi-

siriisujate asjades vaetavalt ENSV KrPK §-dele 358, 362, 363. 

Nii võiks saata kohtusse materjalid alimentide maksmisest 

kuritahtlikult kõrvalehoidujete kohta (ENSV KrK 5-id 121 ja 

122), passimäärustiku sätete rikkujad (ENSV KrK § 189), trans

pordivahendi joobeseisundis juhtijate asjades (ENSV KrK § 
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2041) jmt. kuritegudes, kus süüdistatavate isikute kuritege

lik käitumine on tõendatav põhiliselt dokumentidega. N11 näi

teks loetakse paeslmäärustiku sätete rikkuja stiil tõendatuks, 

kui teda on administratiivkorras karistatud sisseregistreeii-

matult elamise pärast ja vaatamata sellele ei ole ta end sis

se registreerinud. Põhjused, miks süüdlane ei ole end sisse 

registreerinud, selguvad tema enda seletustest ja muud asja

olud on tavaliselt ebaolulised. Sageli on nendesse kriminaal

asjadesse nagu kunstlikult juurde tõmmatud tunnistajaid, kes 

tõendavad vald süüdlase seletusi, et ta paar päeva (nädalat, 

kuud) elas juhuslikus kohas. Selliste tunnistajate ütlused 

ei anna tavaliselt midagi asja selgituseks, kuna on üldreeg

lina täiesti ükskõik, kus ja kui kaua süüdlane viibis. Täh

tis on siinkohal see, et ta elas sisse regietreerimatult. Se

da aga tõendab pass ja tema enda seletus tavaliselt piisa

valt. Umbes samasugune olukord on kohtu poolt väljamõistetud 

alimentide maksmisest kuritahtliku kõrvalehoidumise puhul. 

Nendes asjades on oluline alimentide pikemaajaline mitte

maksmine ja isiku ametlik hoiatamine kriminaalvastutuse koh

ta, kui ta kuritahtlikult hoidub kõrvale alimentide tasumi

sest. Ka antud kuriteo koosseisu tõendavad põhiliselt doku

mendid . 

Lisaks eelöeldule tundub otstarbekana anda taoliste as

jade lahendamine rahvakohtunikule ainuisikuliselt. 

- 28 -



KDSITEGEVUS KESTI MST-.1 

1976. AAST A LV 

R .  B e r g e o n ,  

Eesti NSV Prokuratuuri Uurimiavalitsuae 

ülema asetäitja 

VSitlus kuritegevuse vastu on prokuratuuriorganite eee 

seisvatest ülesannetest üks tähtsamaid. On ju kuritegu ühis

konnaohtlik tegu, mis kujutab endast otsest ohtu meie ühis

konnale tervikuna, vaatamata sellele, kas konkreetne kurite

gu ründas nõukogude ühiskondlikku vSi riiklikku korda, sot

sialistlikku majandussüsteemi, sotsialistlikku omandit, ko

daniku isikut, tema varalisi või muid Sigu.ei. 

Võrreldes 1975. aastaga vähenes 1976. a. Eesti NSV-s 

registreeritud kuritegude üldarv 9,7 % võrra, kuid kurite

gude absoluutne arv jäi siiski kõrgemaks, kui oli 1974. a. 

Kuritegevus vähenes valdavas enamuses vabariigi linnades ja 

rajoonides, sealhulgas Viljandi rajoonis 24,8 %, Rakvere ja 

Paide rajoonis vaetavalt 24,7 ja 22,9 /6. Registreeritud ku

ritegude arv kasvas vaid Tartu ja Rapla rajoonis. 

Kuritegude arvu üldise vähenemise taustal teeb muret 

asjaolu, et vähenemine toimus kergemate ja vähetähtsate ku

ritegude arvel (vaetavalt 14,4 ja 2,2 %), kuid raskete ku

ritegude arv vabariigis tevikuna mõnevõrra kasvas (3,9 %). 

Kui viimased moodustasid 1976.a. 16,4 % kõigist kuritegudest, 
siis Kingissepa rajoonis langes nende arvele 22,9, Narvas 

21,1 ja Kohtla-Järvel 20,9 96 kuritegudest. Samal ajal on 

reas vabariigi rajoonides raskete kuritegude osakaal suhte

liselt väike - Haapsalus 6,8, Jõgeval 10,9 ja Harju ra

joonis 12,2 %. 

Rasketest kuritegudest kasvasid sellised nagu üliraske 

kehavigastuse tahtlik tekitamine (12,2 %), vägistamine (10359 

ja röövimine (4,8 %). Mõnevõrra vähenes tahtlike tapmiste 

arv. 

x Ettekanne peetud 27. veebruaril 1977 - Avaldatakse lü
hendatult. 
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Kooe kuritegude arvu vähenemisega vähenea ka arvele

võetud kurjategijate arv. Kui Eeatl NSV-a oli 1976. a. eel

mise aastaga võrreldes arvele võetud 8,1 56 kurjategijaid vä

hem, eiie Rakvere, Viljandi Ja Harju rajoonis ületas vähe

nemine tunduvalt vabariigi keskmise. Kurjategijate arv kas

vas vaid Sillamäe linnas ja Tallinna Kalinini rajoonis ning 

Rapla Ja Tartu rajoonis. 

Teistest suhteliselt enam võeti 1976. a. kriminaalvas

tutusele Eesti HSV Kalaasjanduse Valitsuse (kurjategijate 

koefitsient iga 1000 töötaja kohta 17,3 56), Ehitusministee

riumi (12,8 56), Varumisministeerlumi (10,5 %) ning Uha

ja Piimatööstuse Ministeeriumi (6,3 56) töötajaid. Eelnenud 

aastaga võrreldes kaevas kurjategijate koefitsient iga 1000 

töötaja kohta Kergetööstuse Ministeeriumi, Varumismlniatee-

riumi, ETKVL-i süsteemides. 

Kuritegevuse olukorra Uldnäitajate paranemine on toi

munud peamiselt kodanike isikliku vara salajase varguse 

(19,9 56) ning riigi ja ühiskonna vara riisumise (15,9%) vä

henemise arvel. Märgatavalt on eelmise aastaga võrreldes vä

henenud ka avalike varguste (16,8 56), liikluseeskirjade ku

ritegelike rikkumiste (15,2 %) ja huligaansuste (4,1 56) arv. 

Alljärgnevalt peatume mõnedel enamlevinud või eriti 

rasketel kuritegudel. 

Keekael kohal Õiguskaitseorganite töös on alati olnud 

võitlus riigi või ühiskonna vara riisumise vastu salajase 

varguse teel. Kodaniku isikliku vara salajase varguse jä

rel on sellel kuriteoliigil teine koht kuritegude üldarvus. 

Samal ajal võib märgata riigi või ühiskonna vara riisumiste 

arvu järkjärgulist vähenemist. Aastail 1961 - 1965 moodus

tasid riigi või ühiskonna vara riisumised 20,1 % kõigist ku

ritegudest, järgmise viisaastaku Jooksul selleliigiliete ku

ritegude osakaal vähenes 14,1 %-le ning aastail 1971 - 1975 

- 14,0 %-le. Viimastel aastatel on riisumiste osakaal ku

ritegevuses jäänud stabiilseks. Kõige suuremat kahju teki

tati riisumistega tarbijate kooperatiividele, riiklikule 

kaubandusele ja ühiskondliku toitlustamise ettevõtetele ning 

sovhoosidele, kokku 38,1 56 kogu riisumistega tekitatud kah

judest . 

Teistest rohkem töötas riisujaid Põllumajanduse Minis

teeriumi, Ehitusministeeriumi ja Kaubandusministeeriumi süs
teemis . 
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Võrreldes 1975. aastaga jäi 1976. a. samale tasemele 

ka administratiivkorras vastutusele тSetud pisiriisujate arv. 

Ligi pool к81glet plsirilsumisteet pandi toime Kaubandusmi

nisteeriumi ettevõtetes, peaaegu viiendik Liha- ja Piima

tööstuse Ministeeriumi süsteemis. 

Võrreldes eelnenud aastaga vähenes kodaniku isikliku 

vara varguste arv peaaegu viiendiku vSrra, kuid selle kuri-

teoliigi osa kuritegude üldmassis jäi endiselt kõige suure

maks. Hagu riigi vSi ühiskonna vara riisumiste puhulgi 011 

ka siin eelnenud viisaastakutega võrreldes toimunud ад*1е 

kuriteoliigi osakaalu vähenemine. Kui aastatel 1961-T965 

moodustasid kodaniku isikliku omandi vargused 26,7 % kõi

gist kuritegudest, siis a. 1966 -  1970 21,3 * ja a. 1971-
1975 21,2 %. Endiselt moodustavad vargustest suure osa kor

terivargused. 

Pidevat vähenemist on märgata huligaansuste arvus. Kui 

1967. a. moodustasid huligaansused 24,7 * kõigist kuritegu
dest, siis 1976. a. langes huligaansuste osaks vaid 9,6 Jt. 

Viimaste aastate jooksul on huligaansuste absoluutarv pide

valt vähenenud. Mitmes linnas ja rajoonis püsib huligaan

suste osakaal aga endiselt kõrgel tasemel - Kohtla-Järvel 

16,9, Narvas 15,4 ja Kingissepa rajoonis 14,6 %. 

Võrreldes 1975. aastaga vähenes 14,1 % võrra pisihuli

gaansuste eest administratiivvastutusele võetud isikute arv. 

Pisihuligaansuse vastu peetava võitluse tõhustamiseks haka

ti senisest enam kasutama ühiskondliku mõjutamise abinõusid, 

sellesisulist materjale saadeti rohkem seltsimehelikele koh

tutele läbivaatamiseks. Seltsimehelikele kohtutele saadetud 

materjalide osakaal tõusis 1975» a. 15,3 5Ht 23,7 Jt-ni 
1976. a. Lisaks sellele karistati 42,7 % pisihuligaanidest 

arestiga ning 33,6 % rahatrahviga. 

Rääkides huligaansustest tuleb märkida, et aastast aas

tasse väheneb ka huligaansel ajendil toimepandud tapmiste 

arv ja osakaal. Võrreldes 1971. aastaga on siin vähenemine 

üle kolme korra, samal ajal toimus 75 % tapmistest elukond

likku laadi põhjustel. 

Kuigi selliste raskete kuritegude, nagu tapeise, vä

gistamise, üliraskete kehavigastuste tahtliku tekitamise ja 

röövimise osa kuri tegevuses on väike (umbkaudu 4 %) Jääb 

•Bltlus nende kuritegude vastu endiselt Õiguskaitseorganite 
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erilise kontrolli alla, kuna tegemist on kõige raskemate ja 

ohtlikumate isikuvastaste kuritegudega. Igale sellisele ku

riteole tuleb pöörata tähelepanu kui erakordsele sündmusele, 

nende kuritegude avastamiseks tuleb rakendada kõik olemas

olevad vahendid ja võimalused. 

Suurem osa rasketest isikuvastastest kuritegudest on toi

me pandud elukondlikul pinnal, seepärast tuleb nende kuri

tegude vastu peetava võitluse peatähelepanu pöörata just sin

na. Alkohoolikute, skandaalitsejate ja ühiselu reeglite süs

temaatiliste rikkujate väljaselgitamine, arvelevõtmine ja 

nende karistamine administratiivkorras või ühiskondliku mõ

jutamise vahendeid kasutades võimaldab ära hoida raskete ku

ritegude toimepanemist selliste isikute poolt. 

Kuigi aastast aastasse suureneb vabariigis transpordi

vahendite arv, on märgata transpordialaste kuritegude pide

vat vähenemist nii absoluutarvudes kui ka koefitsiendi osae 

(kuritegude arv 1000 transpordivahendi suhtes). Riiklik Au

toinspektsioon ei ole asjata pööranud järjest suurenevat tä

helepanu liikluskultuuri tõstmisele ja liikluseeskirjadest 

kinnipidamisele. Kasuks on tulnud ka aktiivne liiklusalane 

propaganda. Tänu neile abinõudele vähenes 1976. a. liiklus-

kuritegude arv 15,7 % võrra ning nende kuritegude toimepane

mise eest võeti 14,9 % isikuid vähem kriminaalvastutusele 

kui 1975. aastal. 

Vabariigi partei- ja nõukogude organite, ühiskondlike 

organisatsioonide, administratiivorganite ning asjaosaliste 

ametkondade peatähelepanu alaealiste kuritegevuse ja muude 

Õigusrikkumiste vastu peetavas võitluses oli 1976. a. suuna

tud varem vastuvõetud otsuste järjekindlale täitmisele. Ra

kendatud abinõude tulemusena Õnnestus pidurdada 1975. a. toi

munud alaealiste kuritegevuse kasvu. Võrreldes 1975. aastaga 

vähenes alaealiste poolt toimepandud kuritegude arv 8 56 võr

ra. Kõige suurem oli alaealiste kuritegude arvu vähenemine 

Rakvere, Viljandi ja Võru rajoonis ning Kohtla-Järve linnas. 

Samal ajal kasvas aga alaealiste kuritegude arv Jõgeva, Rap

la ja Pärnu rajoonis ning Pärnu linnas. Ka Tallinna linnas 

kasvas alaealiste kuritegude arv 1975. aastaga võrreldes 9,8% 

võrra. 

Kuigi vabariigi ulatuses tervikuna vähenes ka alaealis

te kurjategijate arv 7,9 56 võrra, on alaealiste järelevalve-
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tuae ja kuritegevuse olukord vabariigis endiselt muretteki

tav. 

Alates 1973. a. on alaealiste administratiivUleaetuMie-

te arv pidevalt suurenenud, alaealiste kurjategijate osa kur

jategijate üldmassiivis aga kasvanud. Kui 1972. a. moodusta

sid alaealised kurjategijatest 14,4 %, siis 1973« a. - 16,3, 

1974.  a. - 16,6, 1975. a. - 17,6 ja 1976. a. samuti 17,6 56. 

1976. a. alaealiste kurjategijate ja nende poolt toimepandud 
kuritegude absoluutarv siiski mõnevõrra vähenes 1975- aasta

ga võrreldes. 

Veelgi rohkem on suurenenud samal perioodil alaealiste 

poolt toimepandud kuritegude osakaal vabariigi ttldkuritegevu-

ses. 

Uil panid alaealised 1972. a. toime 11,9 % kõigist re

gistreeritud kuritegudest, 1973. a. - 13,2, 1974. a. - 13,4, 

1975. a. - 14,9 ja 1976.  a. - 15,2 96. Seega iga kuues kurja
tegija meie vabariigis oli alaealine ja iga seitsmes kurite

gu pandi toim? alaealiste poolt. 

Erilist ärevust tekitab seejuures asjaolu, et 1976. a. 

suurenes järsult raskeid kuritegusid toimepannud alaealiste 

arv. Alaealiste kuritegevuse suurenenud ühiskonnaohtlikkust 

rõhutab seegi, et 1976. a. iga kolmas vägistamise, samuti 

isikliku vara röövimise ja avaliku varguse eest vastutusele 

võetud kurjategija oli alaealine. 

Endiselt on enamlevinenud kuritegudeks alaealiste hul

gas vargus ja huligaansus, mis moodustavad kokku ligi 35 kõi

kidest alaealiste poolt toimepandud kuritegudest. Siinjuures 

tuleb märkida, et huligaanide osa alaealiste kurjategijate 

seas on aastast aastasse vähenenud. Kui 1972. a. moodustasid 

huligaanid alaealistest kurjategijatest 24,7 %, 1973. a. -

20,9, 1974. a. - 21,1, 1975. a. 20,4, siis 1976. a. - 19,0 96. 

Samal ajal oli kodanike isikliku vara salajase varguse eest 

vastutusele võetud isikutest alaealisi 32,8 56 ning riigi ja 

ühiskonna vara riisujatest 16,1 56. 

Tunduvalt kõrgem keskmisest oli 1976. a. alaealiste ku

ritegevus Kohtla-Järvel (25,6 56), Harvas (22,9 %), samuti 

Sillamäel, Pärnus, Raplas, Põlvas ja ka Tallinnas. Samal ajal 

moodustasid alaealised kõigist kurjategijatest Tartu rajoo

nis 11,5, Tartu linnas 12,8, Haapsalus 11,2 %. 

Aastaid on Eesti NSV-s tõsiseks probleemiks alaealiste 
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grupiline kuritegevus. See negatiivne tendents suurenes veel

gi 1976. a., uil alaealiste grupilise kuritegevuse osakaal 

kasvas 65,5 %-ni (1975. a. 61,1 %) alaealiste poolt toime

pandud kuritegudest. 

Vabariigi linnades ja rajoonides on kuritegelike grup

pide osatähtsus alaealiste poolt toimepandud kuritegude ar

vus erinev. Kui Rakvere rajoonis panid alaealised 80,5 % ku

ritegudest toime grupis (larvae 75,9, Sillamäel 75, Kohtla-

Järvel 74,5 %), siis reas rajoonides on alaealiste poolt toi

mepandud kuritegude osakaal tunduvalt alla vabariigi keskmi

se. Näiteks oli see Haapsalu rajoonis 20,0 %, Jõgeva rajoo

nis 34,5, Kingissepa rajoonis 37,5, PSlva rajoonis 48,1 56 jne. 

Sageli on alaealiste kuritegevust soodustavaks asja

oluks alkoholi tarvitamine ja järelevalvetus. Ligi poole ala

ealiste kurjategijate arvust moodustavad need, kes kuriteo 

toimepanemise ajal olid joobeseisundis. Lisaks sellele on 

paljud alaealised pannud kuriteo toime alkoholi hankimise 

eesmärgil. 1976. a. kahekordistus nende alaealiste arv, kee 

vSeti alkoholi tarvitamise pärast arvele miilitsa lastetuba

des. Suurenes ka alaealiste arv, keda karistati administra

tiivkorras ebakainena avalikku kohta ilmumise eest. Samal ajal 

on mSnevSrra nõrgenenud võitlus täiskasvanutega, kes tõmba

vad alaealisi kaasa alkoholi kuritarvitamisele v8i kes soo

dustavad alkoholi kättesaadavaks muutumist. Kuigi alkoholi

joobes kuriteo toimepannud alaealiste osakaal 1976. a. eel

mise aastaga v8rreldes kaevas, jäi alaealisi joomisele kaa

satõmbamise eest kriminaalvastutusele vSetud täiskasvanute 

arv endiseks. 

Alaealiste järelevalvetus ja Õiguserikkumised viitavad 

sageli perekonnas, koolis v6i töökollektiivis tehtava kasva

tustöö puudustele. Seda kinnitab ka miilitsa lastetubades ar

vel olevate alaealiste koduse olukorra uurimine. Sageli on 

noorukid-Siguserikkujad pärit defektsetest perekondadest, 

kus tarvitatakse ohtralt alkoholi. 

Suur on mitteSppivate ja mittetöötavate noorukite osa 

kuritegusid ja Õiguserikkumisi toimepannud alaealiste hul

gas. 1976. a. moodustas selliste alaealiste arv 11,9 % kuri
tegusid v8i muid Õiguserikkumisi toimepannud alaealiste üld

arvust . 

Viimastel aastatel on märgata alaealiste kuritegevuses 
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tendentsi, mille järgi väheneb töötavate alaealiste oae 

(1972. a. 37,3 56, 1973. a. 33,2, 1974. a. 30,3, 1975. a. 27,1 

ja 1976. a. 28,6 56) ning suureneb kooliõpilaste osa (1972.a. 

22,7, 1973. a. 27,7, 1974. a. 31,9, 1975. a. 32,5 ja 1976.a, 

31,3 %), samuti kutsehariduse eüeteemie Õppivate noorte oea 

(1972. a. - 17,5, 197З. a. - 16,5, 1974. a. 17,5, 1975-a. -

20,2 ja 1976. a. - 20,5 56). 

HBnevSrra on vähenenud 14 - 15-aastaste absoluutarv ja 

osakaal alaealiste kurjategijate seas. Kui 1973. a. oli 14 -

15-aastaste osakaal 28,7 % 16 - 17-aastaste 71,3 vastu, siis 

1974. a. olid need vaetavalt 27,0 ja 73,0 %, 1975. a. 27,1 

ja 72,9 % ning 1976. a. 26,3 ja 73,7 56. 

Kuigi 1975. aastaga võrreldes kasvas mõnevõrra tütar

laste osa alaealiste kurjategijate seas (1975. a. 4,1,1976. a. 

4,9 56) on see madalam kui varasematel aastatel (1972. a. 5»1, 

1973. a. 5,4, 1974. a. 6,1 %) ning ka kuriteo toimepannud ta
tarlaste absoluutarv jäi endisele tasemele. 

Üheks põhiliseks teguriks, mis soodustab alaealiste ku

ritegevust, on noorukite järelevalvetus. Suurem osa kurite

gudest pannakse toime Õhtusel või öisel ajal. Alaealiste vii

bimine hilisõhtul ja öösel tänavatel ning teistes neile kee

latud kohtades viitab sellele, et puudub kontroll alaealiste 

käitumist reguleeriva kohaliku HSH otsuse täitmise üle. Sel

les valdkonnas tuleb veel palju ära teha. Senisest enam tu

leb tõsta komsomoliorganisatsioonide ja teiste noorsoo-orga-

nisatsloonide oea. Ilmselt oleks otstarbekas rahvamalevate 

ridades moodustada spetsiaalsed komsomoligrupid, kes tegelek

sid noorukitega. 

Kuritegude toimepanemist soodustavaks peamiseks asja

oluks tuleb endiselt pidada alkoholismi ja joomist. Võitlu

ses alkoholismi ja joomisega esineb kahjuks veel suuri lün

ki. Sageli ei olda töötajate kollektiivides printsipiaalsed 

ja kriitilised nende suhtes, kes on joomingute tagajärjel 

pannud toime tööluuse, tarvitavad alkoholi avalikus kohas 

või rikuvad joobnuna avalikku korda. Praktika näitab, et ena

mik joominguid on saanud alguse just töökohas, enne tööpäeva 

lõppu. Tihtipeale võtavad joomisest osa ka need ametiisikud, 

kelle otseseks kohuseks on töötajate moraalnie kasvatamine, 

sealhulgas ka joomise vastu võitlemine. Paraku ei tegutse ka 

joomise vastu võitlemise komisjonid küllaldase efektiivsuse
ga-
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See, et joomine on otseses seoses kuritegevusega, on 

vana tõde. Igal aastal pannakse umbes pooled kõigist kuri

tegudest ning enamus rasketest kuritegudest toime alkoholi

joobes. 1976. a. purjus kurjategijate osa (47,3 56) mõnevõr

ra kasvas võrreldes 1975. aastaga (46,1 %). Sealjuures reas 

linnades ja rajoonides olid kuriteo toimepanemise ajal al

koholijoobes üle poole kõigist kurjategijatest (Kohtla-Jär

vel 55,5, Tallinna Lenini rajoonis 53,7, Tartus 52,3 56). 

üksikute kuritegude lõikes oli 1976.  a. Eesti HSV-в 

purjus kurjategijate osakaal järgmine: tahtlik tapmine 77,456 

(1975• a. 67,7 56), tahtlik üliraske kehavigastuse tekitami
ne 83,8 56 (86,5), vägistamine 78,8 56 (93,0), röövimine 89,656 

(90,9), avalik vargus 72,2 56 (74,5), huligaansus 86,8 56 

(84,6), liiklusalased kuriteod 27,3 56 (29,7), riigi või ühis

konna vara riisumine salajase varguse teel 33,6 % (37,7). 

Eesti HSV Ülemnõukogu Presiidiumi 30. 06. 1972. a. sead

luse "Joomise ja alkoholismi vastase võitluse tugevdamise 

abinõude kohta" alusel võeti 1976. a. administratiivvastutu
sele 2,3 56 rohkem isikuid kui 1975. a. Ka tänavatel ja muu

des avalikes kohtades peeti mõnevõrra rohkem joobnud isikuid 

kinni kui 1975. a. Senisest enam tuleks alkoholi kuritarvi

tavate isikute suhtes kohaldada ühiskondliku mõjutamise va

hendeid ning rohkem kasutada üldsuse abi nende ümberkasvata

miseks. 

Alkoholiemiprobleemidega on tihedalt seotud teine kuri

tegude toimepanemist soodustav asjaolu - parasiitlik elu

viis. Eriti suur on kindla elu- ja töökohata isikute osa sel

liste kuritegude toimepanemisel, nagu isikliku vara vargus 

(32,6 56), tahtlik tapmine (19,3 56), riigi või ühiskonna vara 

riisumine (18,9 56). Kui 1976. a. oli kõigist kurjategijatest 

kuriteo toimepanemise ajal ilma kindla töökohata 26,3 56, siis 

Tartu linnas oli mittetöötavate kurjategijate oea 45,0 56, Tal

linna Kalinini rajoonis 38,9 % ja Lenini rajoonis 36,856.Teis
test vähem panid parasiitliku eluviisiga isikud kuritegusid 

toime Sillamäel ning Kingissepa, Põlva Ja Haapsalu rajoonis. 

Stajbietillsteet andmetest nähtub, et kindla töökohata isiku

te osakaal kurjategijate üldarvus suureneb. Kui 1972.a. omas 

kõigist kurjategijatest kuriteo toimepanemise ajal kindlat 

töökohta 23,7 %, siis 1973. a. oli see 24,1, 1974. a. 26,1 

ja 1975. a. 26,5 %. 
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Parasiitliku eluviisiga isikute Õigeaegne väljaselgita

mine ning nendega tehtava profülaktilise töö parandamine 

oleke üheks reserviks kuritegude arvu vähendamisel. Efektiiv

seks abinõuks võitluses kuritegevuse vastu on üldsuse jär

jest laiem kaasatõmbamine nii Õiguserikkumiste kui ka kuri

tegude ärahoidmisele, tõkestamisele ning kurjategijate väl

jaselgitamisel ja nende ümber moraalee hukkaaõistuõhkkoxma 

loomisele. Seepärast ongi kohtupraktika läinud seda teed, et 

kõrvuti karmide karistuste mõistmisega retsidivistidele ning 

raskeid kuritegusid toimepannud isikutele rakendatakse ühis

kondliku mõjutamise vahendeid neile, kea panid toime väikese 

ühiskonnaohtlikusega kuriteo ning sattusid kuritegelikule 

teele juhuslikel asjaoludel. 

1976. a. kuritegevuse statistika sügavam analüüs võimal

dab igas vabariigi linnas ja rajoonis töötada välja konkreet

sed abinõud võitluseks kuritegude jmt. Õiguserikkumiste vas

tu. 
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lOOBTK OlGDSEBIKKUMlSTBST JA 

SELLE PROFÜLAKTIKAST1 

H .  K ä r t n e r ,  

õigusteaduse kandidaat 

Taktilise materjali oaas tugineb käesolev ettekanne 

laeti HSV erikatsekoolide nr. 34 ja nr. 35 Spilaste ning 

alaealiste kasvatusliku töö koloonias karistust kandvate 

Beerte krlmlnoloogllieele uurimisele. Uurimine on valiku

lise. See hSImb kSiki neid noori, kes valdasid vabalt ees

ti keelt ja viibisid nimetatud asutuste territooriumil uu-
ri*teeke vajalike materjalide kogumise ajal. Seejuures on 

vaatluseet välja jäetud need materjalid, mille kvaliteedi 

suhtee tekkis kahtlus (näit. intervjueerimisel v8i anketee
rimisel saadud andmetee esineva vastuolu korral isiklikes 

toimikutes olevate andmetega). Materjali kogumine toimus 

1975. a. sügisel. 

Piirdumine eesti keelt kSnelevate noorte uurimisega 

on tingitud asjaolust, et käesolev ettekanne tugineb ma

terjalidele, mis on kogutud TBÜ kriminoloogia laboratooriu

mi plaanilise töö "Noorte Siguskasvatuee kanalid ja efek

tiivsus (kriminoloogilisi aspekte)" raames. Selle töö pro-

greued koostamise ja materjali kogumise ajal laboratooriu

mi juhtijaiks olnud isikud (endine juhataja E. Raska ja end, 

teaduslik juhendaja I. Rebane) pidasid otstarbekaks piir

duda üksnes eesti keelt kõnelevate noorte uurimisega. 

Piirdumine eesti keelt kSnelevate noorte kriminoloo-

gilise uurimisega avaldab kaheldamatult mSju käesolevas 

töös kasutatud andmete representatiivsusele. Asi on selles, 

et Beeti NSV tingimustee, kus üle 30 % elanikkonnast ei ole 

x Bttekanne,peetud 17. märtsil 1977• a. Avaldatakse 
osaliselt ja diskussiooni korras. 



kohalikuet rahvusest, on küllaltki suur nende osakaal, kes 

ei valda (vabalt) eesti keelt.1 

Rääkides noortest Õiguserikkujatest tooae käesolevas 

ettekandes ka mõningaid võrdlusandmeid seaduskuulekate noor

te kohta. Heed andmed on saadud Besti HSV üldhariduslike ja 

kutaekoolide Spilaste ning töötavate noorte anketeerimise 

teel, mis teostati 1975. a. Kokku anketeeriti nn. prooviuu-

ringua 231 ja põhiuuringus 2039 seaduskuulekat noort. And

med on matemaatiliselt töödeldud TRÜ arvutuskeskuses. 

Kuna ettekandes esitatud faktilised andmed on kogutud 

TRÜ kriminoloogia laboratooriumi plaanilise töö "Noorte Õi-

guskaavatuse kanalid ja efektiivsus (kriminolooglliei as

pekte)" raames, alia kõik algmaterjalid, millele käesolev 

ettekanne tugineb, asuvad selles laboratooriumis. 

Noorte Õiguserikkujate vanus .la sugu. Erikutsekoolide 

Õpilaste ja alaealiste kasvatusliku töö koloonias karistust 

kandvate noorte vaadeldava kontingendi vanus kõikus 14 ja 

18 aauta vahel. 14 - 15-aastased moodustasid 36,9 56, 16 - 17-

aaetased 54,4 St ja 18-aastased 8,7 56. Sealjuures paistab 

silma, et soo järgi on kinnistes asutustes viibivate noorte 

Õiguserikkujate vanus küllaltki erinev: tütarlapsed on noor

meestest märksa vanemad. Noormeestest moodustasid 14-aasta-

sed 15,2 % (tütarlastest aga 2,9 56), 15-aastasteet 32,6 % 

(19,1), 16-aaetastest 27,2 56 (35,3), 17-aastasteet 19,6 * 

(29,4) ja 18-aastastest 5,4 56 (13,2). 

Seega on vaadeldavate meessoost noorte Õiguserikkujate 

seas 14-aastaste osakaal üle viie korra suurem kui naissoost 

noorte õiguserikkujate sees, vastavalt 15,2 ja 2,9 56. 

Sama tendentsi näitab ka vanuse uurimine, millal noo

red Õiguserikkujad panid toime esimesed jämedamad üleastumi

sed ühiselu reeglitest. 

Noortest Õiguserikkujatest 7,6 % pani esimesed jämeda

mad üleastumised toime 10 - 11-aastaselt, 46,5 % - 12 - 13-

1 Rahvaloenduse andmeil moodustasid Eesti NSV rahvas
tikust 1970. a. eestlased 68,2 56 (1 356 079-st elanikust 
925 157). Samadel andmetel valdas kogu Eesti NSV rahvastikust 
eesti keelt emakeelena või teise keelena 988 247 inimest ehk 
72,9 %• Rahvus ja keeled määrati loendusel küsitletava isiku 
ütluse järgi. Laste rahvuse nimetasid vanemad. - Vt. Eesti 
NSV rahvamajandus 1976. aastal. Statistika aastaraasat. Tln., 
1977, lk. 14. 
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aastaselt, 41,0 % - 14 - 15-aastaeelt ja vald 4,9 % allee 

16 - 17-aaetaeelt. Üldreeglina panid meessoost noored Õigu

se rikkuj ad esimesed jämedad ühiselureeglite rikkumised toi

me nooremalt kui tütarlapsed-Õiguserikkujad. Meessoost noar-

test-Siguserikkujateet 11,3 56-1 (tütar lastest-Õiguserikkuja-

test 3,1 %-l) algasid üleastumised 10 - 11-aastaselt, 57,556-1 

(32,8 56-1) - 12 - 13-aastaselt, 28,8 56-1 (56,3 56-1) - 14-

15-aastaselt ja 2,5 56-1 (7,8 56-1) - 16 - 17-aastaselt. 

Järelikult on kuritegusid ja muid Sigueerikkumisi toi

mepannud noortest üle poole (54,1 56), sealhulgas meessoost 

Õiguserikkujatest isegi üle 2/3 (68,8 56) sellised noored, 

kes esimesed jämedamad ühiselureeglite rikkumised panid toi

me juba 10 - 13-aastaselt, s. o. eas, kus kehtivate seadus

te järgi mitte kedagi ei saa vStta kriminaalvastutusele, räär 

kimata alaealiste administrativ- ja üldisest kriminaalvas

tutusest, mis algavad alles 16. eluaastast. Tingimustes, kus 

isegi alaealiste piiratud kriminaalvastutus algab alles 14. 

eluaastast, kujutab endast fakt, et üle 1/2 noortest Õiguse

rikkujatest, sealjuures koguni rohkem kui 2/3 meessoost Õi

guserikkujatest panid esimesed jämedad üleastumised toime 

enne sellesse ikka (14. eluaastasse) jõudmist, tõsist sig

naali. See juhib tähelepanu tõsiasjale, et noortest Õiguse

rikkujatest rohkem kui Y2, sealhulgas meessoost Õiguserikku

jatest isegi rohkem kui 2/3 on juba 1-4 aastat enne seda, 

kui algab alaealiste osaline kriminaalvastutus, ja 3-6 aas

tat enne seda, kui algab alaealiste administrativ- ja ül

dine kriminaalvastutus, toime pannud ühiselureeglite jäme

daid rikkumisi. 

Ühenduses eeltooduga tõusetub küsimus, kas ei oleks 

siiski otstarbekas veelkord kaaluda alaealiste kriminaalvas

tutuse ealise piiri senisest 1-2 aasta võrra allapoole vii

mist mõnede, eelkõige suure ühiskonnaohtlikkusega ja oma ole

muselt ka vähearenenud lastele arusaadavate kuritegude eest 

või luua spetsiaalne erikool neile alla 14 aasta vanustele 

noorukitele (poistele), kee on toime pannud suhteliselt suu

re ühiskonnaohtlikkusega tegusid - röövimine, avalik var

gus koos vägivallaga (ENSV KrK § 89 lg. 2 p. 1 ja § 140 lg. 

2 p. 1) ja muud varguse enamohtlikud liigid, kuritahtlik ja 

eriti kuritahtlik huligaansus (§ 195 lg. 2 ja 3), vägista

mine, raske ja üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine (§-d 
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108 ja 107), tahtlik tapmine ($-d 100 ja 101), piinamine jmt. 

Võib eeldada, et selline alaealiste kriminaalvastutuse 

ealise alampiiri mõningane muutmine või spetsiaalse erikooli 

rajamine euurendake Õiguslike ja pedagoogiliete mõjutamise 

vahendite efektiivsust võitluses alaealiste kuritegevusega js 

avaldaks positiivset mõju alaealiste poolt toimepandavate ku

ritegude profülaktikale. 

Teatavasti on Eesti NSV-в praegu kaks vaetavat erikooli 

- üks eesti, teine vene Õppekeelega. Neisse suunatakse nii 

need 13-aastased ja nooremad poisid, kelle üleastumine piir

dub tavaliselt koolidistsipliini jämeda rikkumisega, sellega 

kaasneva hulkumise jm. taolisega, mille ühiekannaohtlikkuee 

aste ei ole ligilähedaseltki võrreldav nende noorukite tegu

de ühiskonnaohtlikkuse astmega, kee on sinna suunatud sel

liste tegude eest, nagu seda on röövimine, avalik vargus laxe 

vägivallaga ja muud varguse enamohtlikud liigid, kuritaht

lik huligaansus, raskete kehavigastuste tahtlik tekitamine, 

tahtlik tapmine v8i muud taolised suhteliselt suure ühiskon

naohtlikkusega teod. On ilmne, et niivõrd heterogeense ras

kestikasvatatavate noorukite kontingendi olemasolu ühes eri

koolis komplitseerib seal kasvatustööd ja vähendab selle efek

tiivsust. 

Siinkohal tuleb arvestada ka tõsiasja, et а к t в e -

leratsiooni tõttu arenevad noored ja lapsed kaas

ajal üldreeglina 1 - 3 aastat kiiremini kui mõnikümmend aas

tat tagasi. Viimase poolesaja aasta jooksul on Bestie Õpila

si (eestlaei) korduvalt uuritud. 50 aasta jooksul on 7 - 17-

aastaste tütar- ja poeglaste pikkus suurenenud keskmiselt 

12,7 cm. Kehakaal on suurenenud keskmieelt 10,1 kg võrra.Su

guline küpsemine toimub nüüd umbee 2 aastat varem. Seega kae

vavad ja küpsevad lapeed ja noorukid nüüd 2-3 aasta võrra 

rutem kui 50 aaetat tagaei.2 

Lähenedes akteeleratsiooniküeimusele kriminoloogilieeet 

a s p e k t i s t ,  t ä h e n d a b  s e e ,  e t  k a  n o o r e d  k u r j a 

2 Aktseleratsioonist lähemalt vt. näit. R. S i 1 1 а . 
Eesti Õpilaste kehalise arengu akteelerateioon 50 aasta jook
sul. - "Nõukogude Kool", 1975, nr. 3, lk. 167-170; J. 0 r n. 
Aktseleratsioonist tänapäeva laste ja noorte arengus. -Psüh
holoogia ja kaasaeg. Artiklite kogumik. Koostanud E.Jaanvärk. 
Tln., 1968, lk. 79-89. 
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t e g i j a d  j t .  Õ i g u s e r i k k u j  a d  a r e 

n e v a d  k a a s a j a l  ü l d r e e g l i n a  1 - 3  

a a s t a t  k i i r e m i n i  k u i  m õ n e d k ü m  -

ned aastad tagasi. Sisult tähendab see 

omafcorda, et selle arengutaseme, mis oli näiteks 14-aastasel 

röövimise, varguse, tapmise, kehavigastuse tekitamise, vä

gistamise, huligaansuse vSi muid kuritegusid toimepannud 

noorukil mBnedkümned aastad tagasi, saavutab kaasajal ana

loogilisi ühiskonnaohtlikke tegusid toimepanev nooruk üld

reeglina juba 11 - 13-aastaselt. 

Kuriteo liik. Vaadeldavatest noortest Õiguserikkujatest 

umbee pooled olid toime pannud kuritegusid, sealjuures tütar

laste seas oli kuritegusid toimepannud noorte osakaal märksa 

väiksem, noormeeste seas aga vaetavalt suurem. Brikutsekooli 

suunatud tütarlaeteet vaid V4 olid toime pannud kuritegusid 

(needki üldreeglina väikese ühiskonnaohtlikkusega). Seevastu 

erikutsekooli suunatud noormeestest 2/3 olid toime pannud ku

ritegusid, neist mõned isegi mitu kuritegu. VÖrreldee eri

kutsekooli suunatud tütarlaste poolt toimepandud kuritegusid 

erikutsekooli suunatud noormeeste poolt toimepandud kurite

gudega, paistab silma, et viimaste poolt toimepandud kuri

teod on enamikus märksa suurema ühiskonnaohtlikkusega. Võr

reldes erikutsekooli suunatud noormeeste poolt toimepandud 

kuritegusid nende kuritegudega, mis on toime pannud alaea

liste kasvatusliku töö kolooniasse suunatud noormehed, on vii

mased üldreeglina tunduvalt ühiskonnaohtlikumad. 

Kõik vaadeldavate tütarlast e-Biguseri kkuj ate poolt toi

mepandud kuriteod olid varavastased (põhiliselt võrdlemisi 

väikesed vargused). Neist rõhuva enamiku - ligemale 95 $6 

moodustasid kodanike isikliku vara salajase vargusena kvali

fitseeritavad kuriteod (neist mitmed joobnud meeste või nen

de kaaslaste tagant, kellega need tütarlapsed olid olnud lä

hedastes suhetes). 

Noormeeвte-Õiguserikkujate poolt toimepandud kuritegude 

ring on märksa laiem, ehkki ka siin domineerivad varavasta

sed kuriteod (70,5 %), sealhulgas põhiliselt kodaniku isik

liku vara vastu suunatud (55,8 %). Riigi või ühiskonna vara 

riisumiaed (salajase varguse vormis) moodustasid alaealiste 

noormeeste poolt toimepandud kuritegudest 14,7 %• 

Kõik alaealiste - nii noormeeste kui ka tütarlaste -
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poolt toimepandud riigi ja Ühiskonna vara riieumised olid 

toime pandud salajase varguse vormis. Kodaniku isikliku va

ra vastu suunatud kuritegude osas oli see aga teisiti. Li

saks salajase vargusena kvalifitseeritavatele kuritegudele 

oli noormeeete poolt toimepandud kodaniku isikliku vara vas

tu suunatud kuritegude hulgas ka avaliku vargusena ja röö

vimisena kvalifitseeritavaid kuritegusid, s. o. salajasest 

vargusest ohtlikumaid varavastase kuriteo toimepanemise 111-

Soormeeste poolt toimepandud kuritegude seas oli kul

laltki palju ka ühiskondliku korra vastu suunatud kuritegu

sid. Sende poolt toimepandud kuritegude üldarvust moodusta

sid need ligemale V4 (23,2 56). Viimastest põhilise osa moo

dustas huligaansus, eelkSige kuritahtliku huligaansusena kva

lifitseeritavad teod (KrK 5 195 lg. 2). Oli ka KrK $-s 197 

ettenähtud kuritegusid (auto vöi muu mehhaniseeritud trans

pordivahendi ärandamine). 

Isikuvastaste kuritegude osakaal oli suhteliselt väike 

- vaid 6,3 it. Kuid oma olemuselt olid need palju suure* 

ühiskonnaohtlikkusega kui enamik noorte poolt toimepandud 

vargustest, mootorsSidukite ärandamistes* Ja huligaansustest. 

Ka esitatu tõendab kindlalt, et alaealiste kuritegevuse 

probleem on eelkSige meessoost alaealiste kuritegevuse prob

leem. 

Alkohol .1a alaealine Siguserikkuia. Õiguserikkujate 

seas on meil kaasajal alkoholi kuritarvitajate osakaal suur. 

Olulisel määral käib see ka alaealiste Õiguserikkujate koh

ta. Vaadeldavatest noortest umbes 3/4 (74,4 56) olid alkoholi 

tarvitajad, sealhulgas tütarlastest 82,4 % Ja poeglastest 

68,5 5t. Alaealistest umbes 40 56 panid k8ik v8i osa kuritegu

dest (jämedamatest Õiguserikkujal ete et) toime joobeseisundis. 

Seejuures oli poeglaste seas kuritegusid jm. 8iguserikkumisi 

joobeseisundis toimepannute osakaal üle kahe korra suurem 

kui tütarlaste hulgas. Olulise osa varavastastest kuritegu

dest panid alaealised toime alkohoolsete jookide saamiseks: 

kodaniku isikliku vara vastu suunatud kuritegudest 19,6 56 Ja 

riigi v8i ühiskonna vara vargustest koguni 45,5 56. 

Siinjuures tuleb märkida, et alkoholi hukatualik m8ju 

algab juba vägagi noorelt. Uuritavatest 14-aastaatest 42,9 % 

ja 15-aastastest koguni 53,3 56 olid nende poolt toimepandud 
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kuriteod või muud jämedamad Õiguserikkumised vSl oea neist 

pannud tolme Joobeseisundis. 

Terasemad grahendi^ Enne kui need noored suu

nati erikutsekooli või neid karistati vabadusekaotusega, oli 

nendest rõhuva enamikuga palju tegeldud, et neid hoida eba-

Öigele teele sattumast. 

lende suhtes oli kohaldatud mitmeid mõjutamise vahen

deid. 81,9 % suhtes oli kohaldatud erineva iseloomuga nn. 

moraalse mSjutamlse vahendeid (üldreeglina korduvalt). Nen

dest 18*8 %-äe dl kohaldatud erikutsekooli saatmist tingimisi 

ja 2,5 * osas erikooli saatmist tingimisi. Arestiga (seda 

on vSimalik kohaldada alles 16. eluaastast) oli neist ka

ristatud 1,9 % ja vabadusekaotusega tingimisi 4,4 %• Nen

dest 8,8 % olid varem viibinud erikoolis. Peale nimetatute 

oli noortest 12,5 % suhtes kasutatud veel muid mõjutamisva

hendeid . 

Eeltoodu annab tunnistust sellest, et vähemalt nende 

noorte kurjategijate Jt. Õiguserikkujate osas nimetatud mõ

jutamisvahendid ei ole andnud vajalikke tulemusi. 

Sõbrad. Noored on kergemini mõjutatavad kui täis

kasvanud. Sellega seoses etendavad küllaltki suurt osa noo

re sõbrad ja selle mitteformaalse grupi liider, kuhu noor 

kuulub. Vaadeldavatest noortest 23,1 % kuulusid enne erikut

sekooli suunamist või vahi alla võtmist gruppidesse, kus 

liidriteks olid varem karistatud isikud, samuti 23,1 % nii
sugustesse gruppidesse, kus liidriteks olid erikasvatusasu-

tuses viibinud isikud, ja 31,9 % gruppidesse, kus liidriks 

olid muud Õiguserikkujad. Seega vaadeldavatest noortest Õi

guserikkujatest rohkem kui 3/4 (78,1 %) kuulusid enne eri

kutsekooli suunamist või vahi alla võtmist gruppidesse, kus 

liidriks olid varem karistatud isikud või muud Õiguserikku

jad. Noortest 35,6 % avaldas, et liidri mõju oli neile ne

gatiivne, 6,9/6 - positiivne. Ülejäänud jätsid sellele kü

simusele vastamata. Nad viitasid asjaolule, et nad ei oska 

hinnata grupi liidri (kui see olemas oli) mõju endale või 

siis avaldasid, et see liider avaldas neile nii positiivset 

kui ka negatiivset mõju või ei avaldanud üldse mõju. Osa 

märkis ka, et nad mingisse gruppi ei kuulunud. 

Suht""|ine Õigusp^i lrinimi etesse .ia mõjutamise vahendi

tesse. Uldteadaolevalt on kodu mSju alaealisele väga suur. 
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Uuritavate noorte vanemateet 88,8 % suhtusid laete poolt 

toimepandud kuritegudesse jm. Õiguserikkumistesee taunivalt, 

9,6 % - ükskõikselt ja 1,5 % - soosivalt. Seega enamik va

nematest hindas Õigesti oma lapse väära käitumist; mõistis 

selle hukka. 

Siinjuures tuleb aga märkida, et poiste vanemate hul

gas oli nende osakaal märksa suurem kui tütarlaste vanemate 

seas, kes mõistsid oma laste ebaõige käitumise rangelt huk

ka - poiste vanemate puhul oli vastav protsent 96,9, tü

tarlaste vanemate puhul - 80,0. Ilmselt seletub selline eri

nevus vanemate suhtumises eelkõige asjaoluga, et tütarlaste 

poolt toimepandud kuriteod jm. Õigueerikkumised olid üld

reeglina tunduvalt väiksema ühiskonnaohtlikkusega kui pois

te poolt toimepandud. 

Oma laste suhtes kohaldatud mõjutamisvahendeid (erikut

sekooli suunamine või vabadusekaotus kinnipidamisega alaea

liste kasvatusliku töö koloonias) pidas vanematest (rõhuta

me« noorte Õiguserikkujate endi arvates) 61,9 * Õiglaseks, 

seejuures alaealiste kasvatusliku töö koloonias karistust 

kandvate noorte vanematest 75,0 %, kutsekooli nr. 34 ÕpQae-

te (tütarlapsed) vanematest 73,5 % ja erikutsekooli nr. 35 

Õpilaste (poisid) vanematest 50,0 %. Paistab silma, et eri

kutsekooli nr. 35 Õpilaste vanemate (või Õpilaste endi) suh

tumine sellesse erikutsekooli on märksa kriitilisem kui vae

tav suhtumine erikutsekooli nr. 34 või alaealiste kasvatus

liku töö kolooniasse. 

Miks see nii on? Põhjus on ilmselt sellee, et erikut

s e k o o l i  n r .  3 5  Õ p i l a s t e  k o n t i n g e n t  o n  p a l j u  h e t e r o 

geensem kui erikutsekooli nr. 34 Õpilaste või ala

ealiste kasvatusliku töö koloonias kariвtuet kandvate noor

te kontingent. Alaealiste kasvatusliku töö koloonias on kSlk 

kurjategijad. Erikutsekooli nr. 34 Õpilased oee rõhuvas ena

mikus on toime pannud selliseid Õigusevastaeeid tegusid, mil

ledel puudub kuriteo koosseis, või kui nad ka on pannud toi

me kuriteo, siis on see üldreeglina väikese ühiskonnaohtlik

kusega . Erikutsekooli nr. 35 Õpilaste osas on aga olukord 

teistsugune. Hende hulgas oli ka noori, kes - objektiivselt 

hinnates - olid toime pannud suhteliselt küllaltki suure 

ühiskonnaohtlikkusega kuritegusid. Samal ajal moodustasid 

selle kooli Õpilastest enamiku need, kellede poolt toimepan-
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dud kuritegude ühiskonnaohtlikkus oli väike vöi kelle poolt 

toimepandud Õiguserikkumised piirdusid üksnes koolldistsip-

liini Jäneda rikktud.eega (koolikohustuse mittetäitmine), mil

lega kaasnesid teraliselt hulkumine, ebaväärikae käitumine 

avalikes kohtades Jmt. seda liiki väärnähted. üldreeglina 

märkisid need poisid rõhutatult, et kui neid oleks lubatud 

koolist ära jääda ja minna tööle, siis ei oleks olnud vaja 

neid saata erikutsekooli. 

On selge, et niivõrd heterogeenset noorte kontingenti, 

nagu see oli erikatsekoolis nr. 35, üheskoos ümber kasvata

da või paranemise teele suunata on äärmiselt raske ülesan

ne. Igal juhul on seda teha palju raskem kui neis tingimus

tes, millised on erikutsekoolis nr. 34 või alaealiste kas

vatusliku töö koloonias. 

Tundub, et kaasaja tingimustee oleks meil vaja mõnda 

erikutsekooli nende jaoks, kelle Õiguserikkumised tulenevad 

peeniselt vaid sellest, et nad ei taha üldhariduslikus koo

lis käia (tavaliselt väga medela Õppeedukusega Õpilased),kuld 

on nõus tegema je tahavad teha füüsilist tööd. Sellises eri

k u t s e k o o l i s  t u l e k s  p ö ö r e t e  p e e r õ h k  t ö ö k a s v a t u 

sele. Selline erikutsekool võiks ette valmistada eel

kõige lihttöölisi ja ka oskustöölisi suhteliselt madalat 

kvelifiketsiooni nõudvatele aladele, s. o. töötajaid nende

le aledele, kus meil on keesejel kõige suurem tööjõu defit

siit. 

Pelju oleneb ke sellest, kuidss vanemad reageerivad oma 

leste üleestumistele, s.o. mida ned võtavad tarvitusele 

selleks, et üleastumised ei korduks. Oma osa on selles täi

t e  n n .  k o d u s t e l  m õ j u t e m i s e  v a h e n 

ditel. Noorte Õiguserikkujate ervetes on neid kasutatud 

ohtralt I 67,556 märkis, et vanemad noomisiä neid üleastumiste pä

rast, 46,3 56 suhtes kasutati füüsilisi mõjutamise vahendeid 

(ihunuhtlus, peamiselt peksmine), 26,3 56 suhtes hirmutamist, 

10,6 56 suhtes - meelitamist, 13,8 56 suhtes - muld mõjutamise 

vahendeid. Peljude noorte suhtes kesuteti mitmeid mõjutamise 

vahendeid. Peljud noormehed ütlesid, et kui ned olid väike

sed, siis peksid neid vanemad (kasuvanemad) üleastumiste pu

hul, kui nad ega suuremaks kesvesid ja vanemate (vSi kasuva

nemate) jõud nendest enam üle ei käinud, siis piirduti noo

mimisega või muul viisil mõjutamisega sõnalises vormis. 
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Kuna nende koduste mõjutamiee vahendite efektiivsus on 

osutunud madalaks, eiie võib eeldada, et nende kohaldamisel 

on tehtud ka jämedaid vigu. Ilmselt käib see eelkõige ihu-

nuhtluse ja hirmutamise kohta, aga mõnel määral ka meelita

mise ja noomimise kohta. 

Vanemata eeskuju. Sõnal on suur jõud. Kuid eeskuju 

jõud on sõna jõust võrratult suurem. See, kas alaealisest 

kujuneb Õiguserikkuja või mitte, sõltub väga palju tema va

nematest. 

Uuritavate noorte kurjategijate Jt. Õiguserikkujate va

nematest (või üks nendest) 54,4 * andis oma lastele peami

selt halba eeskuju, 7,5 * - head eeskuju. (38,1 56 kohta vas

tavad andmed puuduvad. Osal neist olid vanemad surnud või 

ei kasvatanud oma lapsi). 

Vanemate negatiivne eeskuju on avaldanud tütarlastele 

suhteliselt suuremat mõju kui poeglastele. Tütarlaste-Õigu-

serikkujate seas oli neid, kellele vanemad olid avaldanud 

põhiliselt halba mõju 61,8 56, head mõju aga vaid 4,4 %. Poeg-

laste-Õiguserikkujate puhul olid vastavad andmed 48,9 ja 

9,8 56. 

Vanemate negatiivne eeskuju avaldub esmajoones joo

marluses ja sellega seonduvas. Koorte kurjategija

te ja teiste õiguserikkujate vanematest (või üks nendest: 

tavaliselt isa või võõrasisa) moodustasid alkohoolikud 56,1 56. 

Sealjuures tütarlaste-Õiguserikkujate vanemate seas oli al

kohoolikute osakaal suurem kui poeglaste-Õiguserikkujate va

nemate seas (vaetavalt 63,2 ja 51,1 56).^ 

Võrdluseks märkigem, et seaduskuulekate noorte vanema

te seas on alkohoolikute osakaal palju kordi väiksem. TflD 

kriminoloogia laboratooriumi poolt kogutud valikulise uuri

mise andmeil oli seaduskuulekate noorte isade hulgas alko

holi liigtarvitajaid 8,1 ja emade hulgas 2,9 56. 

Hoorte Õiguserikkujate vanematest (või üks nendest) 

25,0 % kasutasid sageli füüsilist vägivalda (peksmine, löö

mine) oma perekonnaliikmete (aga ka teiste endast füüsili-

^ Üleliiduliste uurimuste andmetel iseloomustab umbes 
60 % alaealiste kurjategijate vanemaist joomarlus. Vt. 
IIJ I i i к о i с e i 1 . Основные направленна * этапы рев-
вития исследований проблемы с преступностью несовершеннолет
них. - Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 20. М., 1974, 
с. 43. 
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eelt nõrgemate) euhtee, 23,8 56 väljendasid end ebatsensuur-

eelt (sealhulgas solvamised, ropendamised, labaeueed), 21,9% 

käitusid amoraalselt (eelkõige seksuaalses mõttes), 3,1 % 

olid toime pannud varavastaseid kuritegusid (vargusi), 20,0 % 

olid ühiselureegleid muul viisil jämedalt rikkunud (sealhul

gas toime pannud nn. pisivargust). 

lii nagu on alkohoolikute osakaal tütarlaste-Õiguserik

kujate vanemate (kasuvanemate) seas suurem kui poeglaste-Õi-

guserikkujate vanemate hulgas, nii on see ka muude Õiguse

rikkumiste osas. Tütarlaste-Õiguserikkujate vanematest pa

nid toime vägivallategusid 42,6 % (poeglaste-õiguserikkuja-

te vanematest - 12,0 %), käitusid amoraalselt 39,7 56 (8,7), 

väljendasid end ebatsensuurselt 47,1 % (6,5), panid toime 

varavaetaseid kuritegusid 4,4 % (2,2) ja muid Ühiselureegli

te rikkumisi 35,3 56 (8,7).4 

Teatavat m5ju avaldab ka see, kas perekond, kus laps 

kaevab, on täielik (isa ja ema on olemas) või mitte. Heie 

uurimuse andmeil eeaduekuulekatest noortest 78,5 56 kasvavad 

perekondades, kus on lastel olemas nii iea kui ka ema. See

vastu moodustavad Õiguserikkujatest need, kes on pärit täie

likest perekondadest 51,9 56.Seega vahe tervelt 26,6 56. Jä
relikult kuulub seaduskuulekatest noortest mittetäielikesse 

perekondadesse 21,5 56, noortest Õiguserikkujatest aga üle 
kahe korra rohkem - 48,1 %. 

4 üleliiduliste uurimuste andmeil alaealiste kurjate
gijate vanematest 30-50 56 on rikkunud süstemaatiliselt ühis
elu reegleid, 5 - 15 % on toime pannud kuritegusid. Vt. 
M. Миньковский. Основные направления и этапы 
развития исследований проблемы борьбы с преступностью несо
вершеннолетних. - Вопросы борьбы о преступностью. Выпуск 20. 
М., 1974, с. 43. 

^ Üleliiduliste uurimuste andmeil on alaealistest kur
jategijatest rohkem kui 2/3 neid, kee on kasvanud täielikes 
perekondades .• vt. M. Миньковский. Основные, нап
равления и этапы развития исследований проблемы борьбы с 
преступностью несовершеннолетних. - Вопросы борьбы с прес
тупностью. Выпуск 20. М., 1974, с. 42. - Meie uurimuses saa
dud andmete mõningane erinevus vastavates üleliidulistes uu
rimustes saadud andmetest seletub põhiliselt kahe asjaoluga: 
1. Meie uurimuses on tütarlaste-Õiguserikkujate osakaal kül
laltki suur (palju suurem kui on tütarlaste-kurjategijate 
osakaal alaealiste kurjategijate seas). Tütarlaste-Õiguserik
kujate seas on aga nende osakaal, kee on kasvanud mittetäie
likes perekondades, suurem kui poeglaste-Õiguserikkujate 
seas) 2. Eesti HSV-s lahutatakse abielusid suhteliselt sage
damini, kui on vaetav üleliiduline keskmine. 
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Ilmselt tuleb meil hakata kodule kui laste kasvatamise 

ülimalt olulisele faktorile pöörama senisest suuremat tähe

lepanu, ja seda ka siis, kui läheneme sellele kriminoloogi-

lisest aspektist. Kuid samal ajal peame ka tõdema, et pal

judel juhtudel ei ole kodu (perekond) objektiivselt suute

line noort kasvatama nii, nagu seda nõuab kaasaeg. Sellega 

seoses tundub, et peaks märksa suurendama ka kooli vastutust 

alaealiste kasvatamisel. Siit tõusetub aga kohe ka teine kü
simus: kooli Õiguste edasine avardamine sirguva põlvkonna 

kasvatamisel. Sest nii nagu suurenevate Õigustega käivad 

kaasas suurenevad kohustused, nii peavad ka suurenevate ko

hustustega käima kaasas suurenevad Õigused, mis on vajali

kud nende kohustuste realiseerimise tagamiseks. 
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SIGOSPSUBHOLOOGIA AJALOOST * 

L .  A u v ä ä r t  

Kõige üldisemalt võttes kuulub Õiguspsühholoogia vald

konda kõigi õigusemõistmises osalevate Isikute (süüdistata

vad, kannatanud, tunnistajad, kohtualused, uurijad, prokurö

rid, kohtunikud, hagejad, kostjad jt.) tegevuses psüühilise 

arengu ning psüühiliste seisundite tundmaõppimine ja suuna

mine . Himetatud isikute tähtsamad iseärasused on järgmised: 

1. Had on Õigusnormides fikseeritud mitmesuguste Õigus

te ja kohustuste kandjad. 

2. Sageli on nende eesmärgid üksteisele vastupidised. 

3. Õiguspeühholoogia sfääri on nad sattunud kas Õigus

normidest tulenevate nõuete rikkumise või siis õigusemõist

misest osavõtu tõttu (vt. ka 24, 6). 

Esitatud määratlus on mõnevõrra laiem meie traditsioo

nilisest käsitlusest, sest meie Õiguspsühholoogid seondavad 

Õiguspeühholoogia sageli vaid kriminaalõiguse ja kriminaal

protsessiga. Kriminoloogilisest aspektist on aga igati põh

jendatud ka mitmesuguste tsiviilvaidluste osaliste lülitami

ne Õiguspeühholoogia sfääri. Hagu näitab praktika, on paljud 

kuriteod tihedalt seotud selliste tsiviilvaidlustega nagu 

abielulahutused, laste jätmine ühe või teise lahutatud vane

ma juurde jne. Küllaltki suur tähtsus on ka tsiviilõiguses 

süü ja kehtetute tehingute psühholoogilisel analüüsil. Siit 

tuleneb, et Õigem on traditsioonilise termini "kohtuprühho-

loogia" asemel kasutada mõistet "Õiguspsühholoogia" (vt. ka 

3). 
Õiguspsühholoogia küsimustele pöörati tähelepanu juba 

antiikühiskonnas. Mitmesuguste väliste tunnuste järgi püüti 

diagnoosida kuritegelikku käitumist (täpsemalt vt. 46, 3- 24). 

* Käesolev artikkel ei ole iseseisev uurimus, vaid põ
hineb nõukogude Õiguspsühholoogide A. Dulovi, D. Kotovi, A-Ra-
tinovi, V. Vassiljevi jt. töödele. 
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Iseseisva teadusharuna on aga Õiguspeühholoogia Uks noore

maid, seda isegi teiste psühholoogiliste sSsarteaduste hul

gas. Esimesed katsed rakendada psühholoogia saavutusi õigu

semõistmisel toimusid kaheksateistkümnendal sajandil (vt. 

näiteks 4, viidatud 60, 111 järgi). Esimestes Õiguspsühho-

loogia-alastes teostee püüti psühholoogiliselt analüüsida 

mitmeid kriminaalõiguse küsimusi. Üheksatelstkünmenda sa

jandi esimesel poolel ilmunud teostest tuleb mainida J. Hoff-

baueri teost "Psühholoogia kasutamine kohtuelus" (8), kus 

käsitleti kurjategija isiksuse psühholoogilise iseloomustu

se kõrval ka kriminaalprotsessi mõningaid aspekte. Utu aas

takümmet ei järgnenud märkimisväärset lisa. 

19. sajandi keskel arenes tormiliselt üldpeühholoogia. 

Suurem rõhk pandi mitmesugustele teoreetilistele aspektide

le ja rakendusliku iseloomuga probleemid jäid tagaplaanile. 

Kohtupsühholoogiale hakati tähelepanu pöörama tänu kodanli

ku kriminoloogla arengule. Siin tuleb eelkõige märkida 

C. Lombroso ja E. Perri nime. Sünnipärase kurjategija teoo

ria reaktsioonilisel olemusel on peatutud küllaldaselt kri

minoloogla Õpikutes, siin aga mainime, et selle mõjul lähe

nes kriminaalpeühholoogia kohtupsühhiaatriale. Praktika aga 

esitas ülesande uurida ka psüühiliselt normaalsete inimeste 

kuritegelikku käitumist. J. Friedrich püüdis oma 1915. aas

tal ilmunud raamatus "Psühholoogia tähtsus võitluses kuri

tegevusega" (5) määratleda kriminaalpsühholoogia ainet. Ku

ritegevusevastase võitluse kõrval käsitletakse selles raa

matus ka mitmeid kohtutöö psühholoogia ja kuriteo psühho

loogia probleeme. Kurjategijaid püüdis ttipologi see rida oma 

raamatus "Kriminaalpeühholoogia" (16) E. Wulfen. 

Teine grupp autoreid pühendas oma tähelepanu kriminaal

protsessi psühholoogiale. Selle suuna tähtsamaks esindajaks 

on H. Groß, kes kirjutas kapitaalse teose "Kriminaalpeühho

loogia" (6). üks kolmandik raamatust on pühendatud kohtu te

gevusele. Ülejäänud osa tunnistajate ja süüdistatavate üle

kuulamise psühholoogiale. 

Kohtupsühholoogia piiride laiendamisega tehti ka esma

seid katseid diferentseerida üksikuid allharusid. Nii tegi 

näiteks prantsuse psühholoog E. Claparöde ettepaneku eris

tada 1) juriidilist psühholoogiat, mis uuriks kohtutegevust 

ja 2) krimlnaalpsühholoogiat, mis oleks teadus kurjategija 
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psühholoogiast (2). Analoogiliste seisukohtadega esines ka 

B. Reichel (14). 

Käesoleva sajandi alguseks muutus psühholoogia juris

prudent ais omapäraseks "moehaigueeks". Eksperimentaalpsüh

holoogia meetodeid püüti ilma kohendamata kasutusele võtta 

ka Õiguspsühholoogias. Üldtuntuks said selliste psühholoo

gide nimed nagu W. Stern (15), A. Binet (1), E. Claparšde (2), 

0. Lipmann (10), K. Marbe (12 ja 13) jt. Küllaltki palju 

pöörati tähelepanu kuriteost osavõtu diagnoosimisele. Siin 

tuleb nimetada selliseid teadlasi nagu C. Jung (9), M.Wert-

heimer (16a) jt. Käesolevaks ajaks on USA juristide ja psüh

holoogide koostöö tulemusel loodud mitmeid valededektoreld. 

(Täpsemalt vt. 7, 185-268.) 

Eksperimentaalpsühholoogia meetodite ülevõtmine kohtu-

petihholoogiasse põhjustas ka psühholoogide otsese osalemi

se õigusemõistmises, seda eriti ekspertidena. Ekspertidena 

esinesid sellised tuntud psühholoogid nagu W. Stern, К. Mar

be jt. Psühholoogilist ekspertiisi käsitles W. Stern oma 

raamatus "Alaealiste tunnistajate ütlused seksuaalkuritegu-

dee" (15). Samadele probleemidele pühendas ka K. Marbe oma 

raamatu "Psühholoog kui ekspert tsiviil- ja kriminaalasja

des" (12). 

20. sajandi alguses eraldus rakenduspsühholoogia üks 

haru - tööpsühholoogla - iseseisvaks teaduseks. Lääne 

teadlastest on selles valdkonnas üheks tuntumaks G. Müns

terberg, kelle sulest ilmus 1913. aastal "Psühhotehnika alu

sed" (13). Selles raamatus on eri osa, kus käsitletakse psüh

holoogi kasutamist õigusemõistmisel. 

Tuleb tunnistada, et kodanlik Õiguspsühholoogia ei ole 

lõplikult veel välja kujunenud. Isegi nimetuse osas ei ole 

kokku lepitud. Kasutatakse mõisteid "kohtupsühholoogia", 

"Õiguspsühholoogia", "juriidiline psühholoogia", "krimi-

nalistillne psühholoogia", "kriminaalpeühholoogia". 

Venemaal hakkas psühholoogia kui teadus tekkima 18. sa

jandil. Olulist mõju avaldasid M. Lomonossovi ja A. Ra-

distsevi tööd. 
Kohtuprotsessi iseloom ise ei soodustanud õiguspsüh

holoogia arengut. Põhiline oli salajane, kirjalik protsess. 

Süüdistatava ülestunnistust taheti saada igasuguste vahen

ditega, kaasa arvatud ka piinamised. Korraldati vapustavaid 
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situatsioone. Näiteks viidi kahtlustatav nõrgalt valgusta

tud tuppa, kus oli laip. Tähelepanu hakati pöörama kinni-

peetava käitumisele, žestidele, miimikale. 

Kaheksateistkümnendal sajandil ilmusid esimesed ttle-

kuulamistaktikale pühendatud raamatud. Tuntumaks on I. Po-

eõskovi "Raamat vaesusest ja rikkusest" (55). Eriti oskus

likult käsitleb ta seal valetunnistuse paljastamist. 

Suur tähtsus psühholoogia ja kohtupsühholoogia aren

gule oli I. Setsenovi töödel, eriti tema teosel "Peaaju ref

leksid" (58). 

Objektiivsed tingimused psühholoogi kasutamisel õigu

semõistmisel tekkisid Venemaal pärast 1864. aasta kohture-

formi. Formaalne tõendamise süsteem likvideeriti - tõen

deid hakkasid hindama vannutatud mehed oma siseveendumu

sest lähtudes. Sügavamalt ja tähelepanelikumalt oli vaj*-

uurida kurjategija isiksust, advokaatide ja prokuröride kõ

nedes oli võimalik analüüsida nende tegevuse motiive. 

Välismaa teadlaste tööd ei suutnud kaugeltki rahulda

da vene teadlasi. Välismaa Õiguspsühholoogias lokkas 

C. Lombroso kriminaalantropoloogia. Venemaal astusid 

C. Lombroso teooria vastu välja sellised progressiivsed ju

ristid nagu V. Spassovits (61) jt. 

Õiguspsühholoogia kui. teadus tekkis Venemaal 19. ja 20. 

sajandi vahetusel. Esimeste uurimuste autoriteks olid D.Drill 

(35) ja L. Petrazitski (53). Perioodikae avaldasid Õigua-

psühholoogia-alaseid kirjutisi A. Jelistratov ja A. Zavod-

eki (38), J. Kulišer (45), M. Buhvalova (23) jt. Nimetada 

tuleb ka monograafiate autoreid A. Fresed (63) ja L. VLadj-
mirovi (25). L. Vladimirov kirjutas, et kriminalistidele 

ei vilksata valgus mitte juristi kabinetist, vaid psühhi

aatriakliinikust ja psühholoogialaboratooriumist. Märki

mist väärib ka A. štšeglovi "Kurjategija psühholoogia, jäl-

gituna vene kirjanike poolt" (65) ja V. Behterevi "Kuriteo 

eksperimentaalpsühholoogilisest uurimisest" (20a). 

Enne Oktoobrirevolutsiooni alustasid tööd ka sellised 

tuntud teadlased nagu F. Koni (40), S. Poznõsev, M. Gernet 

jt., kes pärast Oktoobrirevolutsiooni lülitusid aktiivselt 

uue ühiskonna ehitamisse. 

Vahetult pärast nõukogude korra kehtestamist suurenes 

huvi Õiguspsühholoogia vastu veelgi. Juba 1918. aastal loo
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di У. Behtererl eestvedamisel Petrogradis aju ja psüühilise 

tegevuse uurimiee iestituut. Instituudi mitmedki laboratoo

riumid tegelesid ka Õiguepsühholoogia probleemide uurimi

sega. Uurimistulemused avaldati vastavate publikatsioonide

na. 

Juba mõned aastad pärast revolutsiooni ilmusid selli

sed tähelepanuväärsed teosed nagu A. Koni "Mälu ja tähele

panu" (41), S. Poanõševi "Kriminaalpeühholoogia" (54), A. Bru-

silovski "Kohtupsühholoogiline ekspertiis" (22), H. Gernetl 

•Vanglae" (30) jt. 

IBukogude Õiguspsühholoogia sündis võitluses kahe ko

danliku kriminoloogiliee koolkonnaga - antropoloogilise ja 

sotsioloogilise koolkonnaga. Antropoloogia levik kaheküm

nendate aastate nõukogude Õiguspsühholoogiae oli tingitud 

ühelt poolt sellest, et ta traditsioonid olid revolutsioo

nieelses kriminaal- ja patoloogilises psühholoogias küllalt

ki tugevad (vt. näiteks 36, 45, 62, 64 jt.). Teisest kül

jest aga puudusid kriminoloogia ja Õiguspsühholoogia teo

reetilised ning metodoloogilised alused. Samuti puudusid ku

ritegevuse uurimise kogemused ja marksistliku teooriaga va

rustatud teadustöötajate kaader. Paljud teadlased arvasid 

ekslikult, et nõukogude ühiskonnas kadusid koos kapitalismi 

likvideerimisega ka kuritegevuse sotsiaalsed juured ja see

pärast tuleb otsida kuritegevuse põhjusi vaid inimeste ole

musest. Antropoloogilisi sugemeid võib märgata S. PoznÕsevi 

eespool mainitud monograafias, V. Vnukovi raamatus "Kurja

tegija isiksuse uurimise probleemid marksistliku krimino

loogia valguses" (26) ja mujal. Biologiseerimise tendentse 

võis märgata ka Moskva kurjategija isiksuse uurimise kabi

netis, mille eesotsas olid J. Krasnuškin, A. Rapoport, V. Ak-

kermann, ja PÕhja-Kaukaasia kabinetis, kus olid juhtivateks 

teadlasteks V. Brallovski ja M. Tselissov. Nimetatud tead

lasi kritiseeris põhjendatult A. Gerteenzon, eriti aga S.Bu-

latov 1929. aastal. 1929- aastal toimus Kommunistliku Aka

deemia Õiguse ja riigi sektsioonis ka vastavasisuline dis

puut. Kahjuks tehtava kriitika kõrval ei määratletud nõu

kogude Õiguspsühholoogia piire ja perspektiive. 

Meenutades kahekümnendate aastate nõukogude Õiguspsüh-

holoogiat, kirjutas A. Gerteenzon kuuekümnendatel aastatel: 

"Heolambroslaanluse kriitika oli õige kahekümnendatel ja 
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kuuekümnendatel aastatel, kuigi nelikümmend aastat tagasi 

ilmselt alahlnaatl kurjategija Isiksuse sotsiaalpsühholoo

gilist uurimist'1 (31, 53). 

Sotsioloogilist koolkonda pooldasid A. Plantkovski, 

E. Lorite, M. Is saj ет, В. Uteveki, A. Gerteenzon Jt. Bad pi

dasid sotsioloogilise koolkonna positivismi metodoloogilise 

alusena lähedaseks marksismile. Sotsioloogilise koolkonna 

üheks tähtsamaks esindajaks oli M. Qernet (vt. 30). Sotsio

loogilise koolkonna esindajad püüdsid sotsioloogiliste fak

torite teooria alusel uurida üksikute reaalse tegelikkuse 

komponente (sõda, religioon, kirjandus jne.) mõju kuritege

vusele. Sotsioloogiline koolkond nii Siguspsühholoogiae kui 

ka kriminaalõiguses sai juba kahekümnendatel aastatel tera

va kriitika osaliseks. 

nõukogude Õiguspsühholoogia arengule avaldasid teata

vat mõju ka mitmesugused suunad üldpsühholoogiae. Tähtsa

maks neist oli V. Behterevl poolt esindatud reflekeoloogla. 

Vastavalt refleksoloogia põhiideele mõtteprotsessid, nii 

teadvustatud kui ka teadvustamata, ilmnevad ka väliselt ini

mese käitumises. Refleksoloogia esemeks on kõik refleksid, 

millest peaaju suured poolkerad osa võtavad. V. Behterev ja 

tema arvukad järgijad käsitlesid psüühilisi protsesse meh

hanistlikult. V. Behterev ei teinud vahet peaaju Ja valkke-

hade vahel. Ta oli stiihiline materialist ja püüdis seleta

da kõiki protsesse ühtede ja samade seaduspärasustega. Eri

ti Ilmekalt väljendub V. Behterev! teooria vulgaarsus sot

siaalpsühholoogias (vt. 20). 

Refleksoloogide hulka kuulusid sellised psühholoogid 

nagu V. Savits, A. Lents. Analoogilisi seisukohti esines ka

hekümnendate aastate alguses ka I. Pavlovi Õpetuses. Ref

leksoloogia positsioonidelt kirjutatud tähtsamaks raamatuke 

oleke G. Volkovi "Refleksoloogia ja kriminaalõigus" (28Xkue 

ta püüdis siduda kriminaalõigust reflekeolooglaga, et eedael-

det kasutada kriminaalõiguses vana subjektiivse psühholoo

gia aeendamlseks. Refleksoloogia abil püüdis G. Volkov tõs

ta kuritegevusevastast võitlust teaduslikule tasemele. Hoo

limata headest kavatsustest jääb tema poolt propageeritud 

kriminaalrefleksoloogia siiski reflekeolooglaks, s. t. G. Vol

kov vaatab välist keskkonda ja reaktsiooni, kuld välistab 

inimese teadvuse. Eriti ilmekalt paistab see tema motiivide 
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käsitlusest. Tema arvates kuritegeliku käitumise faktorite ja 

käitumise füsioloogilise realiseerimise vahel puudub kuriteo 

motiiv. Kuritegelik motiiv on tema arvates kuritegelikku käi

tumist stimuleeriva faktori subjektiivne peegeldus. Kõige 

vulgaarsema refleksoloogia esindajateks olid V. Gekkebuš ja 

I. Zalkind, raamatu "Kohtupsühholoogia kursus" (29) autorid. 

Nimetatud raamatus räägitakse täie tõsidusega sellistest ref

leksidest nagu kogumise refleks, eraomandi refleks, aland

likkuse refleks jne. 

Oiguspsühholoogiaga tegeles 20-ndatel aastatel ka pro

fessor M. Reisner, kes juhendas Sotsialistlikus Akadeemias 

eotsiaalpsühholoogilisi uuringuid. Ta esindas Õiguse psühho

loogilist koolkonda ja püüdis ühendada L. Petražitski, 

L. Knappi ja S. Preudi teooriaid (56). Mõtlemises eraldas ta 

teadvuse, alateadvuse ja eelteadvuse momente. Tajumise mee

todid jagas ta müstilisteks, esteetilisteke, ratsionaalse

teks ja teaduslikeks. Teatud tootmisviisile vastab teatud ta-

jumisviis. Vastavale tajumisviiaile vastab Õigusideoloogia 

liik: müstiline Õigusideoloogia on omane talupoegkonnale,es

teetiline aadlile, ratsionaalne - kodanlusele. Töölisklassi

le on omane teaduslik tajumine, kuid tal, vastavalt M. Reis-

nerile, ei ole mingit ideoloogiat. M. Reisneri arvates ek

sisteerib Sigue vaid inimeste peades. Sotsiaalpsühholoogias 

teostas M. Reisner psühholoogilist suunda sotsioloogias. Oma 

põhiseisukohad esitas ta 8. veebruaril 1923. aastal Sotsia

listlikus Akadeemias peetud ettekandes "Psühholoogia ja aja

loolise materialismi teooria probleemid". Ettekanne põhjus

tas terava diskussiooni. Reisnerit kritiseeriti selle eest, 

et ta vaatles sisendamist, suguimpulsse, erootilist ekstaasi 

ühiskondliku elu suunavate jõududena. Reisneri teeneks tuleb 

lugeda, et ta püüdis kasutada marksiemi-leninismi Õigus- ja 

sotsiaalpsühholoogia probleemide lahendamisel. 

Kahekümnendatel aastatel hakkab arenema dialektil!s-ma-

terialistlik psühholoogia. Jõutakse arusaamisele, et kuriteo 

ja kurjategija õigeksmõistmiseks on vaja tundma õppida isik

suse ja keskkonna vahekorda. Eriti tuleb märkida V. Vnukovi 

artiklit "Käitumise sotsiaalsed moonutused" (27), kus ta jõu

ab järeldusele, et vaidlused selle üle, mis subjekti antud 

seisundis tuleb omistada keskkonnale, mis "minale", on kasu

tud ja mitte mingil viisil ei lahenda küsimust antud indi
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viidi käitumise sisust ja vormist. Küsimus isiksuse ja kesk

konna vahekorrast tuleb lahendada materialistlikust dialekti

kast lähtudes. 

Õiguspsühholoogia praktilistest probleemidest pöörati 

rohkem tähelepanu kohtu psühholoogilisele ekspertiisile ja 

ülekuulamiepsühholoogiale. Osa psühholooge (näiteke J. Kon-

torovits (42) omistasid peiihholoog-ekeperdile tunnistajate 

ütluste hindamise monopoli. Eeluurimise ülesandeks oli nende 

arvates ainult tõendite kogumine. Nende tõendite hindamisel 

pidi kohus kasutama psühholoog-eksperdi abi. See seisukoht 

pärines H. Sroßilt, W. Sternilt ja teistelt Lääne psühholoo

gidelt. 

1929. aastal lülitati Moskva Psühholoogia Instituudi 

uurimisplaani tunnistajate ütluste eksperimentaalne uurimi

ne. 

Küllaltki huvitavad tööd toimusid A. Luria juhtimisel 

Moskva kubermangu prokuratuuri juurde moodustatud eksperimen

taalpsühholoogia laboratooriumis. Aluseks oli võetud Lääne-

Euroopas kasutatav assotsiatiivne meetod, kuid täiustatud. 

Näiteke tegi ta ettepaneku kirjutada aparaadil üles reaktsi

ooni kiirus. Tema arvates täiendava seadme rakendamine aitab 

objektiivselt välja selgitada huvipakkuvaid fakte. 

Eriti tuleb märkida A. Luria artikleid "Eksperimentaal

ne psühholoogia kohtus ja eeluurimises" (48) ning "Psühholoo

gia kuriteo jälgede tuvastamisel" (47). Need artiklid põhi-

nevad sõnaliste assotsiatsioonide seostamisel motoorsete re

aktsioonide mõõtmisega. See on kodanlikus õigusemõistmises 

kasutatavate valededektorite üks variante. 

Ekspertidena hakkasid psühholoogid Venemaal õigusemõist

mises osalema küllaltki varakult. I. KrÕlovi andmeil (43) 

toimus esimene kohtupsühholoogiline ekspertiis Venemaal 1883. 

aastal. Ka pärast revolutsiooni kasutati küllaltki aktiiv

selt peühholoogiaekspertide abi. Kuni 1931. aastani olid koh

tuekspertiisi teadusliku uurimise kabinettides kriminaal

peühholoogia ja psühhopatoloogia osakonnad. Kõige rohkem pöö

rati tähelepanu kurjategija isiksuse uurimisele. Paljudes lin

nades organiseeriti kurjategijate uurimise kabinetid. Esime

ne selline kabinet loodi 1922. aastal Saraatovis A. Štassi 

initsiatiivil. Kabinetis olid sotsioloogia-, psühholoogia-, 

füüsika-, neuro-peühhiaatria-, hüpnoosi- ja kriminaalpeda-
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googlka osakonnad. Selles kabinetis uuriti kurjategija vaim

set saalima, vaimse arengu taset, kujutluste rikkust ja ise

loomu, tundmuste rikkust ja intensiivsust, meeleolu, kaldu

vust afektile, tahte funktsioone, tegevuse kaalutletuet, ise

seisvust ja initsiatiivi, püsivust otsuste realiseerimisel, 

enesevalitsemisvõimet, käitumise pShimotiive. 

Kurjategija isiksusele pühendatud teostest tuleb eriti 

märkida J. Behterevi "Vangi isiksuse uurimine (ajalugu, üles

anded, metoodika ja tehnika)" (21). Autor tSestab veenvalt 

psühholoogiliste ja sotsioloogiliste meetodite vajadust kur

jategija isiksuse uurimisel. 

Küllaltki suurt tähelepanu pöörati alaealise kurjategi

ja isiksuse uurimisele. Enamus uurimusi aga olid kas bioge-

neetilised (vt. näiteks 32, 50, 51, 19) v8i sotsiogeneetili-

sed (vt. näiteke 37, 49). MSlemaid suundi kritiseerisid kol

mekümnendatel aastatel A. Luria, L. VOgotoki, A. Leontjev, 

N. Krupskaja, A. llakarenko jt. 

Alaealise kurjategija pedoloogiaga tegeles P. Belski. 

Kohtupsühholoogias käsitles moraalselt defektseid lapsi 

T. Simeon (59)» Tema arvates on sellised lapsed ja alaeali

sed vahel erakordselt andekad, kuid kergelt erutuvad ja eri

ti nBrga närvisüsteemiga. Nende hulgas on väike grupp, kel

lel ei ole arenenud hea ja halva tunne. Need lapsed muutuvad 

vanemas eas parandamatuteks. Ühiskond peab end nende eest 

kaitsma. Seda seisukohta kritiseerisid N. Krupskaja jaP.Bkns-

ki. Terava kriitika osaliseks said biogenees, sotsiogenees 

Ja moraalne defektoloogia VK(b)P Keskkomitee määruses 4.juu

list 1932. a. "Pedoloogilistest moonutustest rahvaharidusko-

missariaadi süsteemis" (17). Mitmesugustel põhjustel aga laie

nes tehtud kriitika kogu psühholoogiale. Õiguspeühholoogia 

lakkas eksisteerimast iseseisva teadusharuna. Teda meenutati 

vaid kriminaalprotsessi monograafiates, kus ta samastati üt

luste kujunemise psühholoogiaga. 

A. Petrovski hinnangu Järgi ei olnud õiguspsühholoogia 

kahekümnendatel aastatel vaba paljudest puudustest (ei olnud 

lõpuni vabanenud blologismi, reaktoloogia ja refleksoloogia 

pärandist), kuid paljude tööde iseloomulikuks Jooneks oli op

timistlik hüpotees, millega uurijad lähenesid kurjategija 

isiksusele - see oli veendumus, et proletaarses liigis võib 

Ja saab kurjategijat Umber kasvatada. See on jäänud ka meil 
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kaasaja kohtup8tihholoogi.de tunnustatud prlnteliblke (5<^ 188). 

HSukogude kohtupeühholoogla hakkas HSV Liidus ometi. are

nema päraet ЯШ XX kongreeei. Briti tähtie oli kohtupsühho-

loogia arengule HLKP KK 1964. aaeta määrus "Juriidiliste tea

duste edaaieeet arengust ja juriidilise hariduse parandami

sest riigiB". Käesoleval ajal on ilmunud N6ukogude Liddue slt-

med kohtupstihholoogia-alaeed monograafiad nagu A. Dulovi •Koh

tupeühholoogla" (36a), G. Dospulovi, Ж. Mažitovi "Tunnista

jate ja kannatanute ütluste psühholoogia" (34), G. Düspulovl 

"ülekuulamise psühholoogia eeluurimisel" (33) jt. 

Mais 1971 toimus Moskvas I üleliiduline kohtupstihholoo-

gide konverents. 1971. aaeta juunis Tbilisis toimunud IST Ш-

du Psühholoogide Seltsi üleliidulisel IV konverentsil oli Mr-

guepeühholoogia esindatud iseseisva sektaloonlna. 1977. aas
ta jutetfs-juulis Moskvas toimunud HSV Liidu Pstihhnloogbie Selt

si V konverentsil ei olnud eraldi moodustatud Blguapsühhaloo-

gia sektsiooni, kuld paljud ettekanded olid pühendatud 61-

guspsühholoogia probleemidele. 

Hoolimata euurteet edusammudest Biguspsühholoogias tu

leb siiski tunnistada, et nõukogude Biguepeühholoogia on al

les kujunemisjärgus. Käesoleval ajal meie Blguapsühholoogiaa 

toimub töö järgmistes auundadesz 

1. Juriidilise psühholoogia üldprobleemid (esindavad 

A. Dulov, A. Ratinov, A. Jarmolenko jt). 

2. õigueteadvue ja Siguspsühholoogla (I. УагЬег, К. Igo-

sev, A. Jarmalenko). 

3. Juristi kutsevalik (V. Vassiljev jt.). 

4. Kriminaalpeühholoogia, kurjategija ja kuriteo psüh

holoogia (A. Sahharov, 0. Dzekebajev, V. Filimonov, A. Jakov

lev, V. Vassiljev jt.). 

5. Eeluurimise psühholoogia (A. Ratinov. H. Porubov, 

L. Filonov, V. Vassiljev jt.). 

6. Kriminaalkohtu psühholoogia (A. Borodankov, J. Grose-
voi jt.). 

7. Kohtupsühholoogiline ekspertiis (M. Kotšenov, J. Ja

kovlev jt.). 

8. Alaealiste Õiguserikkujate psüühilised iseärasused 
(M. Alemaskin, L. Zjubin, G. Botskarjova, G. Minkovski jt.). 
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9. Parandusliku töö psühholoogia (A.Olototekin, N. Pi-

rožkov, А. Кovaljov, K. Platanov jt.). 

Tähtsamatest teaduslikest keskustest tuleb nimetada NSV 

Liidu Prokuratuuri üleliidulist Instituuti, kus on moodus

tatud spetsiaalne kohtupeühholoogiaeektor, mida juhatab pro

fessor A. Ratinov. 
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