
Kuriteoennetuse Nõukogu 2007. aasta tegevuse kokkuv õte 
 

2007. aastal pööras Kuriteoennetuse Nõukogu enim tähelepanu alaealistega seonduvatele 
teemadele. Alaealistega seotud  teemasid (ülevaade uuringust „Alaealiste hälbiv käitumine Eestis“; 
ülevaade alaealiste kohtueelse menetluse ja vahi all hoidmise pikkusest 2007. aasta esimese viie kuu 
jooksul; nn lastega töötamise keelu seaduse tutvustus) käsitleti kahel istungil – 19. juunil ja 11. 
septembril. 
 
Üleüldisemalt on kuriteoennetuslike tegevuste planeerimisel erinevad ministeeriumid (Sotsiaal-, Sise- , 
Haridus- ja Teadus-, ning Justiitsministeerium) lähtunud „Kriminaalpoliitika arengusuundadest aastani 
2010“, mille täitmise aastaaruanne oli Riigikogus arutlusel 26. veebruaril 2008.a. 
 
Edasi kajastatakse täpsustatumalt Nõukogu istungitel käsitletud teemasid. 
 
Väljavõtted Kuriteoennetuse Nõukogu 2007. aasta ist ungite protokollidest ja otsustest:  
 
Kuriteoennetuse Nõukogu istungid toimusid 2007. aastal: 
19. juunil, 11. septembril ja 18. detsembril Tallinnas. 
 
19. juuni  istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst võttis osa 18 
nõukogu liiget, külalisi oli 12. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad:  
 

1) Kuriteoennetuse Nõukogu kodukorra ja koosseisu ülevaatamine ning kinnitamine 
2) Ülevaade uuringust „Alaealiste hälbiv käitumine Eestis“ 
3) Nn lastega töötamise keelu seaduse tutvustus 
4) Kriminoloogia ja karistusõigusalaste üliõpilastööde konkursi 2007 tutvustus 
5) Korruptsiooniuuringu tutvustus 

 
19.06.2007. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsused: 

1) Justiitsminister esitab Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2003.a korralduse nr 484-k 
„Kuriteoennetuse Nõukogu koosseisu nimetamine“ muutmise eelnõu Vabariigi Valitsusele 
heakskiitmiseks. 

2) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Alaealiste hälbiv käitumine Eestis“ 
tulemused ja jääb ootama eri riikide võrdlusanalüüsi ja koondtulemuste valmimist. 

3) Nn lastega töötamise keelu seaduse informatsioon võeti teadmiseks ja Kuriteoennetuse 
Nõukogu liikmed püüavad levitada võimalikult palju antud seaduse alast teavet, seda eelkõige 
kohalikele omavalitsustele. 

4) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks 2007. aastal toimuva kriminoloogia- ja 
karistusõigusalaste tudengitööde konkursi ja levitab võimalusel sellekohast informatsiooni. 

5) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Korruptsioon Eestis 2006“ tulemused. 
 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuste täitmis est:  
 
Vabariigi Valitsuse korralduse 484-k „Kuriteoennetuse Nõukogu koosseisu nimetamine“ muudatused 
kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 19.07.07.  
 
 
11. septembri  istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst võttis osa 
12 nõukogu liiget, külalisi oli 11. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad:  
 

1) Ülevaade alaealiste kohtueelse menetluse ja vahi all hoidmise pikkusest 2007. aasta esimese 
viie kuu jooksul 

2) „Kuritegevus Eestis 2006“ trükise tutvustus 
3) Analüüsi „Kohalike omavalitsuste kuriteoennetustöö“ tutvustus 
4) Uuringu „Kuritegevuse taseme ja kinnipeetavate arvu seos“ tutvustus 

 



11.09.2007. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsused: 
1) Kuriteoennetuse Nõukogu soovitab suurematel omavalitsustel luua alaealiste komisjone, 

eelkõige Tartul, selleks et luua võimalus alternatiivsete mõjutusvahendite rakendamiseks ja 
seeläbi mõjutada alaealiste juhtumite kiiremat kohtueelset menetlemist.  

 
2) Kuriteoennetuse Nõukogu teeb justiits- ja siseministeeriumile ettepaneku analüüsida nii 

politsei kui ka kohalike omavalitsuste ametnike koolitamisvõimalusi kuriteoennetuse alal ning 
politsei eestvedajaks määramist kohaliku omavalitsuse tasandi ennetustöös. 

 
3) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Kuritegevuse taseme ja kinnipeetavate 

arvu seos“ tulemused.  
 
 
18. detsembri  istungit juhatas justiitsminister ja Nõukogu esimees Rein Lang. Istungi tööst võttis osa 
10 nõukogu liiget, külalisi oli 21. 
 
Istungi päevakorras olid järgmised teemad:  
 

1)  Uuringu „Rassism ja ksenofoobia Eestis“ tutvustus 
 

2) Kinnipeetavate arvu vähenemise põhjused 2007. aasta esimese kolme kvartali jooksul 
 

3)  Kriminoloogia – ja karistusõigusalaste tudengitööde konkursi võitjate väljakuulutamine 
justiitsministri poolt, võitjate õnnitlemine 

 
 
18.12.2007. a toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istu ngil vastuvõetud otsused: 
 

1) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Rassism ja ksenofoobia Eestis “ 
tulemused. 
2) Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ettekande „Kinnipeetavate arvu vähenemise 
põhjused 2007. aasta esimese kolme kvartali jooksul“. 

 
 
 
Lühiülevaade istungi aruteludest ja otsuste täitmis est 
 
Kokkuvõtlikult saab 2007. aasta osas välja tuua, et suurema osa arutluse all olevate teemade suhtes 
oli tegu informatiivsete ettekannetega ning ettekandes edastatud informatsioon võeti eelkõige 
teadmiseks. 
 
 
Kuriteoennetuse Nõukogu 2007. a tegevuse kokkuvõtte koostas: Justiitsministeeriumi 
kriminaalpoliitika osakonna nõunik Urvo Klopets, 6 208 178, urvo.klopets@just.ee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rein Lang 
Kuriteoennetuse Nõukogu esimees 


