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Eessõnas rõhutab autor: „Üheks naaberdistsipliiniks õigusele on teaduslik psühholoogia,
ehkki kummatigi kiputakse seda sageli unustama või seda seost alahindama. Rahulikult järele
mõeldes aga selgub asjalik tõsiasi, et psühholoogia on juristile – nii teadlasele kui ka praktikule – keskse tähtsusega naaber akadeemilisel ja rakenduslikul põllul ning kohati ajavad nad
üsna ühte ja sama vagu. Psühholoogia olulisust õigusaladele on lihtne põhjendada: jurist
töötab inimestega ja inimeste heaks ning raske oleks õigustada vajakajäämisi või ebapädevust juristi töös selle tõdemusega, et ei tunta oma subjekti ja objekti käitumise mehhanisme,
mõjutegureid, avaldumisvorme, individuaalseid eripärasid ja inimpsüühika võimaluste piire.
Konkreetsete ühiskonnaliikmete tegude mõistmine ja hindamine, mitteõiguspäraste tegude
eest sanktsioonide kohaldamine, optimaalsete mõjumeetmete valimine, õigusrikkujate või
ka tunnistajate käitumise analüüs ja nende vaimsete omaduste ja piirangute arvestamine –
kõik see eeldab, et jurist on ka piisavalt hea psühholoog. Ja kui ta otsustab nii mõnegi töö
eksperdist psühholoogi hooleks jätta, on ikkagi parem, kui ta ka ise inimvaimu ja -käitumise
kohta midagi iseseisvalt ja sealjuures ennast kindlalt tundes arvata saab. Otsused – vahel
üsna dramaatilised ja elukäikusid kardinaalselt muutvad – teeb ikkagi jurist, mitte psühholoog või psühhiaater. Seega on kindlasti väärtuslik, kui jurist eksperdi poolt esitatu suhtes
suudab tänu oma võimalikult headele teadmistele käitumisteaduste vallas vaadata ka kriitilise või hoopis usaldava pilguga.
Mõistagi ei kata see raamat kõiki juriidiliselt relevantseid psühholoogiaküsimusi. Tegin
valiku lähtudes sellest, mis (1) on prioriteetne tänu juristi töös vastaval teemal sagedamini
esile tulevatele probleemidele ja tööülesannetele, (2) seostub autori enda teadustöö suundadega, (3) on aastate jooksul käsitlemist leidnud autori loengutes ja juhendajatöös Tartu
Ülikooli õigusteaduskonnas. Ühtlasi on raamat kasutatav ka õppevahendina õigusteaduse
üliõpilastele.“

Kontakt:
Pärnu mnt 67a (Ajakirjandusmaja),
V korrus, ruum 543
10134 Tallinn
Tellimusi võetakse vastu kirjalikult, e-posti ja telefoni teel: 641 8519
E-post: juura@juura.com
Üksikasjalikum info ilmunud ja ilmuvate uute raamatute kohta kodulehel: www.juura.com

