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ANNOTATSIOON 

 

 

LÕPUTÖÖ ON KIRJUTATUD TEEMAL MITMIKMÕRVARIKS KUJUNEMISE 

RISKITEGURID (ÄMARI VANGLA NÄITE PÕHJAL). 

 

KÄESOLEVA LÕPUTÖÖ MAHT ON 53 LEHEKÜLGE, KIRJAKEELEKS ON EESTI KEEL. 

TÖÖ KOOSNEB NELJAST PEATÜKIST KOOS ALAJAOTUSTEGA. KOKKUVÕTE ON 

KIRJUTATAUD VENE KEELES. KASUTATUD ON NELITEIST KIRJANDUSLIKKU 

ALLIKAT.  

 

TÖÖ EESMÄRGIKS ON UURIDA MÕRVARIKS KUJUNEMISE RISKITEGUREID, 

VAADELDA INIMESE KASVAMIST JA KUJUNEMIST MÕRVARIKS. UURIDA 

ERINEVAID ISIKSUSE  ARENGUETAPPE ALLAKÄIGU KUJUNEMISEL.  

 

TÖÖ KOOSTAJA VAATLEB ISIKSUSE KUJUNEMISE ÜLDKÜSIMUSI. LAPSE 

VARAJAST PSÜÜHILIST ARENGUT JA ARENGU PÕHIEELDUSI. VÄGIVALDSE 

KURJATEGIJA ARENGUT. FÜÜSILIST-, EMOTSIONAALSET-, PSÜÜHILIST- JA 

SEKSUAALSET VÄÄRKOHTLEMIST NING NENDE MÕJU LAPSE ARENGULE. 

PEAMISED RISKITEGURID MÕRVARIKS KUJUNEMISEL. 

 

UURIMUSTÖÖ HÜPOTEESIKS ON VÄIDE, ET TAPMISTENI VIINUD SÜGAVAD 

ARENGUHÄLBED ON ENAMASTI PÄRITUD LAPSEPÕLVEST. 
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UURIMUSTÖÖ ÜLESANDEKS ON UURIDA, MIS ON SUUREMAD RISKITEGURID 

MÕRVARIKS KUJUNEMISEL. UURIMUSTÖÖ OBJEKTIKS ON MITMIKMÕRVARIKS 

KUJUNEMINE. UURIMISAINEKS ON MITMIKMÕRVARIKS KUJUNEMISE 

RISKITEGURID KINNIPEETAVATEL, KES ON SOORITANUD OMA ELU JOOKSUL 

TAPMISE VÄHEMALT TEIST KORDA. UURIMUSTÖÖ MEETODIKS ON 

DOKUMENTIDE ANALÜÜS JA ANKEETKÜSITLUS. 
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SISSEJUHATUS 
 

 

Meie kalleim vara on inimene. Inimelul pole hinda, see on hindamatu…….. 

  

Eesti ühiskonda on vapustanud väga paljud tapmised. Eestis on viimaste aastakümnete jooksul 

pandud toime jõhkraid kuritegusid, mida on raske seletada ja mis on vapustanud ühiskonda. Need 

isikud üldreeglina ei ole tulnud kuskilt mujalt, vaid on kasvanud meie ühiskonnast välja.  Nad on 

meie ühiskonna väärmõjutuste pikaajalise arengu toimel kujunenud pikaajalise väärarengu 

produktid. Ühiskonna püsiväärtuste jalge alla tallamisega kaasnevad sellised käitumishälbed, 

mida on võimalik näha ühiskonnas igal sammul.  

 

Tapmist, kui ühte kuritegevuse liiki ei ole võimalik likvideerida, kuid on võimalik erinevate 

meetoditega vähendada. Kuritegevuse ajendid, põhjused ja juured on väga sügavad, avarad ja 

laiad. See nõuab nende paremat tundmaõppimist, eesmärgiga vähendada kuritegevust. 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida mõrvariks kujunemise riskitegureid. Uurida erinevaid 

isiksuse kujunemise arenguetappe allakäigu kujunemisel. Vaadeldes, mis on suuremad 

riskitegurid mitmikmõrvariks kujunemisel. 

 

Lõputöö hüpoteesiks on väide, et tapmiseni viidud sügavad arenguhälbed on enamasti päritud 

lapsepõlvest. 
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Esimeses peatükis vaatleb töö koostaja isiksuse kujunemise üldküsimusi. Kuidas kujuneb lapse 

varajane psüühiline areng ja mis on psüühilise arengu põhieeldusi. Lapse hilisemaid arengujärke 

ja lapse arengu peamised mõjutajad ning kuidas toimub maailmapildi kujunemine.  

 

Teises osas vaatleb töö koostaja vägivaldse kurjategija arengut. Mis on peamised jooned noore 

kurjategija üldises arengus. Vaadeldakse lapse füüsilist-, emotsionaalset-, psüühilist- kui ka 

seksuaalset väärkohtlemist ja nende mõju. Näitena tuues ühe mitmikmõrvari loo, püüab töö autor 

uurida tapjaks kujunemist läbi üldise hälvikuks kujunemise normide ja erinevate motiivide.  Kas 

tapja kujuneb kodusoojusest ja emahellusest ilma jäänud kalestunud noorukist?  

 

Kolmandas peatükis käsitleb töö koostaja peamisi riski- ja kaitsetegureid. Mis on peamised 

riskitegurid mõrvariks kujunemisel ja missugused on vastupanu edendamise strateegiad.  

 

Käesoleva uurimustöö ülesandeks on uurida erinevaid isiksuse kujunemise arenguetappe 

allakäigu kujunemisel ning mis on olnud suuremad riskitegurid mitmikmõrvariks kujunemisel. 

Uurimustöö eelduseks on väide, et mõrvariks kujunemine on toimunud läbi erinevate lapsepõlves 

kogetud arenguetappide. Uurimustöö objektiks mitmikmõrvariks kujunemine. Uurimisaineks on 

mitmikmõrvariks kujunemise riskitegurid kinnipeetavatel, kes on sooritanud oma elu jooksul 

tapmise vähemalt teist korda. Käesoleva uurimustöö meetodiks on erialase kirjanduse analüüs, 

kinnipeetavate isiklike toimikute analüüs, ankeetküsitluse läbiviimine ja tulemuste analüüs. 

 

Mõrtsukaks kujunemisel on uuritud tema allakäigu astmeid: laostunud perekond, alkohol, 

allakäinud ema, järelvalveta lapsed.  
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1. ISIKSUSE KUJUNEMINE 

 

1.1. Isiksuse kujunemise üldküsimusi 

 

Iga inimese esimene seaduseandja on tema ema. Esimesed normid, mida inimene selgeks õpib 

püstitab üles just ema. Kogu lapse „õigussüsteem“ on ema najale ülesehitatud ja lahusolek tekitab 

kohe ka nihkeid selles õigussüsteemis. 

 

Keegi ei sünni kurjategijaks, küll võib aga selleks kujuneda (Raska 1980:26). 

 

Inimese psüühikat kahjustab talle varases lapsepõlves osaks saanud halb ja eriti veel tundetu 

kohtlemine, vägivald ja ebaõiglus. Kohtlemisel on suur osa lapse hilisemate psüühiliste raskuste 

tekkimises. Loendamatute inimeste võimalused rikkaks ja kasulikuks eluks on juba elu algusest 

saadik väärkohtlemise tõttu rikutud. Neist pole saanud sellised inimesed, kelleks nad oleksid 

võinud saada. Neile pole saanud osaks seda mõistmist, tuge ja abi, mida nad vajaksid – isegi 

mitte nende poolt, kellele see eelkõige on ülesandeks tehtud. (Paloheimo 2002:12) 

 

Paljude sugupõlvede jooksul on koheldud lapsi hämmastavalt karmilt. Keretäis on olnud sageli 

ainsaks kasvatusmeetodiks ja seda on juhtunud ka täiesti normaalsetena tunduvates peredes. 

Kinnitust leiab ka tõsiasi, et need oma lapsi karmilt kohelnud täiskasvanud olid, seda ise 

tajumata, korranud neile endile omal ajal öeldut ja tehtut. (Paloheimo 2002:20) 
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Lapse ja nooruki kujunemise kohta on teoreetilisi seisukohti esitanud mitmed psühholoogid ja  

sotsioloogid. Isiksuse kujunemise teooriat arendas edasi teadlane George H. Mead, kelle arvates 

on inimesel vaja kujundada oma mina. Mina on reaktsioon, inimese vastukaja teistele inimestele 

ja ühiskonnale. (Aimre 2005:131) 

 

Mead eristas isiksuse arengus kolme staadiumi: 

- lihtne matkimine – laps matkib vanemate käitumist, seda täpselt mõistmata; 

- mängude iga – rollimängude iga. Laps mängib talle lähedasi ja tuttavaid rolle: isa, ema 

jne. Selline mäng aitab tal kujundada oma minategevust; 

- kollektiivsete mängude staadium – laps hakkab oma käitumist hindama standardite abil ja 

need oleks nagu kehtestanud keegi väljaspoolne isik. (Aimre 2005:132) 

 

Lapsepõlves pannakse alus lapse arengule, määratakse ära tema staatus. Lapsepõlves 

omandamata jäetu pärsib arengut. Lapsepõlves läbielatud traumad kujundavad isiksuse. 

Täiskasvanute sotsialiseerumine oleneb sellest, kuidas, kui edukalt vabanetakse lapsepõlve 

müütidest: vanemate kõikumatu autoriteet, füüsiline üleolek, vägivald, ümbritseva keskkonna 

sekkumine lapse hirmudesse jm. Inimesed moodustavad sotsiaalseid gruppe ja jäävad nende 

liikmeiks osalt selletõttu, et neil on grupi liidrite suhtes truudust ja alandlikkust, alistumist, mis 

on neile sisendatud juba lapsepõlves. (Aimre 2005:133,135)  

 

Isiksus kujuneb seega teistega koos elades, suheldes, ühiselt tegutsedes ja omandades kõike seda, 

mida pakub ühiskond tervikuna või mingi grupp. Laps saab seda vahetult neilt, kes temaga 

pidevalt lävivad – isalt, emalt, õdedelt-vendadelt jt. Laps sotsialiseeritakse sellesse kultuuri, kuhu 

ta sünnib, ja sotsialiseerijaks on eelkõuige temaga vahetult lävijad. (Aimre 2005:142) 

 

Lapsel, noorukil ja täiskasvanul tekkinud konfliktid on sotsialiseerumisel olulise tähtsusega. 

Need aitavad vastasseisusi märgata, neid mõista ja lahendusi leida. Konfliktid on kahesuguse 

iseloomuga: isikusisesed ja isikuvälised või isikutevahelised. Isikusisesed konfliktid on nii 

kognitiivsed kui emotsionaalsed. Kognitiivsetel konfliktidel on kolm tasandit: rollikonfliktid, 

motiivide- ja normidevahelised konfliktid. Isiku sotsiaalsete eesmärkide ja tegevuste 
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mittevastavus tema biogeensele ja psühhogeensele struktuurile toob kaasa olulisi pingeid ja 

konflikte. (Aimre 2005:150) 

 

Perekond on sotsialiseerumise esmane tegur. Perekonnal tervikuna on suur osa lapse 

sotsialiseerumisel ja tema vajaduste (materiaalsed, vaimsed, emotsionaalsed jt) rahuldamisel, 

väliskeskkonna mõju vahendamisel ning perekondliku keskkonna loomisel. Vanemate olemasolu 

on väga oluline. Ideaalne on, kui laps saab kasvada peres, kus on nii ema, kui ka isa ning kus 

vanemate suhted on head. Vanemad kehastavad soorollide täitmist, mis on samuti tulevikus 

järgitav mudel. Perekond edastab selle sotsiaalse kihi väärtusi, kuhu ta kuulub.(Aimre 2005:144) 

 

Kodu ei ole ainult eluasemesse koondatud uhked asjad ja tarbeesemed, vaid eelkõige elulaad ja 

vaimsus, mis loob perekonna elu ja kujundab nii lapse, kui täiskasvanud isiksuse (Aimre 

2005:144). 

 

Kui lapse vahetu ümbruskond, lihtsalt öeldes – kodu - tegutseb lapse ootustele, lootustele ja 

õigustele aga otseselt vastu, võivad mõjutused olla negatiivsed ning äärmuslikel juhtudel lausa 

katastroofilised. Kui negatiivsed kogemused kodust kuhjuvad ja koormavad lapse organismi 

erinevatel arenguetappidel, annavad need tunda lapse hilisematel arenguetappidel, lapse isiksuse 

kujunemise ajal. (Paloheimo 2002:74) 

 

Isiksuse väärastumine toimub kodudes, kus puudub vanemate poolne kasvatus lapse arengus. 

Vanemate suhtumine lastesse on üleolev, last karistatakse peksmisega, mis rikub täielikult lapse 

närvisüsteemi. Vägivalla kasutamist peetakse normaalseks nähtuseks, see kandud tihti üle isalt 

pojale. Vägivallastunud peredest tulevad tihti vägivallatsejad. Kujuneb välja väärastunud maailm 

– laps ei näegi perekonna positiivset poolt.  

 

 

1.2. Lapse areng  

1.2.1. Lapse varajane psüühiline areng 
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Millest see tuleb, et lapse esimesed eluaastad ja esimesed inimsuhted on tema sotsiaalsele 

arengule, eneseväärikustundele ja inimsuhetele sedavõrd tähtsad? Missugune on see areng, mis 

selle aja jooksul läbi tehakse. Lapse psühholoogilist mina kujundavad tema ja vanemate vahelised 

vastastikuse mõjutamise suhted, mis teevad temast erilise, kordumatu isiksuse. Seda psüühilist 

kujunemist nimetatakse psühholoogiliseks sünniks. See, kuidas lapse eest hoolt kantakse, loob 

lapse psüühilise arengu aluse. See, kuidas lapse vajadustesse suhtutakse, kuidas tema eest hoolt 

kantakse, mõjutab omakorda tema eneseväärikustunde kujunemist. Tähtis on hooldamist õigesti 

ajastada ja lapse eest hoolitseda siis, kui ta annab märku selle vajalikkusest. See annab lapsele 

esmase iseenda mõjutamise, iseenda suunamise kogemuse. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

Vajaduste rahuldamine ning õigeaegne hooldus äratavad lapses tunde, et ta on tähtis ja et 

maailma peale võib loota. Laps peab olema kindel, et tema eest kantakse hoolt. Pettumused 

põhjustavad lapsel hiljem psüühilisi hälbeid. Lapse eneseväärikustunde arenguks on varajast 

kõikvõimsuse tunnet vaja. See pakub kaitset keeruka välismaailma eest, mida laps pole veel 

võimeline analüüsima ning mille seadustest ta aru ei saa. Kui laps seda täiesti normaalset 

arengujärku edukalt läbi ei tee, siis säilib inimesel täiskasvanunagi väärkujutlus, et ta on kõik-

võimas ning et tal on õigus teha mida iganes. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

Mida raskemakujulise psüühilise hälbega on tegemist, seda varasemasse arengujärku ulatuvad 

selle juured. Isiksusehälbe kliinilised tundemärgid osutavad, et hälve on tekkinud suhteliselt vara, 

psühhopaatia võib-olla juba sümbiootilises järgus. Psühhopaatia puhul on inimesel jäänud 

valitsema ebarealistlik kõikvõimsustunne. Ta hakkab järjest kasutama erisuguseid 

kaitsevahendeid, eitama ja ümber lükkama tõsiasju ja elulisi tähelepanekuid, mis ei sobi kokku 

tema suurusehullustuse minakuvandiga. Ta loob oma ebarealistliku maailma, kus hoiab alal 

väärkujutlust endast ja oma võimetest ning kaitseb end nende varal välismaailma eest. Inimene ei 

ole võimeline pidama vääraks ühtki oma tegu, mis aitab kujundada tema arusaama omaenda 

kõikvõimsusest. Lapse kasvamist sotsiaalseks inimeseks saab ennekõike jälgida lapse ja vanema 

vastastikuse mõju põhjal. Selle põhjal hakkab lapsel kujunema põhiturvalisus, mis on hilisema 

psüühilise arengu jaoks väga tähtis. Kui lapse eest hoolitsetakse hästi, siis võib ta oma 

tekkivatesse vajadustesse suhtuda rahulikult ega satu niisugusesse olukorda, mille valitsemisega 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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ta toime ei tule. Kui inimsuhted on valmistanud lapsele pettumuse, valab ta need välja kõikides 

oma hilisemates inimsuhetes. (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

 

 

1.2.2. Kujutlused isiksuse kujunemisel 

 

Mõnikord on väidetud, et psüühiliselt tasakaalukal, ühiskonnasõbralikul inimesel on mõttes 

rohkem vägivalda kui kurjategijal, kes ei oska agressiivsust kujutlusvõime abil maandada. Tähtis 

pole see, kas inimese kujutluses on agressiivsust või mitte, oluline on tema käitumine, see, kuidas 

ta oma agressiivsust suunab ja maandab ning kuidas ta ennast kontrollib. Agressiivsust tekitavad 

ka lähedaste inimestega suhtlemisel kogetud pettumused. Mõnikord tõmbub inimene pettumusi 

kõrvale tõrjudes jäägitult oma kujutluste maailma, tõe eest põgenedes kujutleb ta end teise 

inimesena, kes elab hoopis teistsugust elu, selle asemel et püüda teha midagi oma olukorra 

parandamiseks. See on juba hälve, ürgne psüühiline kaitsemehhanism. 

(http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html)                                                          

Lapse ja vanema tiheda ja lähedase suhte puhul on näha, kuidas välised reageeringud ja 

käitumine kajastavad meeleolu. Kui see võime varajases eas vastastikuste mõjutuste tagajärjel ei 

ole tekkinud, võib inimene küll tahta teistega arvestada, kuid ta ei oska. Kõigile varajastest 

inimsuhtehäiretest tulenevatele psüühikahälvetele iseloomulik, et nende all kannatavad inimesed 

on võimetud looma püsivaid tundesidemeid. Inimese varajaseks kujutluste malliks on esimene 

kujutlus emast. Kui laps on esimesse hoidjasse kiindunud, aga läheb temast lahku enne püsiva 

kujutluse tekkimist, võib kujutlusvõime jääda puudulikuks, äärmisel juhul seda väidetavasti üldse 

ei tekigi. Niisuguse inimese sisemuses valitseb tühjus. Võimetuna ise endale tegevuskava looma 

ja ennast lõbustama, sõltub ta täiesti välistest stiimulitest. Tema toimekus on pigem rahutus kui 

tõeline tegutsemisiha. Ta peab kogu aeg saama uusi tõukeid, väliseid stiimuleid. Vägivallategu 

näitav film on siis näiteks otsene tegutsemismall, mida ei analüüsita oma psüühiliste protsesside 

varal. Kujutlusvõimeta inimene pole võimeline välisärritajate tekitatud tundmusi analüüsima. 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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Omaette olemine või tegevusetus tekitab temas masendustunde. Masendust ja pettumust ei kogeta 

tundmustena, vaid need valatakse välja mingites toimingutes. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

 

1.2.3. Iseotsustamisvajadus, minakuvandi tekkimine ja samastamine 

 

Lapsel peab tekkima esmajoones turvalisus ja kindlustunne, et tema eest kantakse hoolt, see on 

vajalik iseotsustamistunde tekkimises. Last sunnib ennast maksma panema mingi seesmine jõud. 

Laps õpib kogemuste varal aru saama, millistes piirides ta võib ennast maksma panna. 

Vabakasvatus ja piirangute puudumine tekitavad lapsel väärkujutelma, et ta on võimeline oma 

vanemaid käsutama; see aeglustab kompromissivõimelise iseotsustamisvajaduse teket. 

Iseotsustamisvajadust tunnetama hakkav, oma kohta otsiv laps, kes peab end kõikvõimsaks ja 

kujutleb, et ta suudab teiste üle valitseda, ei ole lasteaedades ega koolides mingi haruldus. 

(http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

Minakuvand ja selle kujunemine kestab kaua, koguni täiskasvanueaski. Eneseväärikustunne 

oleneb sellest, kui palju on minakuvandis positiivseid ja negatiivseid tundmusi. Inimene on enda 

meelest julge seni, kuni teised teda selleks peavad. Seepärast ei suuda ta taluda, et tema julgus 

seatakse kahtluse alla. See pole ainuüksi umbusalduse avaldamine, see hävitab jalapealt julguse 

tema minakuvandist. Et tal püsivat minakuvandit ei ole, siis elab ta kogu aeg keskkonnast 

saadava tagasiside varal, ta on sõltuv teiste imetlusest ning oma vajadusest kasutada teisi inimesi 

psüühilise eneseregulatsiooni vahendina.(http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

Suurem osa sotsiaalsest käitumisest läheb vanematelt lastele üle samastumise kaudu. 

Minakuvandit luues laps esialgu üksnes jäljendab täiskasvanute käitumist. Seejärel hakkab ta 

toimekalt omaks võtma neid vanemate ja tuttavate käitumisomadusi, millest tal on elus kõige 

rohkem abi. Ta üksnes ei võta teise inimese vägivaldsest käitumisest eeskuju, vaid samastub 

vägivallamalliga, seepärast tema võimalused oma käitumist kaaluda ja kontrollida vähenevad 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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veelgi. Ta ei ole tema ise, vaid täiesti teine inimene, julge ja tugev, kellel tulebki käituda 

vägivaldselt. (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html). 

 

Enesetunde häirete taustaks on arenguhäire, mille on põhjustanud vanemate võimetus pakkuda 

lapsele tema arengu seisukohalt vältimatut lugupidamist ja olema lapsele selliseks eeskujuks, 

mida laps vajab. Lugupidamine ja samastamise abil sisestatud, enesetunnet kõrgel hoidvad 

psüühilised konstruktsioonid teevad võimalikuks normaalse, tasakaaluka ja kindla minapildi. 

(Paloheimo 2002:49) 

 

 

1.2.4. Psüühilise arengu põhieeldusi 

 

Igal vanuseastmel on oma arenguseik, mis just siis on eriti tundlikus kujunemisjärgus. Kui see ei 

arene õigel ajal soodsalt, siis on tekkinud puuet hiljem väga raske parandada, sest uus arengujärk 

esitab taas oma nõuded ning eelmise järgu vigade eest tuleb lõivu maksta. Kui lapsel ei kujune 

õigel ajal põhiturvalisust, siis takistavad ebakindlus ja pidev kaitse otsimine eneseusalduse ja 

püsiva minakuvandi kujunemist ning see omakorda häirib ülimina teket. Isiksus kujuneb aste-

astmelt, seepärast vähendab eelmise arengujärgu hälve otsustavalt järgmise õnnestumise 

võimalusi, mõnikord teeb selle koguni võimatuks. Nii nagu lapse areng kulgeb astmeti, nõnda 

peavad kõik välisedki muutused tulema vähehaaval, et lapsele jääks psüühilise kohanemise 

võimalus. Ka lapsele piirangute seadmine peab toimuma astmeti. Piirangu puhul peab lapsel alati 

olema võimalus teha psüühilisi kompromisse, nii et ta õpiks kohanema eneseväärikustunnet 

ohustamata. Ükski sotsiaalse suhtlemise vorm ei tule iseenesest, lihtsalt koos bioloogilise 

arenemisega. Vanemad ei reguleeri ega määra lapse kasvamist, vaid loovad talle kasvamiseks 

võimalusi. Lapse areng on sedavõrd terviklik nähtus, et väljastpoolt tulevad stiimulid ei saa 

avaldada ikka ja ikka paremat mõju, kui hädavajalikud stiimulid on juba olemas. Lapse isiksus 

kujuneb vanemate ja laste loomulikus koosolemises. 

 http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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1.3. Lapse hilisemaid arengujärke 

1.3.1. Hilisema arengu mõjutajad  

 

Isiksuse kujunemine kestab varajase täiskasvanueani, mingil määral kogu elu. Inimene ja 

keskkond mõjutavad teineteist kogu aeg. Inimest mõjutab kõik, mida ta on kogenud. Hilisemad 

kogemused ei muuda isiksust küll enam samal määral, kuid mõjutavad inimese arusaamu ja 

suhtumist ning otsuste langetamise viisi ja toovad esile neid omadusi ja energiavaru, mille 

olemasolust inimene võib-olla ei olnudki teadlik. Võib öelda, et lapse sotsiaalse käitumise 

eeldused kujunevad varajaste inimsuhete mõjul, kuid käitumisviisid vormuvad tal järgmise 

vanuseastme inimsuhetes. (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

 

Igasugune sotsiaalse käitumise õppimisel tekkinud agressiivne vahejuhtum ei ole sugugi veel 

iseloomuhälbe ilming, pigemini näitab see, kui kergesti otsitakse pettumuse korral abi 

agressiivsusest. Seepärast on tähtis, missuguse tagasiside saab laps oma agressiivsest käitumisest. 

 

Moraali kujunemine kaldub soovitule hoopis vastupidises suunas, kui kasvatamise pearõhk on 

karistusel ning lapse head käitumist peetakse enesestmõistetavaks ega pöörata sellele kuigi palju 

tähelepanu, aga halva käitumise pärast seatakse lisapiiranguid, pannakse koduaresti, jäetakse ilma 

mõnest eesõigusest, võib-olla karistatakse ka kehaliselt. Niisuguse kasvatuse tagajärjeks on see, 

et moraalinorme järgitakse üksnes väliselt. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html) 

See, kuidas last kasvatatakse, mõjutab tema moraalimõistete kujunemist. Karistamine aeglustab 

ja kahjustab moraali kujunemist ning lapse enda tasakaalukat otsustamist. Peaeesmärk on 

karistuse vältimine. 

 

 

1.3.2.Kool ja kollektiiv 

 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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Koolivägivallal on otsesed ja kaudsed järelmõjud lapse arengus. Koolivägivald avaldab mõju 

lapse mina pildile.  

 

Lapse tuleviku seisukohalt on tähtis see, missugune arusaam kujuneb tal oma võimetest ja 

oskustest, sellest, mida ta oskab ja mida ei oska. Lapse kooliskäimise jälgimine avaldab mõju 

tema eneseväärikustunde kujunemisele. Kordaminekuelamused on lapse tasakaaluka psüühilise 

arengu jaoks hädavajalikud ja kasvataja (õpetaja) peaks nende saamise eest hool kandma. Seda 

on juba palju kordi tõdetud. Juhul, kui väljaspool kodu, eelkõige koolis saadud kogemused on 

esmajoones pettumused, peab olema väga hoolas, et lapsele anda positiivseid kogemusi. Teades, 

et pettumused ja agressiivsus käivad käsikäes, võib kujutleda, kui palju koolipahandusi tuleb 

ühtsoodu kogetud ebaõnnestumiste pärast. 

(http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html)    

Kooliminek tähendab lapsele liitumist uue, tema elus kodu järel kõige tähtsama kollektiiviga ja 

olulise inimsuhtevõrguga. Kuhugi kuulumine on inimese põhivajadusi ning see on juba iseeneses 

tähtis. Sellest järelduvalt on vägivaldset ja ühiskonnavastast käitumist harilikult seletatud 

keskkonnast ja oma kollektiivist võõrandumisega. Psühhopaatiaga on tavaliselt seoses oma 

elukeskkonnast kaugenemine, üldiselt omaksvõetud normide hülgamine ja mingi kultuuri 

normide omaksvõtmine, aga kas see on ühiskonnavastase käitumise põhjus või tagajärg, seda on 

raske öelda. Kui laps hakkab iseseisvuma, siis muutuvad koduvälised eeskujurühmad järjest 

olulisemaks. (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html)   

Kooli ülesanne on inimest ühiskonnas elamiseks ette valmistada. See, et olukord koolis erineb 

oluliselt kodus valitsevast, on paljudel lastel tihti kohanemis- ja õpiraskusi. Laps mõistab 

ülekohut, ebaõiget hindamist, pailaste üleolekut ja kaebamist, „siltide kleepimist“ ja mõnitamist. 

Lapsega võivad koolist kaasa tulla alateadlikud hirmud, millest pole võimalik vabaneda, ükskõik 

kui hästi toime tullakse. (Aimre 2005:144)  

 

Koolivägivald on laste väärkohtlemise liik, kus esineb jõu kasutamine õpilaste või õpilaste ja 

õpetajate vahel. Koolivägivalda võib jagada emotsionaalseks ja füüsiliseks. Emotsionaalne 

vägivald paneb ohvri emotsionaalse pinge seisundisse, teda alavääristades ja tema 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
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enesehinnangut alandades. Füüsilise vägivalla all mõeldakse õpilase või õpetaja suhtes füüsilise 

jõu kasutamine, mille käigus võidakse tekitada kehavigastusi. (Soonets 1997:138)  

 

Kuna entoloogiliste käitumismallide suhtes on raske midagi ette võtta, siis jääb ainukeseks 

võimaluseks niisuguste nähtuste olemasolu teadvustamine ning samas nende keelamine koolides- 

ja et keelataks võimalikult järsult ja igasuguste tingimusteta. Tuleb luua hoiak, et nõrgemate 

kiusamine on häbiväärne ja lubamatu koolis ( Paloheomo 2002:76)  

 1.3.3. Maailmapildi kujunemine 

 

Eespool on räägitud, et üks psühholoogilise sünni eeldusi on põhiturvalisuse tekkimine, s.t. et 

lapsel kujuneb kindlustunne, et tema eest kantakse hoolt, ning vähehaaval muutub see 

kindlustunne eneseusalduseks. Teadmine, et tema eest hoolitsetakse, loob ühtaegu tunde, et 

maailm on turvaline. Turvatunne on hiljemgi tasakaaluka psüühilise arengu ja sellise elutahte 

eeldus, mida hoiab alal usk tulevikku. Maailm näib koosnevat headest ja halbadest asjadest ja 

vaevalt saab osutada, et on toimunud põhjalik muutus ebakindla ja halva tuleviku poole. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html)   

 

Psüühilise arengu tagamine tähendab lapse eripära mõistmiste tema sisemaailma sisseelamist.  

See tähendab, et maailmapilti kujundavaid teadmisi tuleb jagada lapse arengujärgule vastaval 

viisil, nii et ta oleks võimeline neid kasutama. 

 (http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html)   

Turvalisuse andmine tähendab ennekõike seda, et täiskasvanu ei tohi oma ahistust edasi anda 

lapsele, kui mõistusepäraselt ta seda ka ei teeks. Lapse turvalisusesse kuulub tunne, et 

täiskasvanu peale võib loota, et täiskasvanud püüavad oma maailma kuuluvate asjadega toime 

tulla. 

 

 

 

 

http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html


 17 

 

 

 

 

 

 

2. VÄGIVALLAKURJATEGIJA ARENG  

 

 2.1. Noore kurjategija üldisest arengust 

 

Noore kurjategija väärtusmaailm võib avalduda väga paljude indikaatorite kaudu. Üks sisukas 

väärtusmaailma indikaator on huvide suund, nende keskendumine elutegevuse ühele või teisele 

valdkonnale. Et jõuda selgusele noore kurjategija huvide sotsiaalses suunduses, võime vaadelda 

elutegevuse viit valdkonda: tegevus väikeses grupis, perekondlik elu, meelelahutused, füüsiline 

eneseteostus, vaimne eneseteostus, suhtumine töösse. Suundus ühele või teisele elutegevuse 

valdkonnale tähendab tegevuse eesmärkide sisu, samuti ka tegevusest saadava sisemise rahulduse 

vastava eluvaldkonnaga. (Raska 1980:19) 

 

Noore kurjategija väärtusmaailm avaldub kahes suunas: ühelt poolt kaldub noor kurjategija 

kõrgelt väärtustama meelelahutusi ja füüsilist eneseteostust, samas aga suhtub eitavalt perekonda, 

vaimsesse eneseteostusesse, samuti väiksesse gruppi. Noorele kurjategijale omast negatiivset 

suhtumist eneseteostamisse on täheldatud ammu. Tüüpiline on klassikursuse kordamine või 

õpingute enneaegne katkestamine. Noore kurjategija suhtumine perekonda on mõnevõrra 

keerulisem ja seondub vahetult perekonna autoriteediga kasvatatava silmis. Mida kõrgem on 

perekonna autoriteet seda edukam on kasvatusprotsess ja vastupidi. Tihti avaldub säärases 

suhtumises ka perekonna madal autoriteet tema silmis. Kasvatuslik mõju on kõige tugevam ja 

vahetum varases lapseeas. Noortel kurjategijatel on kõrgenenud huvi spordi vastu. Siinkohal 

võime rääkida noore kurjategija väärtusarusaamades domineerivast tendentsist hinnata inimest 

füüsilist mina kõrgemalt vaimsest. (Raska 1980:24,25)  
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Kuritegu, mille nooruk toime paneb ei ole tavaliselt juhuslik. Kuritegu pigem võtab kokku 

nooruki kogu eelnenud elukäigu loogika. Noori tõukab kuritegude toimepanemisele 

ühiskonnavaenulikkus, meie ühiskonna väärtusideaalide ja käitumisnormide täielik eitamine. 

(Raska 1980:35) 

 

Füüsilise jõu ja üleoleva passiivse imetlejana alistub noor kurjategija meelsasti jõu autoriteedile, 

mis tihti ongi tema jaoks ainuke autoriteet. Kannatuste tekitamine teistele pakub talle sisemist 

rahuldust. Põhuline tunnusjoon on vastumeelsus välise kontrolli suhtes. Ta tahab olla täiesti 

sõltumatu ja vaba oma käitumises. Selline nihe väärtusarusaamades kutsubki esile 

kaugeleulatuvaid sotsiaalseid tagajärgi. (Raska 1980:46) 

 

Hälbivat käitumist ja kuritegevust  on võimalik  mõjutada ning  teatud määral kontrollida. Õigem 

on rahvatarkus: kordad tegu, saad harjumuse, kordad harjumust, saad iseloomu, saad iseloomu, 

kordad iseloomu, saad saatuse. (Tõnismägi 1997:237) 

Isiksused kujunevad teiste inimestega suheldes ja  vastastikuse mõju tulemusena. Inimene kasvab 

iseendaks teiste toel. Seepärast vastutavad lapse sotsiaalse arengu eest need, kes temaga koos 

elavad: vanemad, õpetajad, ühiskond. (Aimre 2005:142)  

Mõrtsukas, olles pärit mittetervest perest, kus pidevalt toimuvad joomingud, vanemad ei tundnud 

huvi millega alaealine nooruk tegeleb, vale kasvatus, halb eeskuju ümbruskonnas ja perekonnas, 

vaesus, oskamatus sisustada vaba aega, elamine kriminogeenses piirkonnas, laostav mõju – kõik 

need on mõjutavad isiksuse kujundamist. 

 

Suurem osa vaimse tervise häiretest põhineb lapsepõlve tragöödial. Kahjustuse juured on pärit 

lapsepõlvest, lapse väärast kohtlemisest (vägivald, türannia, peksmised alandamised, 

häbistamised jne), kuid ka armastuse puudumine (siira huvi puudumine, hooletusse jätmine, 

tundetud, emotsionaalne hülgamine). Kõik nimetatud põhjused jätavad inimese arengusse 

sügavad jäljed. Heade kogemuste puudumine inimese arengu erinevatel etappidel jätab isiksusse 

auke, mida ei saa hiljem enam parandada.  
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2.2. Lapse väärkohtlemine 

 

Laste suhtes võidakse rakendada üllatavalt palju täiesti põhjendamatut ehk siis lapsest ja 

kasvatamise eesmärkidest sõltumatut vägivalda, isegi otsest viha ja halvakspanu, mis ei ole 

saanud mööduda lapse arengule jälgi jätmata. Lapse kasvamistingimusi välja selgitades ei peaks 

niisiis pöörama tähelepanu mitte ainult sotsiaalsete ja majanduslikele oludele. Palju tähtsam on 

jõuda arusaamisele, kuidas last on kodus koheldud. Sellist kohtlemist võib ette tulla väga varakult 

ja kõigis ühiskonnakihtides. Tuleb alati pöörata tähelepanu võimalikule lapsepõlve tragöödiale. 

(Paloheimo 2002:43)  

 

Psüühiliste häirete põhjusi uurides tuleb muude asjaolude kõrval välja selgitada, kas asjaosaline 

on oma lapsepõlve varajastel aastatel kogenud hingelist või kehalist vägivalda või halvustamist 

(Paloheimo 2002:43). 

 

Tihti on väärkoheldud lapse käitumine ettearvamatu ja raskesti seletatav. Kuna neil on vähe 

lootust, et nende vajadused rahuldatakse, on nad kaotanud oskuse oma emotsionaalseid vajadusi 

avatult ja adekvaatselt väljendada. See toimub pigem väärkohaneva käitumise kaudu. Sõltumata 

sellest, millises vormis väärkohtlemine esineb, mõjutab see lapse arengu füüsilist emotsionaalset, 

sotsiaalset ja intellektuaalset aspekti. Vahel on raske eristada väärkohtlemise ja perekonna 

sotsiaalmajanduslike tingimuste mõju lapse arengule. (Soonets 1997:125) 

 

 

2.2.1. Füüsiline väärkohtlemine  

 

Füüsilise vägivalla varajane mõju tähendab palju, eriti siis kui on olnud tegemist päris väikese 

lapsega. Kui sellega kaasneb veel ka hingeline kiusamine, nagu nurkapanemine ja hirmutamine, 

võib lapse arenev isiksus murduda ja võib murduda nii, et mõne aja pärast ei suuda tema 

psüühika seda enam välja kannatada. Ta hakkab end kindlustama rahustavate ainetega. 

(Paloheimo 2002:172) 
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Füüsiline vägivald on lapse väärkohtlemise liik, mille käigus asetatakse laps tahtlikult füüsilise  

ja psüühilise ebamugavuse seisundisse, tekitades talle tahtlikult kehavigastus või ei väldita selle 

tekkimise võimalust (Soonets,1997:95). 

 

Füüsilise vägivalla ohvriks langenud lapse tunneme ära mitmesuguste füüsiliste tunnuste kaudu 

lapse kehal. Lapse füüsilise vägivalla ohvriks olemisele viitavad lapse käitumise iseärasusi: 

 hirmureaktsioon vanema lähenemisel lapsele 

 passiivsus, enesessetõmbumine või vastupidi kõrgenenud agressiivsus  

 üldine füüsilise kontakti vältimine 

 tardunud, hirmunud pilk 

 hirmureaktsiooni vallandumine koolis või lasteaias kojumineku eel 

 ennastkahjustava käitumise sagenemine (alkoholi, narkootikumide tarvitamine, 

suitsetamine) 

 kodunt ärajooksmine 

 ilmastikule ebasobivate riiete kandmine. (Soonets,1997:95) 

 

Lapsevanema käitumise iseärasused, mille järgi võib oletada füüsilise vägivalla olemasolu: 

 on teada, et selles peres lapsi või seda konkreetset last on varemgi füüsiliselt vääralt 

koheldud 

 vanem suhtub lapsesse seletamatu põlgusega, halvustavalt 

 vanem rakendab lapse distsiplineerimiseks julmi võtteid 

 vanem ei pöördu lapse füüsilise vigastuse korral arsti poole 

 vanemat on kuuldud last füüsilise vägivallaga ähvardamas 

 lapsevanem ei oska seletada, kuidas vigastus tekkis, annab vastuolulisi seletusi. 

(Soonets,1997:95) 

 

Paljudel last füüsiliselt väärkohtlevatel vanematel on olnud lapsepõlv täis füüsilist vägivalda. 

Varajased väärkohtlemise kogemused loovad lapsel negatiivse vanemliku rollimudeli. Tihti 

väärkoheldud laps samastab end oma vägivaldse emaga ja õpib ära, et lapse löömine on 

normaalne. Füüsilist vägivalda kasutavad lapsevanemad, eriti isad, pruugivad tihti alkoholi, mis 

võimendab vägivalda.  
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Füüsiline väärkohtlemine on teadlikult füüsilise jõu kasutamine lapse vastu, talle füüsilise kahju 

tekitamine. Füüsilisel väärkohtlemisel võivad olla väga spetsiifilised tagajärjed.  

 

Füüsilise vägivalla üheks suuremaks põhjustajaks on alkohol. Füüsilise vägivalla varajane mõju 

tähendab palju, eriti kui on tegemist väikese lapsega ja kui sellega kaasneb veel hingeline 

kiusamine võib lapse arenev isiksus murduda nii, et mõne aja pärast ei suuda tema psüühika seda 

enam välja kannatada.  

 

Meie kohus on väärkoheldud lapsi ära tunda, neid abistada ja mõista. Tuleb kaasa haarata 

erinevaid asutusi, erialaspetsialiste ja vabatahtlikke, et aidata väärkoheldud lastel paremini 

iseenda, oma suhete ja eluga toime tulla ja takistada vägivalla laienemist tulevastele põlvedele. 

 

Lapse väärkohtlemine kui nähtus on meie ühiskonnas vähe teadvustatud, seetõttu ei teatagi 

sageli, mida mõeldakse väärkohtlemise all.  

 

 

2.2.2. Emotsionaalne väärkohtlemine 

 

Emotsionaalne vägivald lapse suhtes on mistahes tegu, mis asetab lapse emotsionaalse pinge 

seisundisse, ohustades lapse tundeelu eakohast arengut (Soonets,1997:92). 

 

Emotsionaalse vägivallana käsitletakse järgmisi tegusid lapse suhtes: 

 isoleerimine e. lapse eemaldamine normaalsest sotsiaalsest suhtlemisest 

 tusatsemine, probleemi arutamisest keeldumine 

 lapse solvamine, näägutamine 

 pideva pinge all hoidmine 

 halvustamine, mõnitamine 

 karistushirmu tekitamine 
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 kõlbeline laostamine (lapse kaasatõmbamine ja sundimine tegevuseks, mis on 

ühiskonnaga vastuollu minev ja last kahjustav (Soonets,1997:92). 

 

Emotsionaalse vägivalla olemasolu saab oletada ka lapse mõnede käitumuslike ja füüsiliste 

iseärasuste alusel: 

 laps on emotsionaalselt tuim, ükskõikne 

 on kurvameelne, depressiivne 

 imeb sõrme, kiigutab ennast monotoonselt 

 on enesesse tõmbunud, mõtlik 

 esinevad unehäired, öised hirmuhood (Soonets,1997:94). 

 

Emotsionaalne vägivald on kindlasti ka kõige raskemini äratuntav, sest see ei paista tihti välja. 

Last võibolla mõnitatakse päevast päeva aga laps ei saa oma kaitseks mitte midagi teha ja tihti ei 

julge sellest ka kellelegi rääkida. Kui alandamine, mõnitamine ja pidev hirm kestavad päevast 

päeva pidurdab see lapse normaalset arengut, laps muutub kinniseks, pidurdub lapse 

eneseväljendus oskus. Tihti kasvabki laps üles peres, kus ta päevast päeva puutus  kokku vaimse 

vägivallaga, kuid keegi väljaspool perekonda ei teadnud seda. See on tavaline, et laps ei julge 

sellest rääkida kellelegi, hoiab selle terve elu endale. Kui laps peab pidevalt kogema vanemate 

negatiivseid reaktsioone, saab lapsest rääkida kui emotsionaalsest vägivalla ohvrist. Tihti võib 

vägivaldses õhkkonnas kasvanud laps ka ise looma samasugust õhkkonda enda ümber.  

 

 

2.2.3. Psüühiline väärkohtlemine 

 

Üha selgemini nähakse ja tunnistatakse, et psüühilise kahjustuse tekkimise põhjuseid tuleb otsida 

kodudest (Paloheimo 2002:122).  

 

Psühholoogiline vägivald on lapse suhtes tehtud tegu, mis pidurdab või kahjustab lapse 

potensiaalsete võimete arengut (Soonets,1997:95). 
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Psühholoogiline vägivald muudab lapse kergelt haavatavaks, alandab tema eneseväärtustamise 

võimet ja enesehinnangut. Laps areneb sotsiaalselt saamatuks, oma kõrgenenud haavatavusest 

lähtuvalt satub ta kergemini konfliktsetesse situatsioonidesse ning suure tõenäosusega saab talle 

omaealiste hulgas tõrjutuse seisund. (Soonets,1997:95) 

 

Harva suudab laps vanemate türanniale ja vägivallale asjakohaselt reageerida. Võibolla on see 

kergem ükskõiksuse puhul, kuid oma jäljed jätab seegi. Tähtsam neist on viha, mida niisugune 

kohtlemine põhjustab. Lapsel ei ole mingit asjalikku võimalust väljendada seda enne, kui alles 

palju aega hiljem. Löömine, karjumine, ähvardamine, alandamine ja tõrjumine tekitavad lapses 

sisemise viha. Neist hirmudest olulisel kohal on tõrjutud viha. Need emotsioonid jäävad mällu ja 

mõjutavad jätkuvalt inimese elu. (Paloheimo 2002:79)  

 

Viha paistab oma erinevates avaldumisvormides siiski välja. Sageli avaldub see 

kättemaksuhimuna: makstakse kätte ükskõik kellele – tundmatule möödujale, igaühele, kes üritab 

midagi ette kirjutada. (Paloheimo 2002 188) 

 

 Kõik need emotsioonid jäävad inimese mällu ja mõjutavad jätkuvalt teda kogu elu. Lapsel tekib 

trots kõige ümbritseva vastu ja tihti võtab see soovimatuid vorme ja võib välja kujuneda varjatud 

kättemaksuks (Paloheimo 2002:80).  

 

Psühholoogiline vägivald lapsepõlves võib meie vaimset arengut kahjustada kogu eluks. Just 

sagedased konfliktid peres ja vanemate ettearvamatu käitumine lapse suhtes võivad viia lapse 

psüühilisse ebastabiilsesse seisundisse. 

 

 

2.2.4. Seksuaalne väärkohtlemine 

 

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on igasugune seksuaalse sisuga aktiivsus lapse suhtes, mis 

ületab temaga suhtlemise normid (Soonets,1997:97). 

 

Seksuaalse väärkohtlemisele suunatud tegevusi: 
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 lapse intiimsete kehaosade hellitamine, katsumine 

 teise lapse suguelundite vaatlemisele ahvatlemine 

 oma suguelundite demonstreerimine lapsele 

 masturbeeimine (suguelundite hõõrumine) 

 suguühe lapsega(Soonets,1997:98). 

 

Tahtluse järgi jagatakse lapse seksuaalset väärkohtlemist kaheks: 

1.Seksuaalne ärakasutamine, last kasutatakse mittevägivaldselt seksuaalobjektina oma suguiha 

rahuldamiseks. Seksuaalseks ärakasutamiseks peetakse seksuaalse sisuga mänge lapsega, lapsele 

erootiliste piltide näitamine ja seksuaalkäitumisega seotud asjadest rääkimist lapsele 

mitteeakohaselt erootilisel viisil. 

2. Seksuaalne vägivald, lapse tahte vastane suguiha rahuldamine lapse peal olukorras, kus laps ei 

ole suuteline sellest keelduma ja ennast kaitsma vaimsete ja füüsiliste jõudude ebavõrdsuse tõttu. 

Seksuaalvägivalla füüsilisteks sümptomiteks on rebitud ja määrdunud aluspesu, veritsus 

suguelundite piirkonnas, verimuhud rindadel, kõhuvalu, peavalu, suguhaigused, rasedus. 

(Soonets,1997:99) 

 

Tihti ei teata lapse seksuaalsest väärkohtlemisest. Laps häbeneb seda teistele rääkida ja kannatab. 

On peresid kus isa kasutab last seksuaalselt ära aga ema ei tea sellest midagi. Ema ei pööra 

tähelepanu lapse käitumise muutustele ja mõne iseäraliku joone tekkele tema käitumises. Tihti 

hakkab laps ka ise täiskasvanud peast teisi lapsi seksuaalselt ära kasutama. Seksuaalne 

väärkohtlemine jätab lapsele paratamatult jälje kogu ülejäänud eluks. Tekivad hirmu ja ärevusega 

seotud sümptomid, unehäired, unetus, halb isu, üldine ärevus, madal enesehinnang, depressioon 

jne. Seksuaalse väärkohtlemise spetsiifika on seotud varaste ja lapse tahte vastaste seksuaalsete 

kogemustega.  

 

 

2.3. Tapmise motiivid 
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Võttes aluseks mõistepaari impulsive crime – instrumental crime võime kuriteod motiivid 

liigitada: impulsiivtapmised (impulsiivvägivald) ja kasutapmised (vahendiline vägivald) ( Lehti 

1998:24). 

 

Esimesena nimetatud rühma (impulsiivtapmised) moodustavad kuriteod, mis on toime pandud 

ilma ettevalmistuseta, hetkelises vihahoos. Suurem osa neist moodustab pere- ja joomingu käigus 

tekkinud tülid. Tavaliselt ei ole kurjategija erutamine täpsemalt teada ja vaevalt see selliste tülide 

puhul hiljem üldse võimalik kindlaks teha on. Teiste kuritegude hulgas on eraldi välja toodud 

huligaansused, kuriteod, mis on toime pandud ilma märkimisväärse välise ärrituseta või ohvri 

kaasmõjuta. Motiiviks on sellistel juhtudel tavaliselt olnud vaid tapmisrõõm .( Lehti 1998:24) 

 

Peretülidega seotud tapmised ei sisalda kõik abikaasadevahelisi või peresiseseid tahtlike tapmise 

juhtumeid, vaid suure osa neist. Suurem osa kuritegudest on toime pandud ühiste joomingute 

tagajärjel. Kui joomingus osales peale pereliikmete ka kõrvalisi isikuid, on selle käigus 

toimepandud kuritegu loetud joomingu käigus toimepandud kuriteoks. Joomingutülidega 

seonduvad kuriteod on peamiselt ühiskondlike muutuste tõttu elust kõrvale jäänud inimeste 

kuritegevus. (Lehti 1998:38) 

 

Alkoholi kasutamise tagajärjel närvisüsteemi pidurdusprotsessid nõrgenevad, tähelepanu ja 

mõtlemisvõime alanevad. Kaob enesekontroll ja inimene pole võimeline olukorda adekvaatselt 

tajuma ja vastavalt käituma. Alkoholi pruukides inimese kontrollivõime on alanenud ning just 

alkohol annab paljudel juhtudel tõuke selleks, et toime panna tapmine.(Saarma 1984:181) 

 

Alaneb mõistlik enesekontroll, oma käitumise tagajärgede ettenägemise ning arvestamise võime. 

Joobunud inimene muutub hoolimatuks ja jõhkraks teiste suhtes, esiplaanile kerkivad kitsad 

egotsentrilised huvid ning motiivid. Kujuneb emotsionaalne labiilsus ning pidurdamatus, mis 

võib ulatuda agressiivsuseni.(Saarma 1980:103) 

 

Huligaansust on võimalik motiivina kasutada siis kui kuriteo täpsemat põhjust ei ole veel teada. 

Huligaansus on peamiselt noorte kuritegude ajendiks. Kõige üldisemalt pannakse selliseid 
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kuritegusid toime avalikes kohtades, tavaliselt seal, kus müüakse alkoholi ja vahendina 

kasutatakse enamikel juhtudel terariista .(Lehti 1998:37) 

 

Teises suuremas rühmas (kasutapmised) on kuriteod, kus tahtlik tapmine on olnud vahend mingi 

muu eesmärgi saavutamiseks (röövmõrv, ettekavatsetud kättemaks jne.) Need kuriteod on 

tavaliselt alati ette kavatsetud. Kasutapmised, nagu tahtlikud tapmised üldse on üldiselt meeste 

kuriteod. Kuriteoohvrid on tavaliselt vanemad inimesed ja sageli naised.(Lehti 1998:24,32) 

 

Kasumotiividest lähtuvad tapmised võib jagada kahte rühma:  

- spontaansed, mis pannakse toime igapäevaelu vajaduste lahendamiseks; 

- ülejäänud, mis on seotud ühiskondlike uuenduste või normaalset tegevust takistavate ja 

nende mängureeglite ebaselgusest tingitud kibestumist (Lehti 1998:45). 

 

Kasusaamise eesmärgil toimepandud tapmised on ühiskonna seisukohalt kõige ohtlikumad, sest 

see puudutab kogu elanikkonda ja selle ohvriks sattumist on raske ennetada. Eriti materiaalse 

kasu saamise eesmärgil toimepandud tapmised on tavaliselt noorte kuriteod, kuid suunatud on 

nad kõikidele vanuserühmadele. Suures osas on see ühiskonnas toimunud muutustele jalgu 

jäänute kuritegevus. (Lehti 1998:78) 

 

Suur osa ebaselgeks jäänud kuritegudest kuuluvad tõenäoliselt kasutapmiste hulka. Kasutapmise 

puhul on kurjategijateks enamjaolt noored mehed. Kasusaamise eesmärgil toimepandud tapmise 

asjaolude väljaselgitamine on tavaliselt raskem kui perevägivalla või joomingute tagajärjel 

toimepandud asjade lahendamine. (Lehti 1998:31) 

 

Kumbki kuriteotüüp annab mingil määral tunnistust hinnangute ühesuunalisest muutumisest 

suhtumises vägivalla kasutamisse. Nii impulsiivne kui ka kasumotiividest tulenev vägivald on 

suures osas ühiskonnas sageli tõrjutute pärusmaa. (Lehti 1998:45) 

 

Tapmine on toime pandud alati mingisugusel motiivil, kuid motiive ei ole alati kerge välja 

selgitada. Tapmine mingil motiivil pannakse toime ilmsest lugupidamatusest ühiselureeglite ja 

üldtunnustatud moraalinormide vastu. Kuritegevuse kiireks vähendamiseks ei ole ühtset ja 
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ainuõiget lahendust. Kui suudaksime noorte kuritegevust ohjeldada, parandaks see olukorda 

kõige kiiremini ja muudaks ka kuritegevuse kergemini kontrollitavaks.  

 

 

 

2.4. Ühe hälviku lugu – Aleksandr Rubel 

 

Keegi ei sünni kurjategijaks, küll võib aga selleks kujuneda (Raska 1980:26). 

 

Süüpingis on nooruk. Mõnikord üsna lapseohtu, enamasti aga meheea piiril. Kord on ta 

väljakutsuvalt jõhker ja küüniline, kord pesaraist nõretav, kaastunnet otsiv. Ta võib olla küll 

agressiivne, küll tuim, küll endassesulgunud. Tal võib olla tuhat nägu………( Raska 1980:45) 

 

1999 aastal mõistis Tallinna Linnakohus süüdi 25.detsembril 1980 aastal sündinud Aleksandr 

Rubeli. Süüdimõistmise ajal oli Rubel 18-aastane, kuid oma veretööd pani ta toime alaealisena 

16-aastasena.(Põld 2002:83) 

 

Tugeva kehaehitusega, koolis spordiga tegelenud Rubel valis ohvreid endast nõrgemate seast. Ta 

raius neid puruks kirve ja kividega, pussitas noaga ja kägistas nööri või traadijupiga. Kõik 

mõrvad pani poiss toime bensiini- või alkoholiuimas. (Põld 2002:84) 

 

Oma esimese ohvri valikule andis A. Rubel Tallinna Linnakohtu istungil sellise seletuse: 

„Nuusutasin kodus bensiini, võtsin öökapi alt liharaiumise kirve ja läksin. Tahtsin ükskõik keda 

tappa. Teadsin, et Tõnu on lihtne tappa. Sel päeval tappis ta oma majanaabri, vaevu liikunud  

invaliidi Tõnu, kes oli tema veretöö esimene ohver. Peale esimest mõrva läks A. Rubel hoogu ja 

ta valis ohvreid endast nõrgemate seast.(Põld 2002:83,84) 

 

Teiseks ohvriks langes Aleksei Pavlov, kes oli Rubelite pool külas. Võeti viina. Armukadedusest 

sõge isa torkas naise kallimale lauanoaga kõhtu, kuid kuna täismees jäi veretöö lõpuleviimisega 

jänni, palus ta poeg Aleksandri appi. Ohvri tõukas ta pikali ja kägistas nööriga ning viskas hiljem 



 28 

laiba aknast välja. Kohtus võttis poeg pärast isa ebalevat tunnistust süü enda peale. „Mõtlesin, et 

tapan ta, sest ta oli nõrk“.(Põld 2002:85)  

 

Kolmas ohver Jevgeni Šelest pussitas A. Rubel surnuks Stroomi rannas. Tapatööde vahe oli 

ainult kuu aega, kui juba tekkis mõrvaril tahtmine uuesti tappa. (Põld 2002:85) 

 

Neljas ohver Vladimir langes mõrtsuka ohvriks Kaevuri tänaval. Küsinud ohvrilt suitsu ja viit 

krooni, et bensiini osta, raius julmalt tal pea otsast. Küsimuse peale miks A. Rubel piinas oma 

ohvreid vastas ta: „Mul ei meeldi, kui inimene piinleb“.(Põld 2002:86) 

 

Viimase ohvri puhul, kui prokurör küsis kas tal oma ohvrist, 15-aastasest tüdrukust kahju ei ole, 

vastas A. Rubel: „Nüüd on tast kahju küll aga siis mitte. Kartsin, et ta jääb ellu ja räägib. 

Sellepärast lõikasingi tal kõri läbi ja sain sellest mõrvast kuuks ajaks moraalse rahulduse“.(Põld 

2002:86) 

 

Millal siis algas A. Rubeli tapjaks kujunemine? Aleksandr Rubel lõpetas kunagi Tallinna 41. 

keskkoolis kaheksa klassi. Koolis, kus Rubel õppis kaheksa ja pool aastat, jättis ta õpetajatele 

üksnes rahuliku, heatahtliku ja kohusetundliku nooruki mulje. Tegeles koolis spordiga. Võib 

öelda, et A.Rubel on pärit „mittetervest“ perest, kuigi tal on olemas ema ja isa ei piisa alati 

sellest. Kui lapse eeskuju on igati negatiivne ja valitseb mitteterve õhkkond. Kui vanemad 

otsustasid Ukrainasse kolida jäi poisil üheksa klassi pooleli. Seda soovi ei jõutud aga teoks teha, 

sest enne toimus poja sarimõrvade avastamine. (Põld 2002:88) 

 

Kodus, kus A. Rubel kasvas tarvitati tihti alkoholi ja ka A. Rubel hakkas üsna varakult viina 

võtma, mida ta varastas oma vanemate tagant. Aleksander Rubel hakkas bensiini nuusutama 14-

aastaselt. Tema bensiiniisu kasvas aastatega, lõpuks küündis see juba viie liitrini ööpäevas. Tema 

aastatepikkusest halvast harjumusest alkoholi tarvitada ja bensiini nuusutada ei teadnud kool ega 

kodused midagi. (Põld 2002:84) 

  

A. Rubelist oli saanud täielik toksikomaan. Aleksandr Rubel hakkas bensiini nuusutama juba 14-

aastaselt. Kuna vanemad ei tundnud huvi lapse käekäigu vastu, sai ta ennast vabalt oma tuppa 
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lukustada ja nuusutamisega tegeleda. Oma ülestunnistuses on A. Rubel väitnud, et ta sai 

tapmisest hingelise rahulduse. Ma ei mõelnud teiste kannatustele. Mingiks maniakiks ta ennast ei 

pidanud, küll pisut füüsiliselt haigeks, sest nuusutas suurtes doosides bensiini.(Põld 2002:86,89) 

 

Narkootikumide tarvitamine kutsub esile inimese enesetunde ajutise tõusu. Narkomaania korral 

tekib rida psüühikamuutusi, eetiliste ja tahteliste omaduste alanemine, huvide kitsenemine, 

egoism. Meeleolu muutub kõikuvaks ja esineb kergesti erutuvus. (Saarma 1990:110) 

 

Kohtupsühhiaatrite hinnangul oli Rubel äärmiselt enesekeskne, jõhker, julm ja hoolimatu teiste 

inimeste suhtes. Tema isiksuse iseärasused ei takistanud tal oma tegudest aru saada ja neid 

juhtida. Selles inimeses oli mängulisust ja fantaasiat. Aeg-ajalt kujutas ta ennast 

filmikangelasega, kuid seda mitte psühhootilisel tasemel. Rubel ei irdunud reaalsusest. Kuigi ta 

rääkis tihti ka häältest, mis talle käske annavad, polnud tema simulatiivne käitumine kuigi 

järjepidev.(Põld 2002:87) 

 

Kas niisuguse tapatöö läbiteinud inimene on siiski normaalne? Igasugused sotsiaalsed normid 

olid sellele noorele inimesele võõrad. Ta ignoreeris kõike ega mõelnud oma tegude tagajärgedele. 

Tapatöö oli talle elamus ja ta kirjeldas seda täpselt. Tapjale olid kannatanud kerge saak. Oma 

ohvreid ta taga ei nutnud ega kahetsenud midagi. Samas teadis ta väga hästi, et tapmine on 

kuritegu. A. Rubel pole suure karja juht vaid üksiktegutseja. A. Rubeli puhul oli tema käitumist 

võimalik muuta ainult riiklike abinõudega suunates teda karistust kandma. Tema sees on peidus 

„kurjus“, mida ei saa mõjutada. Selline kurjus tähendab ka seda, et inimene ei vastuta täielikult 

oma tegude eest. Ta püüab vastutuse eest põgeneda.  

 

Aleksandr Rubelit võib kindlalt pidada mitmikimõrvariks, sooritas ta ju mitu mingi ajavahemiku 

tagant korduvat isikuvastast kuritegu, 6 tapmist millele on raske leida mingit otsest välist motiivi. 

Selge on, et mitte ükskõik kellest ei tule sarimõrvar, taustaks on tõsised individuaalsed 

psüühikaprobleemid, mida tema muus välises käitumises ei ole märgata. A. Rubelit võib pidada 

kindlalt impulsiivkurjategijaks. Motiiviks oli tal ju vaid tapmisrõõm, agressiivsus, sadism, 

võimalus joobuda tapmisest saadud erutusest. Arstlik komisjon jõudis küll seisukohale, et 
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tegemist ei ole vaimuhaige ega nõrgamõistuslikuga, küll on aga tegemist kindlalt psühhopaatilise 

inimesega. Mõrvad olid toime pandud isiklikest motiividest ajendatult.  

 

Ühiskond peab olema valmis ka niisuguseid inimesi vastu võtma. Kuid ühiskonnaga ei saa ta 

kunagi tasa olla , sest tema võlga – inimelude hävitamine – ei ole võimalik taastada.   

3. RISKI- JA KAITSETEGURID 

  

 

Miks mõnedest lastest kasvavad kurjategijad ja teised jäävad seaduskuulekaks? Kuigi enamik 

murdeealisi teeb midagi ebaseaduslikku, saavad ainult vähestest (6-8%) kroonilised rasked 

kurjategijad. Miks? Vastuse annavad epidemioloogilised arengu-uurimused ning võtmeks on 

riskitegurite kontseptsioon. Riski- ja kaitsetegurites mõtlemine on praeguseks muutnud 

kriminaalõigussüsteemi tööd kogu maailmas, reaktiivselt kontrollilt on üle mindud kuritegude 

ennetamisele ja tervete ja turvaliste kogukondade edendamisele.(http://www.zavod-

irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

Riski- ja kaitsetegurite paradigma on lihtsa sisuga: kuritegevuse peamiste riskitegurite 

kindlakstegemine võimaldab välja töötada ennetusmeetodeid, mis avaldavad riskidele vastumõju.  

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

 

3.1. Riskifaktoriaalne lähenemisviis 

 

Riskifaktoriaalne lähenemisviis tekkis 1990ndate aastate alguses, ülevõetuna tervishoiu 

ennetustöö strateegiast. Riskifaktorid ennustavad kriminaalse, probleemse või hälbiva käitumise 

kujunemise kõrgendatud riski. Tegurid, mis suurendavad kriminaalse käitumise tekkimise või 

süvenemise tõenäolisust, nimetatakse riskifaktoriks.(Traat,U: õppematerjal) 

 

Kuid riskifaktorid ei tähenda fataalsust ega garanteeri kriminaalse käitumise teket, vaid ainult 

selle tekkimise või süvenemise tõenäolisust ega ennusta iga indiviidi sattumist kriminaalsele 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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teele. Ennetustöö on suunatud riskifaktorite mõju vähendamisele ja kaitsefaktorite mõju 

suurendamisele. Tegurid, mis kriminaalse käitumise tõenäolisust vähendavad, nimetatakse 

kaitsefaktoriteks. (Traat,U: õppematerjal) 

 

Riskitegurid liigitatakse: 

mõjutavuse järgi a) dünaamilised ehk muutuvad 

                              b)  staatilised ehk muutumatud 

loomuse järgi:       a) biogeensed (bioloogilise päritoluga) 

                              b) psühhogeensed (psühholoogilise päritoluga) 

                              c) sotsiogeensed (sotsiogeense päritoluga) 

Riskifaktorid ei toimi iseeneslikult, nad ainult suurendavad kriminaalse käitumise riski. 

(Traat,U: õppematerjal) 

 

 

3.2. Riskitegurid 

 

Riskitegurid on kõik asjaolud, mis suurendavad ebasoovitava käitumise tõenäosust. Riskitegurid 

on liidetavad ja kumulatiivsed. Riskitegurid ilmnevad järgmistel tasanditel: indiviid, perekond, 

kool, elulised asjaolud, kogukond ja kultuur.                

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.)  

 

 Peamised tegurid: 

1) Antisotsiaalsed/prokriminaalsed hoiakud, väärtused, veendumused ja kognitiiv-emotsionaalsed 

seisundid (nt kuritegevust pooldavad kognitsioonid); 

2) Prokriminaalsed kaaslased ja isolatsioon mittekriminaalsetest inimestest (nt suhtlemine 

kuritegevust pooldavate inimestega); 

3) Temperamendi ja isiksuse faktorid, mis soodustavad kriminaalset aktiivsust, kaasa arvatud 

psühhopaatia, sotsialiseerimisraskused, impulsiivsus, rahutu agressiivne energia, egotsentrism, 

alla keskmise sõnaline intelligentsus, huvi riskimise vastu ja kehvad 

 probleemilahenduse/eneseregulatsiooni oskused; 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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4) Antisotsiaalse käitumise varane algus, esinemine mitmetes erinevates valdkondades ja mitmete 

erinevate tegude näol; 

5) Perekondlikud tegurid – kriminaalsus ja terve rida psühholoogilisi probleeme algperekonnas, 

eriti vähene hoolivus, hoolitsemine ja kokkuhoidmine; kehv vanemlik järelvalve ja distsipliin 

ning otsene hooletussejätmine ja väärkohtlemine; 

6) Madal haridustase, kutsealased ja majanduslikud saavutused ja eriti ebastabiilne tööhõive. 

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

Väiksema mõjuga tegurid: 

7) Kehv sotsiaalmajanduslik olukord, halbade elutingimustega ümbrus ja vanemate 

hariduslikud/kutsealased/majanduslikud saavutused; 

8) Isiklik stress, nii sotsioloogilises (anoomia, pinge või võõrandumine) kui kliinilises mõttes 

(madal enesehinnang, ärevus, depressioon, muretsemine või ametlik diagnoos “vaimse tervise 

häire"; 

9) Bioloogilisedl/neuropsühholoogilised indikaatorid, mis pole veel veenvalt lülitatud 

teooriatesse ega riski/vajaduste mõõtmise praktilistesse vahenditesse.    

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

  

Andrews eristas staatilised riskitegurid (nt vanus ja sugu, kriminaalne minevik), mida ei saa 

muuta ja dünaamilised riskitegurid (nt kriminaalsed väärtused ja hoiakud, kriminaalsed 

kaaslased). Tema riskitegurite mõõtmismetoodika  - Järelvalvetaseme küsimustik aitab koostada 

dünaamiliste, muudetavate riskitegurite keskset tööplaani kurjategijatega. Kui neid dünaamilisi 

tegureid muuta, tehakse tulevikus vähem kuritegusid. Cambridge-i uurimuses koostasid 

Farrington jt samasuguse nimekirja. 1994 kirjutas ta: Kõige olulisemad hilisema õigusrikkumise 

ennustajad kaheksa kuni kümne aasta vanuselt (nii süüdistuste kui laste enda ütluste põhjal) 

kuuluvad kuude kategooriasse:  

 lapse antisotsiaalne käitumine, sh pahandused koolis, ebaausus ja agressiivsus;  

 üliaktiivsuse ja tähelepanu puudulikkuse sündroom, sh halb keskendumisvõime, rahutus, 

riskantsed teod ja psühhomotoorne impulsiivsus;  

 madal intelligentsus ja vähesed saavutused koolis;  

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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 kriminaalsus perekonnas, sh vanemate karistatus, õdede-vendade õigusrikkumine ja 

käitumisprobleemid;  

 perekonna vaesus, sh madal sissetulek, suur pereliikmete arv ja halvad elutingimused;  

 vanemate halvad kasvatusvõtted, sh range ja autoritaarne stiil, halb järelvalve, 

vanematevahelised tülid ja lapse eraldamine vanematest. 

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

Kuritegevuse bioloogiliste ja psühholoogiliste eelduste alusel saab teha nelja tüüpi järeldusi. 

Esiteks, kuna rasedus ja sünnikomplikatsioonid on nii olulised, saab neid probleeme leevendada 

intensiivsete kodukülastustega raseduse ja varase lapseea ajal. Teiseks saab madalast 

intelligentsusest ja abstraktsest mõtlemisest ning kesistest saavutustest tekkivaid probleeme  

vähendada koolieelsete intellektuaalse rikastamise programmidega. Kolmandaks saab isiksuse 

ühiskonnavastaste joonte (nt madal empaatia, süü ja kahetsuse puudumine, enesekesksus, 

oskamatus näha teiste seisukohti, impulsiivsus, käitumise tagajärgedele mitte mõtlemine) ja 

nõrkade suhtlemisalaste probleemilahendusoskustega tegelda mitmete kognitiiv-käitumuslike 

programmide abil. Neljandaks saab madalat moraalse mõtlemise taset parandada moraali 

arendamise programmidega. Kuritegevuse ennetamise programmi puhul on oluline uurida selle 

loogikat, aluseks võetud teooriaid ja sekkumiste sisu. Kui ennetusplaan ei ole riskikeskne, pole 

tõenäoliselt üldse tegu ennetamisega. Nii on paljud kuritegude ennetamise programmid seda 

ainult nime poolest.  

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

 

3.3. Kaitsetegurid 

 

Laste ja noorte kuritegevusele, narkomaaniale ja muudele antisotsiaalsetele käitumistele aitavad 

vastu seista riskile otseselt vastandlikud tegurid või riskide puudumine. Ometi on uurimused 

kindlaks teinud ka terve rea tegureid, mille kaitsemõju avaldub selles, et nad muudavad riskidega 

kokkupuutumise mõjusid (Rutter, 1990, Hawkins jt. 1992). See käsitlus aitab selgitada, miks 

mõned paljude riskiteguritega kokkupuutuvad lapsed ei hakka käituma antisotsiaalselt ega 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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sooritama kuritegusid. Erinevad kaitsetegurid töötavad erinevatel viisidel – kas ennetades 

riskitegurite ilmumist lapse elus, avaldades riskifaktorite negatiivsetele tulemustele vastumõju 

või katkestades riskitegurite vastastikuse mõju ahela (Coie jt 1993). Loetletakse järgmisi 

kaitsetegureid: 

 Naissugu 

 Vastupanuvõime, hakkamasaamise tunne, positiivne, sõbralik meelelaad ja kõrge 

intelligentsus. Hawkins jt (1992) nendivad, et kuigi kõrge intelligentsus on üldiselt 

kuritegevusevastaseks puhvriks, ei laiene see narkootikumide proovimisele ja kuritarvitamisele.  

 Sotsiaalsed sidemed: tugev side või kiindumus ühte või mõlemasse vanemasse, stabiilsed 

soojad emotsionaalsed suhted kaitsevad nii kuritegevuse kui narkomaania vastu.  

 Hawkins ja Catalano (1992) laiendasid sotsiaalsete sidemete kontseptsiooni laste ja 

õpetajate ning teiste positiivsete hoiakute ja positiivset sotsiaalse käitumise eeskuju andvate 

täiskasvanute ja eakaaslaste suhtes. Sidemete kaudu kirjeldatakse ka suhtumist kooli ja hiljem 

kogukonda. Analoogiliselt inimestevahelistele sidemetele takistavad head suhted kooli ja 

kogukonnaga antisotsiaalseid tegusid, mis neid suhteid ohustaksid.  

 Terved normid kogukonnas: Ameerikas usutakse, et nii vanemate individuaalsed kui 

kogukonnas prevaleerivad sotsiaalsed hoiakud võivad lapsi ja noori kaitsta.  

 Kaasatus, sotsiaalsed ja mõtlemisoskused, tunnustus ja ärateenitud kiitus. 

Kuigi kaitsetegurite ja nende toimimise kohta pole kaugeltki kõik teada, on uuritud nende 

kollektiivse mõju protsesse. Üks kaitsefaktor võib tugevdada teise mõju (Brook jt 1990). 

Sellekohase näitena võib tuua lapsed ja noored, kes on üheaegselt paljude riskitegurite mõjuväljas 

ja samal ajal kaitstud tänu intensiivsele ja edukale osalemisele pere, kooli või kogukonna elus. 

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

     

Vastupanu 

Vastupanu uurimist on alles alustatud. Vastupanu on laias mõttes positiivne kohanemine 

olukorras, kus esinevad nii suured raskused, et inimese kognitiivsed või funktsionaalsed võimed 

oletatavasti kahjustuvad. Vastupanu võtmetunnusteks peetakse järgmisi: 

 Riskifaktorid on kumulatiivsed – ühe olemasolu suurendab tõenäosust, et esinevad ka 

teised. 

 Üleminekuajad laste elus kujutavad endast nii ohte kui võimalusi. 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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 Kui on võimalik purustada ebasoodsate asjaolude kumulatiivne ahel, suudab enamik lapsi 

taastuda isegi väga raske varase lapseea korral.  

 Et lapsed saaksid õppida toimetulekumehhanisme, peab neil olema kontrollitud 

kokkupuude ohtudega.  

 Peamisteks vastupanu edendavateks faktoriteks on toetav perekond, hea koolikogemus, 

võimalused tegutseda sotsiaalsetes rollides ja olla tunnustatud. 

 Akuutsetel stressisündmustel on laste arengule väiksem pika-ajaline mõju kui kroonilisel 

ebasoodsal olukorral.  

 Kõrge enesehinnang võib sageli olla kaitseteguriks, ent see pole sugugi kõigi laste ja 

noorte probleemide allikas ega sobiv sekkumise väljund.  

 Vastupanu edendamine tähendab kompromisse – eesmärgiks on täiskasvanu edukas 

kohanemine, mitte kõigi lapsepõlve traumade mõju kõrvaldamine.  

Sekkumise eesmärgid on pelgalt riskikeskselt ennetamiselt nihkunud kaitsetegurite edendamisele 

ja positiivsele arengule ning vastupanu edendamisele. 

(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

Vastupanu saab edendada: 

 muutes lapse arusaamu või ohuga kokkupuutumise astet,  

 nõrgendades ahelreaktsiooni, mis tekib riskifaktorite liitumisel ja mitmekordistumisel, 

 aidates lapsel parandada enesehinnangut ja hakkamasaamist (enesetõhusust), 

 tekitades võimalusi muutuseks. 

 tegevusi või võimalusi pakkuvate inimeste võrgustik, 

 võime saavutada edu sotsiaalselt tunnustatud tegevustes,  

 varasematele negatiivsetele sündmustele vastandlikud kogemused, 

 abi töö või edasiõppimisvõimaluste leidmisel, 

 õpioskused ja toimetulekustrateegiad. 

Nii nagu tervis on märksa rohkem kui haiguse puudumine, tähendab ka terve ja turvaline 

kogukond märksa enamat kui antisotsiaalse ja kuritegeliku käitumise puudumist. Euroopa Liidus 

arutatakse tervete ja sotsiaalselt kaasavate kogukondade loomise võimalusi. Tõenäosust 

muutvateks asjaoludeks on riskikeskne lähenemine, kaitsefaktorite ja vastupanu edendamine, 

tervise edendamine ja tõenduspõhine töö. 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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(http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-.2004.) 

 

 4. UURIMUS 

 

 

4.1. Uurimuse eesmärk, ülesanded ja meetodid 

 

Käesoleva uurimustöö ülesandeks on uurida erinevaid isiksuse kujunemise arenguetappe 

allakäigu kujunemisel ning mis on olnud suuremad riskitegurid mitmikmõrvariks kujunemisel. 

Uurimustöö eelduseks on väide, et mõrvariks kujunemine on toimunud läbi erinevate lapsepõlves 

kogetud arenguetappide. Uurimustöö objektiks on mitmikmõrvariks kujunemine. Uurimisaineks 

on mitmikmõrvariks kujunemise riskitegurid kinnipeetavatel, kes on sooritanud oma elu jooksul 

tapmise vähemalt teist korda. Käesoleva uurimustöö meetodiks on dokumentide analüüs ja 

ankeetküsitlus. 

 

Uurimuse hüpoteesiks on väide, et tapmiseni viinud sügavad arenguhälbed on enamasti päritud 

lapsepõlvest. 

 

Ämari Vanglas kannab karistust 01.03.2007 aasta seisuga  542 kinnipeetavat, nendest 159 

kinnipeetavat kannavad karistust tapmiste ja mõrvade eest, kõik need kuriteod on lõppenud teise 

inimese surmaga ja nendest 34 kinnipeetavat on sooritanud tapmise, mõrva juba teist korda elus.   

 

Seatud eesmärgini jõudmiseks töötas töö autor läbi kõik kinnipeetavate isiklikud toimikud (542), 

jõudmaks selgusele palju on Ämari Vanglas kinnipeetavaid, kes on sooritanud kuriteo, mis on 

lõppenud surmaga vähemalt teist korda. Antud uurimus on läbi viidud 32 kinnipeetavaga, ( 2 

keeldusid, põhjusega, et nad ei soovi vestelda antud teemal), kes on sooritanud surmaga lõppenud 

kuriteo teist korda. 

 

Uurimustöö eesmärgini jõudmiseks kasutas töö autor selle uuringu jaoks väljatöötatud 

küsimustikku (LISA 1,2), kus kasutas n.n lahtisi küsimusi. Uurimustöö küsimustik on üles seatud 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
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lähtudes lõputöö teooriast. Uurimuses osalesid Ämari Vangla kinnipeetavad, kes kannavad 

karistust mõrva või tapmise eest vähemalt teist korda elu jooksul. Ankeetküsitluse viis lõputöö 

koostaja läbi 32 kinnipeetavaga. Kinnipeetavate kaasamine lõputöösse toimus vabatahtlikkuse 

alusel. Kinnipeetavatele selgitati küsitluse eesmärke ja rõhutati selle anonüümsust. Kinnipeetavad 

olid vastamisel avatud ja soovisid rääkida ka pikemalt oma lapsepõlvest, kui ankeetküsimustik 

ette nägi.  

 

 

4.2. Uurimuse tulemus ja analüüs 

 

Ankeetküsimustiku analüüsimisega püüab töö autor leida vastust küsimusele, kas sügavad 

arenguhälbed on saanud alguse lapsepõlvest. Kui suurt rolli etendab kodust saadud 

psühhotraumad. Kui suurt rolli etendavad kodu, vanemad, kool, õpetajad. 

 

Valim oli 32 isikut, keda võib klassifitseerida mitmikmõrvariteks.  

 

Ankeetküsitlusele vastanute  keskmine vanus oli keskmiselt 40 eluaastat, kusjuures noorem 

vastaja oli 29 aastane ja vanem 59 aastane. 25% kinnipeetavatest oli pärit Ida-Virumaalt, 

Tallinnast 38%, Harjumaalt 18%, Pärnust  2%, Tartust 6%, Lääne-Virumaalt 5%, Võrust 

3%,Venemaalt 3% (Joonis1). 

 

Joonis 1. Uuritavate kinnipeetavate jaotus piirkonniti. 
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4.2.1. Pere ja kodu 

 

Perekonna vägivalla kohta väitsid vastanud, et on puutunud vägivallaga kokku kas otseselt või 

kaudselt. Füüsilist vägivalda olid kogenud ligi 61% ja psüühilist vägivalda 54% vastanutest. 

Need on väga kõrged näitajad ja selle tulemusena võib väita, et väärkohtlemisega on kokku 

puutunud üle poolte vastanutest. Seksuaalkohtlemist on olnud aga vähem 2% (Joonis 2). 

 

Tänapäeva teadlaste jaoks on tõestatud fakt, et väärkohtlemine jätab inimese psüühikasse jälje ja 

tekitab sügavaid arenguhälbeid. On tõenäoline, et need väärkohtlemised olid üheks põhjuseks 

kurjategijaks kujunemisel (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Väärkohtlemise jaotus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üle poolte vastanutest väitsid, et neil on olnud palju sõpru: sõpru koolis 89%-l, sõpru väljaspool 

kooli lausa 96%-l ja sõpru hilisemas elus 83%-l. Sõbrad on olnud eeskujuks 38%-l vastanutest ja 

koguni 57% väitsid, et nad on mõjutatavad teiste inimeste poolt (Joonis 3). 54% vastanutest 

väitsid, et neil on olnud elus teiste inimestega suhtlemisel suhtlemisraskuseid (Joonis 3). Selgus, 
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et sõprade olemasolu on olnud väga tähtis isiksuse kujunemisel ja seda just kooli ajal, kuid üle 

poolte vastanutest väitsid, et ka hilisemas elus ei ole sõbrad neile eeskujuks olnud.  

 

36% vastanutest väitsid, et neid on kasvatanud ainult üks vanematest ja 9% vastanut olid 

kasvanud ilma vanemateta - lastekodus. 50% vastanutest väitsid, et vanemad ei ole olnud neile 

mitte mingisuguseks eeskujuks, 42% väitsid, et vanemad ei toetanud neid rasketel hetkedel ja ligi 

61% vastanutest väitsid, et ei saanud vanematelt kunagi kiita.  

 

Vägivallaga puutus kodus kokku 57 % vastanutest (Joonis 3). Vanemad tarvitasid alkoholi 

(enamasti isad) 51% vastanutest ja purjus olekus olid vägivaldsed 29% vastanute vanemad (isad).  

 

Füüsilise vägivalla üheks suuremaks põhjustajaks on alkohol. Füüsilise vägivalla varajane mõju 

tähendab palju, eriti kui on tegemist väikese lapsega ja kui sellega kaasneb veel hingeline 

kiusamine võib lapse arenev isiksus murduda nii, et mõne aja pärast ei suuda tema psüühika seda 

enam välja kannatada.  

 

 

4.2.2. Kool ja haridus 

 

Küsitletavate enda hinnangul on neil küllaltki kõrge haridustase, mis on aga kahtlane näide ja 

sisaldab eneseülistamist. 38% uuritavatest olid keskharidusega,  kesk-eriharidus oli 18% 

vastanutest, ühel vastanul oli  algharidus 44%, mis näitab et küsitletavad kinnipeetavad on 

küllaltki kõrge haridustasemega.  

 

Koolis edasijõudmisega (mingil perioodil), oli probleeme 61% kinnipeetaval ja nendest 11% 

vastanutest väitsid, et on olnud ka koolist väljalangemist. Koolivägivallaga on kokku puutunud 

35% vastanutest, mis on küllalt suur protsent küsitlevate arvust. Kooliajal probleeme õpetajatega 

on olnud 36%-l ja koguni 41% vastanutes väitsid (Joonis 3), et on tundnud õpetajate poolset 

tagakiusamist (psüühilist vägivalda).  
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Koolis mahajäämised, klassikordamised, koolist puudumised, teistest irdumine – kõik need 

näitajad jätsid negatiivse märgi lapse arengusse. Tihti just ühe inimese nõrkus  ja kaitsetus 

provotseerib teise inimese julmust. Asi ei ole sugugi teisejärguline, sest lapsed, kes on langenud 

koolikiusamise ohvriks on neid mõjutanud kogu järgneva elu  ja avaldanud neile isiksuse 

kujunemisel ränka mõju.  

 

Üle poolte vastanutest (54%) väitsid, et vanemad ei tegelenud nendega piisavalt lapsepõlves, ei 

aidanud koolitükkide tegemisel ja ei mänginud nendega. Ligi 32 % vastanutest ei tundnud ennast 

kodus turvaliselt (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Mõrvariks kujunemise peamised mõjutajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Alkoholi sõltuvus 
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nähtust igapäevaelus, võtab laps selle omaks ja hakkab pidama seda ka ise normaalseks 

nähtuseks. 

 

4.2.4. Kuriteo toimepanemise motiivid 

 

Motiivid kuriteo toimepanemisel olid aga väga erinevad, tehti seda enesekaitseks (et ellu jääda) 

12%, paljudel motiiv puudus 6%, väideti, et ei ole üldse sooritanud kuritegu 6%, kamba mõju 

3%, mõjutatav teiste inimeste poolt 3% , paljud ei osanud hinnata tagajärgi 3%, äri (raha) 6%, 

provotseerimine 16%, hingevalu (armukadedus) 6%, tapmine kakluse käigus 3% , 

narkootikumide mõju all 3%, ligi 3% väitsi otse, et tegid seda tapmise eesmärgil, väideti, et 

vägivald tekitab vägivalda 3%, kõige rohkem oli neid (27%) väitsid, et süüdi on alkohol ja 

sooritasid oma kuriteod alkoholi joobes (Joonis 4).  

 

Joonis 4. Kuriteo toimepanemise peamised motiivid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Hüpoteesi tõestamine 

 

Uurimuse hüpoteesiks on väide, et tapmisega seotud sügavad arenguhälbed on enamasti päritud 

lapsepõlvest ja hüpotees leidis uurimuses kinnitust.  
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alkohol provotseerimine enesekaitse raha armukadedus

motiiv puudus kamba mõju soov tappa narkootikumid
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Uurimuses toodud väidet kinnitavad järgmised asjaolud: 

Perevägivald – perevägivalla sage esinemine vaadeldavate isikute seas. 

 

1.Füüsiline vägivald – ligi 61 % küsitletavatest kannatas füüsilise vägivalla all: 

 isa peksis iga väiksema eksimuse korral 

 kehaline karistamine ilma mingi tegeliku põhjuseta 

 füüsiline vägivald vanemate halva tuju korral  

 isa füüsilise vägivalla kasutamine alkoholijoobes 

Inimesed, keda on vanemate poolt jõhkralt karistatud või pekstud, panevad lõpuks sageli toime 

raskeid vägivaldseid kuritegusid.  

 

2.Psüühiline vägivald – ligi 54% küsitletavatest väitsid, et kannatasid psüühilise vägivalla all: 

 kõval häälel karjumine 

 noomimine, nõuande asemel 

 mõnitamine (oled loll, mõttetu) 

 lapse eemale peletamine (kasi minema, keri oma tuppa, ära sega) 

 tahtlik kiusamine  

 pilkamine 

 häbistamine, pidev maha tegemine 

 kartuse tekitamine  

 

Küsitletavate seas puutus väärkohtlemisega kokku tublisti üle poolte kinnipeetavatest. Vanemate 

suhtumine lastesse oli üleolev, last karistati peksmisega, millega rikuti ära lapse närvisüsteem. 

Vägivalla kasutamist peeti normaalseks nähtuseks ja võib väita, et vägivallastunud peredest 

tulevad tihti vägivallatsejad, kujuneb välja väärastunud maailm – laps ei näegi perekonna 

positiivset poolt. Küsitletavad, kes on lapsepõlves kokku puutunud vägivallaga peavad seda ka 

ülejäänud elus küllaltki loomulikuks. Tihti just ühe inimese nõrkus ja kaitsetus provotseerib teise 

inimese julmust, vägivald tekitab vägivalda. 
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3.Vanemate poolne tunnustuse puudumine – ligi 61 % vastanutest väitsid, et pole saanud 

vanematelt kunagi kiita ega kuulnud mõnda tunnustavat sõna: 

 tähelepanematus 

 ükskõiksus laste suhtes 

 käega löömine 

 kiituse puudumine 

 

4. Vanemad ei tegelenud piisavalt – ligi 51% väitsid, et vanematel ei olnud kunagi aega nende 

jaoks, ei tegelenud nendega. Isiksuse väärastumine toimub kodudes, kus puudub vanemate 

poolne kasvatus lapse arengus: 

 ei aidanud koolitükkide tegemisel 

 ei mänginud kunagi nendega 

 ei tundnud üldse huvi kus nad on ja mida teevad 

 

5. Vanemate hälbiv käitumine: 

 agressiivsus 

 kaklemine 

 armukadedus 

 sõimamine ilma põhjuseta 

 halvustamine 

 

6. Turvalisuse puudumine – ligi 32 % vastanutest väitsid, et ei tundnud ennast kodus turvaliselt: 

 ei tekkinud kodutunnet 

 tahtmine olla kodust eemal 

 tänaval ja sõprade juures turvalisem kui kodus 

 kodus valitsev riid 

 alkoholi pidev tarbimine 

 vanemate pidev kodust äraolek 
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7. Kooli negatiivsed mõjud – probleeme koolis edasijõudmisega oli ligi 61% vastanutest, 

koolivägivallaga kokku puutunud 38% vastanutest ja õpetajate poolsed ahistust tundsid 41% 

vastanutest: 

 mõnitamised kaasõpilaste poolt 

 õpetajate poolsed mõnitused 

 pidevad kaklused  

 mõnitamine vanemate pärast 

 tõrjumine sotsiaalselt madalamasse klassi kuulumise pärast 

 vaesuse tunnetamine 

 

Koolivägivald ei olnud võõras ühelegi küsitletavale. Sügava jälje jättis just emotsionaalne 

vägivald, pannes ohvri emotsionaalse pinge seisundisse, teda alavääristades ja tema 

enesehinnangut alandades ning mõjutades kogu järgneva elu ja avaldades isiksuse kujunemisel 

ränka mõju. 

 

Uurimustöö tulemusi analüüsides võime väita, et vägivald tekitab vägivalda ja peamised 

arenguhälbed on pärit just lapsepõlvest. Lapsepõlves pannakse alus lapse arengule, määratakse 

ära tema staatus. Lapsepõlves omandamata jäetu pärsib arengut. Lapsepõlves läbielatud traumad 

kujundavad isiksuse. 

 

Antud uurimustöös polnud võimalik kõiki riskitegureid kindlaks teda. Ei olnud võimalik teha 

isiksuse teste. Ei ole alust arvata, et üksik riskitegur kujundas küsitletavate isikute allakäigu, vaid 

paljude riskitegurite keeruline kombinatsioon kujundas vaadeldavates isikutes mitmikmõrvari.  
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KOKKUVÕTE  

 

 

Hälbiva käitumise põhjuseks ei ole lapsed, vaid sotsiaalsed suhted ja kasvukeskkond tervikuna.  

Lastes, nende arusaamades ja käitumises peegeldub elu sellisena nagu see on, mitte ilustatult ja 

peidetult. Isiksuse kujunemine on pikaajaline protsess, kuid kõige intensiivsemalt kulgeb see 

noores eas. Võime väita, et isiksus kujunebki teistega koos elades. 

Lapse psüühilist arengut jälgides on võtmesõnaks terviklikkus, s.t et kõik mõjutab kõike. Lapse 

käitumist ei saa mõjutada, kui ei ole midagi teada tema  käitumise kohta. Kui lapse agressiivset 

käitumist tahetakse vähendada, siis on tähtis teada, missugune tundetaust käitumist suunab. 

Agressiivsus ei ole sünnipärane. Vägivald ei ole inimeste suhtlemises loomulik. Agressiivsus on 

eesmärgile jõudmise vahend, sellest otsitakse abi siis, kui muud võimalust ei ole. Ägedakujuline 

agressiivsus tõendab, et see on paljude mõjurite koostoime tagajärg ja osutab sellele, et psüühika 

areng on olnud häiritud. 

 Niisiis on lapse psüühiline areng terviknähtus, kus ühtki järku ega ühtki joont ei saa jälgida 

omaette, vaid alati üheaegselt millegi tagajärjena ja millegi eeldusena. Kui varajane ema-

lapsesuhe sisaldab esmajoones negatiivseid kogemusi, kahjustab see eneseväärikustunde 

kujunemist. 

Lapse iseotsustamisvajadus ja seega ka eneseväärikustunne muutuvad seda tugevamaks, mida 

sagedamini laps kogeb, et omaenda otsustuste järgi toimimine andis soovitud lõpptulemuse. 

Ebaõnnestumine seevastu nõrgendab seda tunnet. Eneseväärikustunde kujunemist mõjutab see, 

kuidas on vanemad oma last  eri arengujärkudes tunnustanud.  
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Lapse kõige suuremaks eeskujuks on tema vanemad ja see, et laps võtab käitumisel eeskujuks 

oma vanemate käitumise on täiesti normaalne, kuid kahjuks võtab laps lisaks positiivsetele 

käitumismallidele üle ka negatiivsed ja vägivaldsed käitumismallid. 

 

Suuremad riskifaktorid isiksuse kujunemisel on kehv sotsiaalmajanduslik olukord, madal 

haridustase, perekondlikud tegurid, isiklik stress, isiksuse faktorid, bioloogilised indikaatorid, 

prokriminaalsed kaaslased, antisotsiaalsed hoiakud ja nende käitumise varajane algus.  

 

Sõltumata sellest, millises vormis väärkohtlemine esineb, mõjutab see lapse arengu füüsilist, 

emotsionaalset, sotsiaalset ja intellektuaalset aspekti.  

 

Uurimustöö hüpoteesiks oli väide, et tapmisteni viinud sügavad arenguhälbed on enamasti 

päritud lapsepõlvest. Antud töös püstitatud väide, et tapmisega seotud arenguhälbed on enamasti 

päritud lapsepõlvest leidis uurimuses kinnitust. 

 

Uurimustöö ülesandeks oli uurida, mis on suuremad riskitegurid mõrvariks kujunemisel, 

vaadeldes inimese kasvamist ja kujunemist mõrvariks. Uurimustöö objektiks on mitmikmõrvariks 

kujunemine. Uurimisaineks on mitmikmõrvariks kujunemise riskitegurid kinnipeetavatel, kes on 

sooritanud oma elu jooksul tapmise vähemalt teist korda. Uurimustöö meetodiks on dokumentide 

analüüs ja ankeetküsitlus. Uurimuse valim on 32 isikut ja vaadeldi läbi nende kriminaalsed 

toimikud.  

 

Uurimusest selgus, et mitmikmõrvariks kujunemise riskitegurid on järgmised: füüsiline- ja 

psüühiline vägivald peres, vanemate mittetegelemine lastega, vanemate hälbiv käitumine, 

turvalisuse puudumine, kooli negatiivsed mõjud. Uurimusest selgus, et vägivald tekitab 

vägivalda, peamised arenguhälbed on pärit lapsepõlvest, lapsepõlves omandamata jäetu pärsib 

arengut, lapsepõlves läbielatud traumad kujundavad isiksuse. Paljude riskitegurite keeruline 

kombinatsioon kujundas vaadeldavates isikutes mitmikmõrvari.  

 

Sotsiaaltöötajad kohalikest omavalitsustest peaks hakkama rohkem tähelepanu pöörama peredele, 

kes ei tule toime laste kasvatamisega. Ei tohi silmi kinni pigistada ja pead ära pöörata, nähes isa 
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last löövat või teades, et naabriperes kasutatakse vägivalda. Riik ei ole siiani karistanud 

vanemaid, kes kasutavad oma lapse peal psüühilist või emotsionaalset vägivalda, kuid peaks. 

Pedagoogilist süsteemi tuleks muuta, et saaks tõsta lastekasvatamise vastutust. Vanglates peaks 

töötama mitte ainult psühholoogid, vaid ka kindlasti rohkem psühhiaatreid. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НАПИСАНА НА ТЕМУ  «ФАКТОРЫ РИСКА  

ФОРМИРОВАНИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ» (НА ПРИМЕРЕ ТЮРЬМЫ ЭМАРИ) 

 

ОБЪЕМ ДАННОЙ РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ 49 СТРАНИЦ. ЯЗЫК НАПИСАНИЯ 

ЭСТОНСКИЙ. РАБОТА СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГЛАВ ВМЕСТЕ С ПОДРАЗДЕЛАМИ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЕНО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ИСПОЛЬЗОВАНО 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ БЫЛО ИССЛЕДОВАТЬ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ, РАССМОТРЕТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И 

СТАНОВЛЕНИЕ ЕГО УБИЙЦЕЙ. ИССЛЕДОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

АВТОР РАБОТЫ РАССМАТРИВАЕТ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ. РАННЕЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ РАЗВИТИЯ. СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕСТОКОГО 

ПРЕСТУПНИКА. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО, 

ПСИХИЧЕСКОГО И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. 

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ. 
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ГИПОТЕЗОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО 

ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК 

СТАНОВИТСЯ УБИЙЦЕЙ, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ, ЗАРОЖДАЮТСЯ В ДЕТСТВЕ. 

 

ЗАДАЧА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ИССЛЕДОВАТЬ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЬШИМ 

РИСКОМ ФОРМИРОФАНИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ – ФОРМИРОВАНИЕ СЕРИЙНОГО 

УБИЙЦЫ. 

 

 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – ФАКТОРЫ РИСКА СТАНОВЛЕНИЯ СЕРИЙНОГО 

УБИЙЦЫ У ЗАКЛЮЧЕННЫХ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ СОВЕРШИЛИ 

УБИЙСТВО МИНИМУМ ДВА РАЗА. МЕТОД ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ – 

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ И АНКЕТНЫЙ ОПРОС. 
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LISAD 

 

 

LISA 1 

 

Уважаемый респондент! 

 

http://www.zavod-irc.si/exit/programmes_results/SRK_SID%20SEL%20SON_est.doc-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.2004.
http://www.parnu.ee/raulpage/agressiivne/agress4.html%2022.05.2006
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Данный анкетный опрос составлен в рамках исследовательской работы студентки 

факультета коррекции,  Академии Внутренней Обороны Кюллике Таммсалу. 

 

Опрос является анонимным. Вы не должны нигде указывать своё имя. Результаты опроса 

будут использованы только для написания дипломной работы. 

 

Пожалуйста, напишите ответ на вопрос на пунктирной строке. Пожалуйста, отвечайте 

честно и откровенно! 

 

1. Ваш возраст……………………………………………………………………………….. 

2. Национальность………………………………………………………………………….. 

3. Образование……………………………………………………………………………… 

4. Были ли у вас проблемы с успеваемостью в школе?………………………………….. 

5. Вас исключали из школы? ……………………………………………………………… 

6. Приходилось ли вам соприкасаться с насилием в школе? (издевательства, 

притеснения)……………………………………………………………………………… 

7. Было ли у вас в детстве какое либо хобби? ……………………………………………. 

8. Были ли у вас в школе проблемы с учителями? ………………………………………. 

9. Ощущали ли вы на себе нападки либо притеснения со стороны учителей? ………... 

10. Были ли у вас друзья в школе…………………………………………………………… 

Вне школы……………………………………………………………………………………. 

11. Были ли у вас друзья в более зрелом возрасте? ………………………………………. 

12. Были ли друзья для вас примером? ……………………………………………………. 

13. Поддаётесь ли вы влиянию со стороны других людей? ……………………………… 

14. Были ли у вас проблемы в общении с другими людьми? ……………………………. 

15. Ваше семейное положение (холост /женат)……………………………………………. 

16. Место жительства до тюрьмы (регион)………………………………………………… 

17. Вы выросли в семье, где были оба родителя…………………………………………… 

Один родитель……………………………………………………………………………….. 

18. Родители были вам примером? ………………………………………………………… 

19. Родители часто вас хвалили? ………………………………………………………….. 
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20. Родители поддерживали вас в трудные минуты? ……………………………………. 

21. Были ли насилие в вашей семье? ………………………………………………………. 

22. Родители наказывали вас физически? …………………………………………………. 

23. Родители наказывали вас психологически? (кричали, запугивали, глумились, 

унижали)…………………………………………………………………………………. 

24. Соприкасались ли вы с сексуальным насилием? (в детстве, позднее) 

……………………………………………………………………………………………... 

25. Ваши родители употребляли алкоголь? ……………………………………………….. 

26. Родители применяли насилие в состоянии опьянения? ………………………………. 

27. Родители заботились о вас в детстве? …………………………………………… 

играли с вами.……………………………………………………………………………. 

помогали выполнять школьные домашние задание……………………………………….. 

достаточно вами занимались………………………………………………………………. 

28. Чувствовали ли вы себя защищённым дома? …………………………………………. 

29. Вы работали перед тем, как попасть в тюрьму? ……………………………………… 

30. Был ли у вас какой либо доход перед тем, как вы попали в тюрьму? ……………… 

31. Вы употребляли алкоголь перед тем, как попали в тюрьму? ……………………….. 

32. В каком возрасте стали употреблять алкоголь? ……………………………………… 

33. Вы употребляли наркотики? ………………………………………………………….. 

34. В каком возрасте стали употреблять наркотики? ……………………………………. 

35. По какой причине вы совершили преступление? (мотив) …………………………... 

 

Благодарю вас! 

 

 

LISA 2 

 

HEA KÜSITLUSELE VASTAJA! 

 

Käesolev ankeetküsimustik on koostatud uurimustööks Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala 

üliõpilase Küllike Tammsalu lõputöö koostamisel. 
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Küsimustik on anonüümne. Te ei pea kuhugi märkima oma nime. Küsitluse tulemusi kasutatakse 

vaid  lõputöö koostamisel. Punktiirjoonele palun kirjutage vastus. Palun vastata ausalt. 

 

1. Teie vanus        ……………………………………………………………………………… 

2. Rahvus            ………………………………………………………………………………. 

3. Haridus           ……………………………………………………………………………….    

4.  Kas on olnud probleeme koolis edasijõudmisega?…………………………………………. 

5.  Kas on olnud koolist väljalangemist ?……………………………………………………… 

6.  Kas olete puutunud kokku vägivallaga koolis? ……………………………………………. 

     (tagakiusamised, mõnitamised) 

7. Kas tegelesite lapsepõlves mõne hobiga?  …………………………………………………. 

8. Kas on olnud koolis probleeme õpetajatega? ………………………………………………. 

9. Kas olete tundnud õpetajate poolset tagakiusamist? ……………………………………….. 

10. Kas teil oli sõpru 

                                 koolis? …………………………………………………………………… 

                                 väljaspool kooli? ………………………………………………………… 

11. Kas on sõpru hilisemas elus? ……………………………………………………………… 

12. Kas sõbrad on olnud teile eeskujuks? …………………………………………………….. 

13. Kas olete mõjutatav teiste inimeste poolt?………………………………………………… 

14. Kas on olnud suhtlemisraskuseid teiste inimestega? ……………………………………… 

15. Perekonna seis……………………………………………………………………………… 

     ( olete olnud abielus/ elanud vabaabielu) 

16. Elukoht enne karistuse kandmist  ………………………………………………………….. 

17. Kas olete kasvanud peres kus on  

                           mõlemad vanemad? …………………………………………………………. 

                           üks vanematest? ……………………………………………………………... 

18. Kas vanemad on olnud teile eeskujuks? …………………………………………………... 

19. Kas saite vanematelt tihti kiita? …………………………………………………………… 

20. Kas vanemad toetasid teid raskel hetkel? …………………………………………………. 

21. Kas perekonnas on olnud vägivalda? ……………………………………………………… 
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22. Kas vanemad on kasutanud teie vastu füüsilist vägivalda? ……………………………….. 

      (karistati füüsiliselt mingi pahanduse eest) 

23. Kas vanemad kasutasid teie vastu  psüühilist vägivalda? ………………………………… 

        (karjumine, hirmu tekitamine, mõnitamine, alandamine) 

24. Kas oled puutunud kokku seksuaalse väärkohtlemisega? ………………………………… 

 ( lapsepõlves, hiljem) 

25. Kas vanemad tarvitasid alkoholi? ………………………………………………………… 

26. Kas vanemad olid vägivaldsed purjus olekus? …………………………………………… 

27. Kas vanemad  hoolitsesid sinu eest lapsepõlves? ………………………………………... 

                       mängisid sinuga ………………………………………………………………. 

                       aitasid koolitükkide tegemisel ………………………………………………... 

                       tegelesid sinuga piisavalt ……………………………………………………..                       

28. Kas tundsite ennest kodus turvaliselt? ………………………………………………….. 

29.  Kas töötasite enne karistuse kandmist? ………………………………………………… 

30.  Kas teil oli mingi sissetulek enne karistuse kandmist? ………………………………… 

31.  Kas tarvitasite alkoholi enne karistuse kandmist? ……………………………………... 

32.  Kui vanalt hakkasid tarvitama alkoholi? ………………………………………………. 

33.  Kas oled tarvitanud narkootikume? …………………………………………………… 

34.  Kui vanalt hakkasid tarvitama narkootikume? ………………………………………… 

35.  Põhjus, miks te kuriteo toime panite …………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………. 

        (motiiv, kuriteo toimepanemise hetkel/ peamine põhjus teie arvates) 

 

    TÄNAN  TEID ! 


