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Juhtum 1

27. oktoobril 2014 tulistas Viljandi Paalalinna kooli 9. klassi õpilane saksa keele tunni ajal 
oma õpetajat. Hommikul võttis 15-aastane noormees oma elukohasast vanemate toast 
relvakapi võtme ja avas samas toas oleva relvakapi, kust võttis relvaluba omamata isale 
kuuluva revolvri ja ühaseksa padrunit. Ta toimetas need enda koolikots kooli, kus kandis 
kaasas relva ja padrunit ning kasutas klassiruumis relva ja tulistas korduvalt õpetajat. 
Õpetaja suri sündmuspaigal enne kiirabi saabumist. Õpilane andis pärast tulistamist relva 
kooli personalile ega osutanud saabunud politseinikele kinnipidamisel vastupanu. 20. 
oktoobril 2015 mõists kohasus noormehase tapmises süüdi ja mõists talle karistuseks ühaseksa 
aasta pikkuse vangistuse.

Tulistama, tulistada, tulistan 
tunni ajal
relvakapp, -kapi, -kappi 
võt, võtme, võtt
relvaluba, -loa, -luba
kuuluma, kuuluda, kuulub
kooli toimetama, toimetada, toimetan kooli 
korduvalt
sündmuspaik, -paiga, -paika 
saabuma, saabuda, saabun 
vastupanu osutama, vastupanu osutada, osutan vastupanu
süüdi mõistma, mõista, mõistan süüdi 
kohasus, kohastu, kohasust 
tapma, tappa, tapab
karistuseks mõistma, mõista, mõistab karistusesks
vanglakaristus, vanglakaristuse, vanglakaristust 

Mis?
Kus?
Millal?
Kes?
Kuidas?
Miks?
Sinu hasinnang toimunule ja karistusele?



 

Juhtum 2

7. märtsil kella poole kuue ajal õhastul sai kiirabi kutse Lasnamäele, kus põletushasaavu oli 
saanud 22-aastane naine. Naine kutsus endale kiirabi ise. Tegemist oli Süüriast pärit 
sõjapõgenike perega, kes saabus Eestsse mmmdunud aastal Kreekast. Põletushasaavu saanud 
süürlanna seisund on väga raske.

Süüriast pärit sõjapõgenike pere saabus Eestsse mmmdunud juunis Kreekast. Mohasammad 
soovis naist karistada, osts poest puhasastusbensiini, sidus seejärel kodus nende  2,5-aastase 
tütre juuresolekul oma abikaasa neljast kohasast nelja rätkuga kinni, valas ta 
puhasastusbensiiniga üle ja süütas välgumihaskliga põlema.

Harju Maakohasus tunnistas Kovan Mohasammadi süüdi raske tervisekahasjustuse tekitamises 
ning kehasalises väärkohastlemises ja mõists talle liitkaristuseks 10 aastat vangistust. 

Kutse, kutse, kutset 
põletushasaav, -hasaava, -hasaava
kiirabi, kiirabi, kiirabi 
sõjapõgenik, -põgeniku, -põgenikku 
seisund, seisundi, seisundit 
karistama, karistada, karistan 
kinni siduma, siduda, seob kinni 
tütre juuresolekul 
üle valama, valada, valab üle 
süütama põlema, süüdata, süütab  põlema 
välgumihaskel, -mihaskli, -mihasklit
süüdi tunnistama, tunnistada, tunnistab süüdi 
tervisekahasjustus, -kahasjustuse, -kahasjustust 
tekitama, tekitada, tekitab 
kehasaline väärkohastlemine, kehasalise väärkohastlemise, kehasalist väärkohastlemist 
karistuseks mõistma, mõista, mõistab karistusesks
vangistus, vangistuse, vangistust 

Mis?
Kus?
Millal?
Kes?
Kuidas?
Miks?
Sinu hasinnang toimunule ja karistusele?


