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Santrauka
Darbe analizuojama Valstybinės teismo psichiatri-
jos tarnybos (VTPT) prie SAM Utenos eksperti-
niame skyriuje 2005-2014m. laikotarpiu tirtų mo-
terų, įvykdžiusių nusikaltimus žmogaus gyvybei ir 
sveikatai, socialiniai, diagnostiniai bei motyvų as-
pektai. Dešimties metų laikotarpiu tokio pobūdžio 
nusikalstamas veikas įvykdė 44,7 proc. visų tirtų 
moterų Utenos ekspertiniame skyriuje. Nagrinėja-
ma amžiaus, psichikos sutrikimų įtaka šio pobūdžio 
moterų nusikalstamai veikai. Dažniausiai moterys 
smurtavo 18-33 m. bei 57-58 m. amžiaus. Straips-
nyje analizuojamas nusikalstamos veikos pobūdis, 
socialinių faktorių įtaka moterų įvykdytam smur-
tui, smurtautojos ir aukos santykis. 25,7 proc. mote-
rų aukomis tapo vaikai, tarp jų ir naujagimiai; 23,8 
proc.- sutuoktiniai, sugyventiniai. Tyrimo duomeni-
mis, dominavo menkas tiriamųjų išsilavinimas, pa-
stovaus pragyvenimo šaltinio bei lytinio partnerio 
neturėjimas, ankstesni teistumai, piktnaudžiavimas 
alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis. 
Darbe nagrinėjama šio pobūdžio moterų įvykdytos 
nusikalstamos veikos motyvacija. Dominuojantys 
motyvai: patologiniai motyvai (29,7 proc.), impul-
syvūs veiksmai, kilę staiga, gynybos tikslu(25,7 
proc.), keršto motyvas(16,8 proc.). Straipsnyje apta-
riami dažniausiai pasitaikantys psichikos sutrikimai 
moterims, įvykdžiusioms minėtas veikas. 29,7 proc. 
tirtų atvejų moterys smurtavo būdamos psichozės 
būsenoje. 23,7 proc. tiriamųjų konstatuojami asme-
nybiniai sutrikimai. Apie 66 proc. moterų anksčiau 
buvo gydytos psichiatrijos stacionaruose. 
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Įvadas
Civilizacijai būdingas vienas gana tragiškas paradok-

sas: XXI amžius į nūdieną atnešė ne tik aukštą civilizacijos 
lygį, mokslo pasiekimus, kurie sudarė sąlygas gyventi il-
giau ir geriau, sėkmingiau vaduotis iš savo ligų ir skausmų, 
bet sykiu su savo privalumais neregėtai padidino ir žmonių 
tarpusavio smurto lygį [1]. Gyvenimo tempas, socialinė 
aplinka, amžius, psichikos sveikatą traumuojančios psicho-
loginės situacijos nulėmė krizines, stresines situacijas šiuo-
laikinėje visuomenėje. Žinoma, jog nedidelis stresas skati-
na mobilizuotis, priimti konstruktyvius sprendimus. Nuolat 
besikartojantis stresas turi polinkį kauptis, tapti traumuo-
jančiu. Individo elgesys bei sprendimai krizinėse situacijo-
se neretai pasireiškia agresyviu, smurtiniu elgesiu. T.y., kai 
asmenybinių gynybinių mechanizmų išsekimas sutampa su 
stresine ir asmenį psichotraumuojančia situacija [2,3]. 

Literatūros duomenimis, nusikalstamumo diferenci-
javimas pagal lytį turi gilią prasmę. Nes moterų nusikals-
tamumas atspindi visuomenės psichikos sveikatą, jos 
dvasingumą, tikrąsias visuomenės vertybes. Moterų nusi-
kalstamumas neigiamai veikia visuomenę, jos dvasinę, psi-
chologinę atmosferą apskritai, o ypač šeimą. Moterų nusi-
kalstamumui didelę įtaką turi socialinė aplinka, šeimyninio 
gyvenimo disharmonija, alkoholizmas šeimoje [4]. 

Darbo tikslas - ištirti socialinius, motyvų, diagnosti-
nius ypatumus moterų įvykdytuose nusikaltimuose žmo-
gaus gyvybei ir sveikatai, nes tokio pobūdžio nusikaltimai 
visuomenėje sukelia didelį rezonansą ir reikalauja visapu-
siško ir nuodugnaus teismo psichiatrinio ištyrimo. 

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Darbe naudoti 2005-2014 metais baudžiamajame pro-

cese atliktų stacionarinių teismo psichiatrijos, teismo psi-
chologijos ekspertizių moterims aktai. Duomenų atrinki-
mas atliktas pagal specialų klausyminą, sudarytą šio dar-
bo autorės. Analizės objektu buvo pasirinktas 101 atvejis, 
kada moterys pastarųjų dešimties metų laikotarpiu įvykdė 
agresyvius, smurtinius nusikaltimus žmogaus gyvybei bei 
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sveikatai, t.y. įvykdė nužudymus, pasikėsinimus nužudyti, 
sveikatos sutrikdymus, fizinio skausmo sukėlimus ir kitas 
tokio pobūdžio nusikalstamas veikas. Darbe naudota atlik-
tų ekspertinių tyrimų duomenų aprašomoji statistika bei 
mokslinės literatūros apžvalga. 

Rezultatai ir jų aptarimas 
Iš Utenos ekspertiniame skyriuje 2005-2014 metų lai-

kotarpiu tirtų 226 moterų, 101 tiriamajai buvo iškeltos 
baudžiamosios bylos arba pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl 
įvykdytų nusikaltimų žmogaus gyvybei bei sveikatai. Tai 
sudarė 44,7% visų atliktų stacionarinių ekspertizių mote-
rims UES minėtu laikotarpiu. 

Nagrinėjant nusikaltimų pobūdį (1 pav.) paaiškėjo, jog 
moterų įvykdytos sunkiausios nusikalstamos veikos (nužu-
dymai, pasikėsinimai nužudyti) siekė 30%, fizinio skausmo 

sukėlimas aukai sudarė 17%, nesunkus sveikatos sutrikdy-
mas- 12%, sunkus sveikatos sutrikdymas- 7%, grasinimas 
nužudyti- 9%, plėšimas su smurtu- 8% visų moterų įvyk-
dytų smurtinių nusikaltimų. Ypač neramina, jog 9% tirtų 
moterų įvykdė naujagimių, kūdikių nužudymus. Kitos 
veikos- vaiko pagrobimas, naujagimio palikimas, fizinis 
pasipriešinimas, chuliganizmas, nužudymo organizavimas, 
teroro aktas - sudarė 8%.

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad (2 pav.) moterų įvyk-
dytos veikos žmogaus gyvybei ir sveikatai ypač buvo išau-
gusios 2007-2008 metų laikotarpiu, kas siekė atitinkamai 
64% ir 66,7% visų moterų įvykdytų nusikaltimų bei 2012 
m., kas siekė 58,8%. Tokio pobūdžio nusikaltimų išaugi-
mas gali būti siejamas su prasidėjusia ekonomine krize, 
pragyvenimo lygio blogėjimu. Ir užsienio autorių darbuose 
akcentuojama, jog socialinė- ekonominė įtampa taip pat 
turi patologinį poveikį sumažinti atsparumą stresui [3]. Kiti 
autoriai pažymi, jog emocinis labilumas bei eksplozyvios 
reagavimo formos sustiprėja nepalankiomis mikrosociali-
nėmis sąlygomis [2]. Džiugina tai, jog pastaraisiais metais 

3 paveikslas. Smurtautojos ir aukos santykis
1 paveikslas. Nusikaltimų pobūdis

2 paveikslas. Moterų smurtinio elgesio dinamika 2005-2014 
metų laikotarpiu 4 paveikslas. Motyvai
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tokio pobūdžio nusikaltimai turi tendenciją mažėti ir ati-
tinkamai sudarė: 2013 m. - 34,6%, 2014 m. – 34,8% visų 
moterų įvykdytų nusikalstamų veikų. 

Stebėtas tiriamųjų amžiaus intervalas svyravo nuo 15 
m. iki 86 m. Tyrimo rezultatai parodė, jog vyravo jaunas 
ir vidutinis amžius. Dažniausiai moterys smurtavo 18-33 
m. bei 57-58 m. amžiaus. Be abejo, tai buvo susiję su fi-
ziologiniais- hormoniniais pokyčiais moterų organizme. 
Maskvos psichiatrai savo darbuose nurodė, jog Rusijoje 
dažniausiai moterys žudė vaikus 26-35 m. laikotarpiu[6,7]. 
P.T.d‘Orban savo darbuose akcentuoja depresijos ryšį su 
fiziologiniais, endokrininiais pokyčiais moters organizme 
brendimo, nėštumo, gimdymo, pogimdyminiu, involiuci-
niais laikotarpiais [8]. Kitų autorių duomenimis, nuo 49% 
iki 79% moterų, įvykdžiusių sunkius kūno sužalojimus ir 
žmogžudystes, šias veikas padaro pre arba menstruacinia-
me periode, keičiantis estrogenų, progesterono ir prolakti-
no lygiams [9].

Išnagrinėjus socialinių faktorių įtaką agresyviam mote-
rų elgesiui, paaiškėjo, kad 47,5% tiriamųjų neturėjo vidu-
rinio išsilavinimo, 73,3% buvo bedarbės, neturėjo pasto-
vių lėšų pragyvenimui, daugiau kaip pusė moterų (53,5%) 
buvo vienišos, našlės, išsiskyrusios. Socialinis statusas, 
t.y. išsilavinimo stoka, bedarbystė, artimų emocinių ryšių 
nebuvimas, pastovaus partnerio nebuvimas turėjo įtakos 
moterų psichikos sveikatai, socialinei adaptacijai bei įvyk-
dytoms veikoms. Tyrimo duomenimis, kas dešimta moteris 
(11,9%) iš tiriamųjų anksčiau buvo teistos. Beveik pusė iš 
teistų moterų- už analogiškas veikas (vyro, vaikų nužu-
dymus, sužalojimus). Tai leidžia teigti, kad polinkis nusi-
kalstamai veikai- vienas iš rizikos faktorių nusikaltimuose 
žmogaus gyvybei, sveikatai. Didelį susirūpinimą kelia tai, 
jog 40,6% moterų smurtą vykdė būdamos apsvaigusios 
nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. 
Literatūros duomenimis, agresyvumą provokuoja intok-
sikacija psichoaktyviomis medžiagomis, ypač alkoholiu, 
kuris smarkiai mažina impulsų kontrolę bei kritiką [9]. 
Piktnaudžiavimą alkoholiu nagrinėtuose atvejuose lėmė 
vienišumas, supratimo stoka, sunki materialinė padėtis, de-
presiniai sutrikimai, kas ir turėjo įtakos nusikalstamų veikų 
įvykdymui.

Tyrimo metu atkreiptas dėmesys, jog (3 pav.) mote-
rų agresyvūs veiksmai daugumoje nagrinėjamų atvejų 
(86,1%) buvo nukreipti į labiausiai artimus žmones-vaikus, 
tarp jų ir naujagimius (25,7%), sutuoktinius, sugyventinius  
(23,8%), motinas, brolius (8,9%), pažįstamus asmenis 
(19,8%). Šie gauti duomenys patvirtina moterų agresijos 
socialinį pavojingumą. Panašūs duomenys pateikti ir Len-
kijos mokslininkų darbuose, kur nurodyta, jog 86% aukų 
buvo žudikių seksualiniai partneriai arba šeimos nariai 

[10]. 14 aukų (13,9%) tirtuose atvejuose buvo atsitiktiniai 
asmenys, 7,9% - kaimynai. 

Nagrinėtais atvejais moterų įvykdyti kūno sužalojimai, 
nužudymai buvo įvykdyti namų aplinkoje smūgiais ran-
komis, kojomis, peiliu į gyvybiškai svarbias kūno vietas- 
galvą, kaklą, krūtinės sritį, pilvą. Palyginimui- literatūros 
duomenimis, pastebėta, kad 90% moterų, prieš kurias buvo 
panaudota prievarta, žudymo vieta buvo dažniausiai virtu-
vė, o įrankis- peilis. Moterys po įvykdytos veikos nepabėg-
davo iš įvykio vietos, neslėpdavo pėdsakų [11]. Motinos 
savo naujagimius, kūdikius žalojo bei žudė smaugdamos, 
dusindamos, palikdamos bejėgiškoje būsenoje. Tyrimo 
rezultatais, jos sudarė 9,9% visų tirtų moterų. Tuo tarpu 
užsienio literatūroje nurodoma, kad Anglijoje didžiausia 
rizikos grupė- vaikai iki 1 m. amžiaus. Jie sudaro 60% visų 
smurtą patyrusių vaikų[8]. Kito autoriaus duomenimis, 
vaikai žudomi penkis kartus dažniau pogimdyminiame pe-
riode, negu to paties amžiaus moterų įvykdytos žmogžudys-
tės[12]. Tai, suprantama, kelia nemažą susirūpinimą moti-
nos sveikata, šeimos socialinės aplinkos mikroklimatu. 

Moterų smurtiniai veiksmai, nukreipti į žmogaus gyvy-
bę ir sveikatą, yra ne tik nusikaltimo padarymo būdas, bet, 
kaip dažnai nutinka, ir apsigynimo tikslas. Tyrimo rezulta-
tai parodė (4 pav.), kad ketvirtadaliui tirtų moterų (25,7%) 
impulsyvūs nusikalstami veiksmai kilo staiga, gynybos 
tikslu. Moterys savo neblaivius vyrus, sugyventinius, kitus 
šeimos narius žalojo, žudė iš grėsmės, baimės, kurią sukėlė 
partnerio, sugėrovo agresija, iš nevilties, gynybos tikslu. 
Pvz.: 48 m. tiriamoji peiliu į krūtinę nužudė sugyventi-
nį, nes jis „pirmas puolė girtas“, grasino užmušti. 27 m. 
moteris smūgiais sukėlė skausmą mažamečiui sūnui, nes 
„jis neklausė, isterikavo“. Literatūroje nurodoma, jog situ-
acijos, kuriose prieinama iki nužudymo, svarbus veiksnys 
yra psichologinio streso augimas šeimoje- dažnos impulsy-
vios reakcijos į psichologinę ir fizinę prievartą, sukelian-
čią skriaudos pojūtį, sutrikdytą asmeninės vertės jausmą. 
Reikšmingą poveikį asmens sprendimui turi grėsmės gy-
vybei sukėlimas, tikslingi veiksmai, trikdantys sveikatą bei 
savivertės sutrikdymas [11]. 

Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausias (29,7%) mo-
terų smurto motyvas buvo nulemtas lėtinio psichikos su-
trikimo, liguistų išgyvenimų- santykio, poveikio kliedesių, 
klausos haliucinacijų, depresijos, nerimo, baimės. Pavyz-
džiui, 29 m. moteris, serganti šizofrenija, peiliu dūrė darb-
daviui į kaklą, krūtinę, nes pajuto, kad „jis yra vampyras, 
gauna energiją iš kitų žmonių“. Pasakojo, kad „vampyrų“ 
puolimą pajutusi 2005 m. vasarą, kada gulint lovoje jai į 
kaklą susmigdavo iltys, pro kurias „ištekėdavo energija“. 
35 m. moteris, serganti šizofrenija, sužalojo peiliu patėvį, 
nes patėvis ją „veikdavo, valdydavo“. 26 metų moteris, ku-
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riai diagnozuota šizofrenija, nuskandino mažametę kaimy-
nę, nes „balsai grasino išimti smegenis, jei nesusidorosiu su 
kitais“. 62 m. moteris peiliu į krūtinę nužudė nepilnametę 
dukrą, kad ji „nesikankintų“, nes atrodė „nesveika“, nuolat 
prievartaujama jos buvusio vyro. 

Tyrimo rezultatais, 4% motyvų nepavyko išsiaiškinti. 
Tiriamosios buvo gynybiškos, neigė joms inkriminuojamą 
veiką, teigė, jog „nieko nežinau... nesąmonė... tai provoka-
cija...“. Dar ir šiandien lieka nežinia, kokio tikslo vedama 
35 m. namų šeimininkė, penkių vaikų motina, pasmaugė 
du mažamečius sūnus ir vėliau jų kūnus išmetė į upę. Kas 
pastūmėjo šią moterį tokiam žingsniui- nuolatiniai rūpes-
čiai namuose, girtaujantis, smurtaujantis vyras, naujai 
susirastas draugas? Teismo psichiatrinės- psichologinės 
ekspertizės metu šiuo atveju klinikiniame vaizde konsta-
tuotas emocinis labilumas, paviršutiniškumas, situaciškai 
pažeminta nuotaika, egocentriškumas, gynybiškumas, savo 
pergyvenimų dramatizavimas, polinkis dėl nesėkmių, savo 
elgesio kaltinti aplinkinius, nuolatinis dėmesio, įvertinimo, 
užuojautos siekimas. Šiai tiriamajai buvo diagnozuotas his-
trioninio tipo asmenybės sutrikimas, situacinė depresinė 
reakcija. Ji teismo nutartimi pripažinta pakaltinama. 

Trimis atvejais (~3%) nusikalstama veika įvykdyta pa-
siduodant kitų įtakai, t.y. nusikaltimai įvykdyti grupėje, 
provokuojant, darant spaudimą kitiems nusikaltime daly-
vaujantiems asmenims. 

Sekantis išaiškintas motyvas- ekonominis (5,9%), kada 
turtines, materialines problemas moterys bandydavo iš-
spręsti nusikalstamu būdu. Pavyzdžiui, 48 m. moteris, ku-
riai diagnozuotas organinis asmenybės sutrikimas, puolė 
dukrą su peiliu dėl nepadalinto turto. 19 m. moteris,kuriai 
konstatuotas mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas, nužu-
dė neįgalų pažįstamą dėl pavogtų pinigų. 

8% tiriamųjų teigė, jog savo artimuosius žudė, žalojo 
„iš pykčio“, konfliktinės situacijos metu. Pvz.: 59 m. mote-
ris peiliu į krūtinę nužudė draugą, nes, kaip ji pati nurodė, 

„nedaviau gerti... jis siekė butelio... supykusi dūriau“. 70 
m. tiriamajai konflikto dėl išgerto vyno metu staiga „kilo 
pyktis“ ir ji peiliu į krūtinę sužalojo savo vyrą. Vėliau mo-
teris aiškino, kad „40 metų pas mus buvo skerdynės...“. 
Šios grupės moterų nusikalstami veiksmai paprastai buvo 
apspręsti situacijos, išgyvenimai konkretūs. 75% šios gru-
pės moterų nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivios, 
t.y. jos buvo paprasto girtumo būsenoje. Literatūroje nuolat 
patvirtinamos alkoholio vartojimo ir smurtinio elgesio są-
sajos. J.Gilligan savo darbuose akcentuoja, jog ryšys tarp 
alkoholio vartojimo ir smurtinio elgesio nėra toks paprastas 
ir tiesioginis - šių reiškinių sąsaja yra sąlygota sudėtingos 
biologinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių 
sąveikos. Pavyzdžiui yra įrodymų, kad  maži,  greitai su-
vartoti alkoholio kiekiai laikinai padidina, o didelės dozės 
laikinai sumažina elgesio agresyvumą. Teigiama, kad kai 
individas ar kultūrinė aplinka numato, kad alkoholio varto-
jimą seks smurtas, taip dažnai ir įvyksta. Kai smurtas nėra 
kultūriškai priimtina alkoholio vartojimo pasekmė arba 
kai jis nėra socialiai pateisinamas, alkoholio vartojimas jo 
(smurto) dažniausiai ir nesužadina [1]. 

Sekantis - keršto motyvas, išaiškintas 17 tiriamųjų 
(16,8%). Šiais atvejais nusikalstama veika buvo įvykdyta 
kerštaujant už anksčiau patirtas nuoskaudas. Pavyzdžiui, 
24 m. moteris brutaliais būdais terorizavo ir grasino nužu-
dyti buvusią vaikų namų auklėtoją, nes ši jai „sugadino gy-
venimą- vaikystėje seksualiai priekabiavo“. Dar ir šiandien 
šiurpą kelia istorija, kada dvi gimnazijos moksleivės kerš-
taudamos dėl pavilioto vaikino, apkalbų suplanavo ir žiau-
riai nužudė bendraamžę, vėliau jos kūną išniekino, išdalino 
dalimis ir išmetė į šiukšlių konteinerius bei krūmokšnius. 
Šios ekspertizės metu iškilo ritualinės žmogžudystės bei 
kanibalizmo klausimas, nes dalis nukentėjusios kūno buvo 
rasta šaldytuve, neva, merginos ruošėsi taip „atšvęsti“ įvy-
kį. Aiškinantis aplinkybes paaiškėjo, kad iš anksto buvo 
ruošiamas keršto planas - merginos planavo nužudytajai 
užsiūti lūpas, į veną suleisti oro, pirko pirštines, švirkštus. 
Vėliau auką įsiviliojo į vienos iš tiriamųjų močiutės butą, 
kur ir įvykdė egzekuciją, uždėdamos ant galvos aukai mai-
šą, suduodamos armatūros gabalu smūgius į galvą, perpjau-
damos aukai gerklę. Galima tik įsivaizduoti, kokio keršto 
vedamos galėjo taip pasielgti merginos. Klinikiniu požiūriu 
vienai iš tiriamųjų buvo konstatuotas mišrus asmenybės su-
trikimas, kitai- histrioninio tipo asmenybės sutrikimas. Abi 
tiriamosios teismo pripažintos pakaltinamomis ir šiuo metu 
atlieka bausmę. 

Nerimą, susirūpinimą kelia tai, kad 7 tiriamosios (6,9%) 
savo nusikalstamus veiksmus naujagimių atžvilgiu bandė 
pateisinti nepageidaujamo nėštumo motyvu, teigdamos, 
kad „gėda, kad turiu tiek vaikų“, „vyras nenorėjo ketvirto  5 paveikslas. Diagnostika
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vaiko“, „sugyventinis nenorėjo vaikų, grasino palikti“, „su-
gyventinis ignoravo, skriaudė uošvienė“ arba pastojo nuo 
kito vyro. Šešiuose iš septynių atvejų (85,7%) tiriamosios 
nėštumus slėpė, nesilankė pas gydytojus, gimdė vienos vo-
nioje, tualete, rūsyje, šiltnamyje. Tai paprastai ramios, už-
daro būdo, nuolankios, kantrios, artimųjų nesuprastos, savo 
pergyvenimus nuo aplinkinių slepiančios moterys. Teismo 
psichiatrijos- psichologijos ekspertizės metu jos buvo gy-
nybiškos, teigė, kad gimęs kūdikis „neverkė, nekvėpavo, 
nejudėjo... išsigandau, kad negyvas“. Ekspertiniu vertini-
mu, keturioms iš tiriamųjų buvo konstatuotas adaptacijos 
sutrikimas, dviem tiriamosioms- priklausomo tipo asme-
nybės sutrikimas. Viena iš jų pripažinta psichiškai sveika. 

Atlikus teismo psichiatrijos- psichologijos ekspertizes 
paaiškėjo, kad 70,0% tirtų moterų nusikalstamų veikų pa-
darymo metu galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos 
valdyti, jos teismo pripažintos pakaltinamomis. 29,7% 
tiriamųjų teismo pripažintos  nepakaltinamomis, joms 
skirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės. 
Viena moteris, kuriai buvo diagnozuotas priklausomo tipo 
asmenybės sutrikimas, pripažinta ribotai pakaltinama. 

Kalbant apie tiriamųjų būseną nusikalstamos veikos 
padarymo metu klinikiniu požiūriu buvo išskirtos dvi ti-
riamųjų grupės.

Pirmąją sudarė moterys (29,7%), kurioms veikų metu 
buvo konstatuoti lėtiniai psichikos sutrikimai paūmėjimų 
metu, esant aktyviai psichopatologijai (paranoidinė šizof-
renija, organinis kliedesinis (panašus į šizofreniją) psi-
chozinis sutrikimas, šizoafektinis sutrikimas, šizotipinis 
sutrikimas, organinė haliucinozė) bei demencija. Didžiąją 
dalį visų tirtų moterų (18,8%) sudarė moterys, sergančios 
paranoidine šizofrenija. 

Antroje grupėje buvo 71 tiriamoji. Jos nusikalstamų 
veikų padarymo metu buvo ne psichozinėje būsenoje. Tai 
sudarė 70,3% visų tirtų atvejų. Tyrimo metu atkreiptas dė-
mesys į šioms moterims nustatytus psichikos sutrikimus, 
šių sutrikimų diagnozių procentinį pasiskirstymą (5 pav.). 
Nusikaltimai prieš kito asmens sveikatą ir gyvybę dažniau-
siai buvo įvykdomi moterų, kurioms diagnozuoti specifi-
niai asmenybės sutrikimai (23,7%)- mišrus asmenybės su-
trikimas, emociškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas, 
histrioninio tipo asmenybės sutrikimas, priklausomo tipo 
asmenybės sutrikimas, paranoidinio tipo asmenybės su-
trikimas - bei organinis asmenybės sutrikimas, kuris buvo 
konstatuotas 15 tiriamųjų (14,9%). Priklausomybė alkoho-
liui nustatyta 8 tiriamosioms (7,9%). Adaptacijos sutriki-
mai vyravo 6,9% atvejų. Šizofrenijos remisija nustatyta 5% 
atvejų. Lengvas protinis atsilikimas konstatuotas 5,9% tirtų 
asmenų. Depresiniai sutrikimai diagnozuoti 4% tiriamųjų. 
Psichiškai sveikomis pripažinta 2% moterų.

Gauti rezultatai parodė, jog 66,3% tiriamųjų anksčiau 
buvo gydytos psichiatrijos stacionaruose, t.y. joms jau 
anksčiau buvo konstatuoti psichikos sutrikimai. 

Analizuojant tyrimo rezultatus, paaiškėjo tiesioginis ry-
šys tarp hetero- ir autoagresyvaus elgesio. 33,6% tiriamųjų 
anksčiau buvę suicidiniai bandymai.  

Apibendrinant tyrimo rezultatus, norisi prisiminti JAV 
medicinos profesoriaus Jameso Gilligano žodžius: „Nors 
mes negalime pakeisti ir panaikinti tokių biologinių dalykų 
kaip amžius ir lytis, kurie mums suteikti Dievo, mes gali-
me įgyvendinti fundamentalius pokyčius visuomeninėje ir 
kultūrinėje aplinkoje, kurioje dalis žmonių patiria daugiau 
gėdos ir pažeminimo, nes kultūrą ir visuomenę kuriame 
mes“ [1].   

Išvados 
1. Moterų nusikaltimai žmogaus gyvybei ir sveikatai 

paskutinių dvejų metų laikotarpiu (2013 m. – 2014 m.) turi 
tendenciją mažėti.

2. Menkas išsilavinimas, pastovaus pragyvenimo šal-
tinio stoka, vienišumas, polinkis nusikalstamai veikai, pik-
tnaudžiavimas alkoholiu- vieni iš rizikos veiksnių moterų 
įvykdytuose nusikaltimuose žmogaus gyvybei ir sveikatai.

3. Moterų smurtas socialiai pavojingiausias, nes auko-
mis dažniausiai tampa artimiausi žmonės- vaikai, sutuokti-
niai, partneriai, kt. artimieji.

4. Patologiniai motyvai, būtinosios ginties motyvai, 
keršto motyvai- vieni iš dažniausių motyvų moterų įvykdy-
tuose nusikaltimuose žmogaus gyvybei ir sveikatai. 

5. Psichoziniai sutrikimai, specifiniai asmenybės sutri-
kimai bei organinis asmenybės sutrikimas- vieni iš rizikos 
veiksnių moterų įvykdytuose nusikaltimuose. 

Literatūra 
1. Gilligan J. Smurtas. Vilnius, 2007; 216-231.
2. Dmitrijeva T.B. Agresija i psichičeskoie zdorovjie. Sankt-Pe-

terburg, 2002.
3. Kudriavcev I.A., Ratinova N.A. Kriminalnaja agresija. Moskva, 

2004;102-150.
4. Gustal V., Malncuk A., Koshulyhska Z. Moterų ir vyrų nusi-

kalstamumo palyginamoji analizė. Psichikos lytis- normos ir 
patologijos aspektai. Vilnius, 2005;40-46.

5. Didžiokienė J. Moterų ir vyrų agresyvaus elgesio ypatumai ir 
teismo psichiatrinis įvertinimas nužudymo bylose. Psichikos 
lytis- normos ir patologijos aspektai. Vilnius, 2005;26-30.

6. Kačiajeva M.A. Ostryjie psichogennyjie depresivnyjie sostojanija 
u ženščin v period sovieršenija obščestvenno opasnych deistvij. 
Moskva, 1983.

7. Martynenko V.P. Obščestvenno opasnyjie deistvija ženščin bol-
nych šizofrenijai, napravlennych protiv dietei. Moskva, 1974.



38
8. Orban PT. Women who kill their children. British Journal of 

Psychiatry 1979; 560-71.
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.134.6.560

9. Daškevičius K. Teismo psichiatrinis agresijos aspektas. Agresija 
ir smurtas- psichikos norma ir patologija. Vilnius, 2001; 29-36.

10. Majchrzyk Z. Moterų įvykdytų homicidų viktimologija. 
Agresija ir smurtas- psichikos norma ir patologija. Vilnius, 
2001;94-101.

11. Majchrzyk Z. Motywacje zabojczyn. Warszawa, 1995;66-67.
12. McGrath PG. Maternal filicide in Broadmoor Hospital 1919-69. 

1990; 3(2):271-297.

IMPACT OF PERSONAL CRISIS AND WOMEN 
AGGRESSIVE BAHAVIOR – 

PSYCHOPATHOLOGICAL PECULIARITIES AND 
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Summary
The article analyzes women violent behaviour and their social 

or diagnostic motives. The women sample was taken from VTPT 
prie SAM Utena forensic section, between year 2005-2014. 

In a period of ten years 44,7 per cent of women, stationed in 
Utena forensic section, has committed crimes of violent nature. 
Article examines age and mental disorders influence on this kind 
of behaviour. Most common age for women aggressive behaviour 
was 18-33 and 57-58. This article analyzes the types of criminal 
offence, social factors influence on violent women behaviour, 
female  perpetrators and their relationships with victims. 25,7 per 
cent of victims were children, including newborns; 23,8 per cent 
- husbands and significant others. Research analysis shows that 
these factors were dominant for women violent behaviour: poor 
education, no stable income and absence of sexual partner, previous 
convictions, abuse of alcohol and other psychotropic substances. 
Article also examines motivation behind aggressive behaviour. 
Dominant motives were: pathological motives (29,7 per cent), 
impulsive actions that arise instantaneously in order to defend 
oneself (25,7 per cent), motives of vengeance (16,8 per cent). 
Types of most common mental disorders for this kind of 
behaviour are also discussed in the article. 29,7 per cent of cases, 
women committed violent crimes in a state of psychosis.  23,7 
per cent were diagnosed with personality disorders. About 66 per 
cent of women were previously stationed in psychiatric hospitals.
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