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Käesolev  ekspertuuring on läbi viidud Norra finantsmehhanismi  ja Sotsiaalministeeriumi 

poolt toetatud  projekti  „Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks 

Eestis ” raames.  Projekt algas detsembris  2013  ja  kestab 24 kuud.  

Projekti elluviijaks  on Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, partneriteks: Tartu Ülikool, 

Õigusteaduskond (Avaliku Õiguse Instituut), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond Polikliiniku ja 

peremeditsiini õppetool,  Sisekaitse Akadeemia,  Politsei- ja Piirivalve Amet,  Tallinna 

Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Resource Centre on Violence, Traumatic Stress  and Suicide 

Prevention, Western Norway  . Projekti periood: 28.11.2013 – 31.12.2015 

Projekti peaeesmärgiks on üles ehitada ühtne süsteem alates mõistete ühtlustamisest kuni 

ühtsetel alustel tugineva spetsialistide väljaõppeni. Ühtlustatakse samuti eri valdkondade 

spetsialistide ameti- ja tegevusjuhendid, et kõik  perevägivalla ohvritega tegelevad 

spetsialistide teaksid, milline on nende roll vägivalla ennetamisel ja tõkestamisel ega ei jääks 

nn „halle tsoone“, kus meedikud saadavad ohvri sotsiaaltöötaja jutule, see omakorda 

politseisse ja politsei tagasi sotsiaaltöötaja juurde. Ühtne süsteem, kus igal spetsialistil on oma 

kindlaksmääratud roll, võimaldab paremini vägivalda ennetada ja õigeaegselt sekkuda ning 

ära hoida raskeid juhtumeid. 

Projekti üheks eesmärgiks on ka perevägivalla alase lähteolukorra kaardistamine. Viiakse läbi  

ekspertküsitlused neljale sihtrühmale: juristid, sotsiaaltöötajad, politseinikud, 

tervishoiutöötajad  ja juristid , ca 200 spetsialisti üle Eesti igast valdkonnast. 

 

Ekspertuuringutega selgitatakse, kuivõrd on erinevad  institutsioonid  valmis üha kasvavat  

ohvrite tulva teenindama, kuivõrd selgelt tajutakse, millist konkreetset abi ohvrid  vajavad ja 

millised on   võimalused ohvreid abistada. Praeguseks on läbi viidud kolme sihtrühma 

küsitlused, peale juristide ka sotsiaal- ja tervishoiutöötajate küsitlused. 

Käesolevas materjalis  on omavahel võrreldud juristide (küsitlusele vastanud prokurörid, 

kohtunikud, advokaadid jt. õigusspetsialistid) ja politseiuurijate  hinnanguid. Ka on mõne 

küsimuse lõikes esitatud võrdlused prokuröride, kohtunike ja politseiuurijate  arvamuste 

vahel. Advokaate ei olnud võimalik eraldi rühmana välja tuua, sest nende osakaal oli valimis 

liiga väike. 

 

 

1. Uuringu eesmärgid  

 

Projekt, mille raames viidi läbi  üle Eestiline juristide   ekspertküsitlus , käsitleb ühe 

põhiprobleemina juristide valmisolekut ja suutlikkust perevägivalda ennetada ja tõkestada 

ning teha koostööd teiste institutsioonidega.  Perevägivalla tase on Eestis ohtlikult kõrge, 

samas pole senised lahendused vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks olnud piisavad. 

Uuringuga selgitatakse, mida ette võtta praeguses olukorras , kui palju sõltub juristidest ning 

praegusest õigusregulatsioonist ?  

Küsitluse eesmärgiks oli selgitada järgmist: 



 Kuivõrd teravaks probleemiks juristid perevägivalda hindavad? 

 Kui sageli juristid  perevägivalla juhtumitega oma igapäevatöös kokku puutuvad ja kui 

palju aega tööajast sellele kulutavad?  

  Miks vaid vähene osa perevägivalla juhtumitest jõuab kohtuni ja süüdimõistva otsuseni? 

 Miks loobuvad ohvrid sageli  oma esialgsetest ütlustest ja võtavad süüdistuse tagasi?  

 Kuidas hinnatakse Eesti õiguspraktikas sagedast rakendamist leidnud vägivallajuhtumi 

osapoolte  lepitamisse, kus  fikseeritakse vägivallatseja ja ohvri vahelised kohustused ja 

õigused pooleks aastaks ning mis on vägivallatsejale kohustuslik? 

 Kas praegused õiguslikud raamid võimaldavad  perevägivallaga ammendavalt tegeleda?   

 Kas eraldi perevägivalla seadusest oleks abi?  

 Koostöö teiste institutsioonidega (politsei, sotsiaaltöö, tervishoid, ohvriabi jt.) Kuivõrd on 

koostöö oluline? 

 Millist ettevalmistust ja lisakoolitust vajavad juristid perevägivalla   juhtumite 

käsitlemiseks?  

 Kuidas ollakse valmis selleks, et lülitada  perevägivalla alane õppeaine juristide 

õppekavasse kõrgkoolis? 

 Kas ja mida oleks seadusandluses vaja muuta, täiendada, et senisest efektiivsemalt   

perevägivalda tõkestada ja ennetada?  

 Hinnang Eesti riigi sotsiaalsele ja juriidilisele suutlikkusele perevägivalda tõkestada. 

 Mis looks läbimurde vägivalla tõkestamisel: ideed, ettepanekud, soovitused. 

.  

 

2. Uuringu korraldamisest 

2.1. Valimi moodustamise põhimõtted 

 

Küsitlus oli  juhuvalimiga, üleriigiline.  Välja saadeti 1107  vastamiskutset , 704 juristidele  

ning 403 politseiuurijatele. Tagasi   laekus  vastustega  ankeete 203.  Juristidest vastas 

ankeedile 122 , politseiuurijatest 81.  

Küsitlemiseks kasutati isetäidetavat ankeeti. Küsitlusmeetodina kasutati  veebiküsitlust. 

Programm oli  Lime Survey edasiarendus küsitlusfirma Turu-uuringute AS  poolt . Küsitlus 

toimus novembris/detsembris , 2014 

 

 

 

 2.2.Metoodika kirjeldus  

 

Uuringu metoodika töötasid  välja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut ( Ivi Proos ja Iris Pettai 

koostöös Tartu Ülikooli Avaliku õiguse instituudiga (Silvia Kaugia, Raul Narits, Jüri Saar),  

Konsultandina aitas kaasa  Kati Arumäe Politsei- ja Piirivalveametist. Uuringu läbiviimiseks 

koostatud veebiküsitluse ankeet oli suunatud prokuröridele, kohtunikele, advokaatidele ja 

teistele õigusspetsialistidele, samuti  politseiuurijatele, kes suuremal või vähemal määral 

puutuvad kokku perevägivalla ohvritega. Uuringus osalemine oli vabatahtlik ning 

anonüümne,  vastajal  ei tulnud kirjutada ankeeti oma nime, samuti ei salvestanud programm 

andmebaasi isikuandmeid. 

Kutse uuringus osalemiseks edastasime elektroonilise kirjaga, mis sisaldas lühidalt uuringu 

eesmarke, juhiseid vastamiseks ning linki ankeedile .  



Valimi tegemiseks kasutasime erinevaid kanaleid. Politsei- ja Piirivalveamet lubas kasutada 

politseiuurijate meiliaadresse. Prokuröridele, kohtunikele, advokaatidele ja teistele 

õigusspetsialistidele saatsime   otse  kutse uuringus osaleda.  

Ankeet  koosnes peamiselt valikvastustega küsimustest, millest osa puhul oli võimalik vastus 

anda vabas vormis, kui loetelus sobilikku varianti ei leidunud.  

Küsimustiku lõpus palusime vastajal esitada ka andmed enda kohta ( sugu, amet, tööstaaž, 

haridus, tööpiirkond). Küsimustikku sai täita ainult eesti keeles. 

 

3.Vastajate üldiseloomustus 

Uuringu lõplik valim sisaldab 203  juristi ja politseiuurija  vastuseid.  

 

Tabel 1.Küsitluses osalenud  vastajate eriala 

Eriala %-s 

Prokurörid  21  

Kohtunikud  12  

Advokaadid  7  

Teised õigusspetsialistid  21  

Politseiuurijad  39  

Kokku 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Tabel 2.Küsitluses osalenud  vastajate tööpiirkond ja  tööstaaž praegusel erialal  

Piirkond  Juristid  Politseiuurijad  

Põhja     46              24  

Lõuna      26              35  

Lääne  11  24  

Ida  17  17  

Kokku: 100 100 

Tööstaaž  Juristid Politseiuurijad 

1-5 aastat 31 31 

6-10 aastat 23 25 

11-15  aastat 18 13 

16 ja rohkem aastat 28 31 

Kokku: 100 100 

Keskmine  11 aastat 10 aastat 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Tabel 3.Küsitluses osalenud  juristide  ja politseiuurijate  sotsiaal- demograafilised 

näitajad 

Sugu Juristid Politseiuurijad 

Naine 79  64  



Mees 21  36  

Kokku: 100            100 

Vanus   

21-30 aastat 14 15 

31-40 aastat 27 52 

41-50 aastat 31    29 

51 ja vanem 28     4 

Kokku: 100 100 

Rahvus Juristid Politseiuurijad 

Eestlane 87 86 

Teine rahvus 13 14 

Kokku: 100 100 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

Kokku küsitleti 203 juristi ja politseiuurijat.  Juriste  oli vastajate seas 61%, politseiuurijaid  

39%.  

Küsitletute   tööstaaž oli keskmiselt 10-11 aastat. Küsitletud juristid on vanemaealisemad kui 

politseitöötajad. 2/3 juristidest  olid vanemad kui 40aastat, politseitöötajatest on vaid iga 

kolmas üle 40 aastane.   

Vastajaid oli kõigist neljast tööpiirkonnast.  Rohkem oli vastajaid Põhja ja Lõuna 

piirkondadest.  

 

 

4. Kokkupuuted perevägivalla juhtumitega 

 

Tabel 4. Vastajad, kes oma igapäevatöös tegelevad perevägivalla juhtumitega (%-s) 

Juristide eksperthinnangud  (%-s) 

 Prokurörid  Kohtunikud  Politseiuurijad  

Tegelevad 

perevägivalla 

juhtumitega  

86  77  92  

Osakaal kogu 

tööajast, 

keskmiselt  

33  12  42  

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Tabel 5. Perevägivalla juhtumitega tegelemise osakaal kogu tööajast, keskmiselt (%-s) 

 Prokurörid Kohtunikud Politsei 

uurijad 



0% 14 23 8 

1-5 26 41 13 

6-20 14 23 15 

21-50 26 14 33 

Rohkem 20 - 32 

Kokku 100 100 100 
Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Praktiliselt pea kõik küsitluses osalenud politseitöötajad (92%), aga ka valdav 

osa prokuröridest (86%) ja kohtunikest (77%) tegelevad oma  igapäevatöös  

perevägivalla juhtumitega. Samas perevägivallale kuluv osakaal tööajast on märksa madalam 

, politseinikel keskmiselt 42%, prokuröridel 33% ja kohtunikel vaid 12%. Iga neljas kohtunik 

ei tegele perevägivalla juhtumitega üldse, minimaalselt (kuni 5% tööajast) tegeleb 41%.  

 

 

4.Perevägivalda ja selle põhjuseid käsitlevad  hoiakud ja arusaamad 

 

Tabel 6.  Kuivõrd on naistevastane vägivald Eestis Teie arvates probleem? 

Juristide eksperthinnangud (%-s)         

Hinnangud Vaimne   vägivald  Füüsiline vägivald Seksuaalne vägivald 

 Juristid Politsei 

uurijad 

Juristid Politsei 

uurijad 

Juristid Politsei 

uurijad 

Väga  tõsine 44 49 39 42 19 20 

Küllaltki 

tõsine 

42 37 53 52 32 33 

Mitte eriti 

tõsine 

6 5 1 2 2 7 

Ei oska öelda 8 9 7 4 47 40 

Kokku       

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Juristid ja politseitöötajad   ei alahinda naistevastast vägivalda vaid peavad seda tõsiseks 

probleemiks kõigi vägivalla liikide lõikes. Vaimset   ja füüsilist   vägivalda peetakse 

tõsisemateks probleemideks kui seksuaalset vägivalda. Suurimaks 

probleemiks on   vastajate hinnangul  vaimne  vägivald , mida väga tõsiseks 

hindab 44-49 % .Tõsiduselt järgmine on füüsiline   vägivald  hinnangul, mida 

väga tõsiseks hindab 39-42 %. 

Märksa leebemalt hinnatakse seksuaalset vägivalda, tõsiseks probleemiks 

peab seda vaid iga teine seejuures väga tõsiseks vaid iga viies vastaja.. On 

oluline tähelepanu juhtida, et 47% juristidest ja 40 % politseiuurijatest ei oma 

seisukohta seksuaalse vägivalla suhtes, mis räägib sellest , et juhtumitega 

kokkupuuteid  on oluliselt harvem, kui ka sellest, et tegemist on märksa  



peidetuma ja varjatuma vägivallaga , mille osas  spetsialistidel puudub 

ülevaade.  

 

 

4.1. Vägivalla põhjuseid leitakse nii naiste kui meeste käitumises  ja ümbritseva 

keskkonna mõjudes 

 

Tabel 7.   Miks naised satuvad füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriteks? 

 Juristide eksperthinnangud  

                                                 (Vastused skaalapunktile seda eelkõige + samuti %des) 

 Juristid Politseiuurijad 

I PÕHJUS ON NAISTES, KES… 
  

on mõtlematud - hääletavad juhusliku auto peale, joovad 

endid purju, lähevad kaasa võõraste meestega  

67 71 

provotseerivad meest vägivallale oma pideva näägutamisega 58 75 

provotseerivad meest oma väljakutsuva käitumise, riietusega 28 42 

II  PÕHJUS ON MEESTES, KES… 

ei valitse oma agressiivsust, on äkkvihaga ja muutuvad 

vihahoos kergesti vägivaldseteks 

99 97 

püüavad kõike kontrollida, et oma tahe maksma panna ja 

näidata naisele tema koht kätte 

92 97 

III VÄGIVALDA PÕHJUSTAVAD ... 

alkohol, narkootikumid 90 96 

töötus 58 79 

vaesus 60 70 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Uuringus selgitasime , mida peavad vastajad vägivalla põhjusteks. Kas ja kuivõrd nähakse 

süüd  selle toimepanijal  või siis hoopis naisel  endal . Kuivõrd püütakse  vägivaldse käitumise 

tagamaid lahti seletada ümbritseva keskkonna mõjudega. 

Et selgitada, kuivõrd võib põhjus olla naises, esitasime hindamiseks kolm tüüpilist vägivalla 

ohvriks langenud naist süüdistavat hoiakut. Kõik kolm leidsid   vastajate hulgas toetuse. 

Enamik vastajatest  süüdistab  toimunud vägivallas ka ohvrit ennast ja näeb  põhjuseid  ohvri 

käitumises.  

Kõige enam toetati arusaama mõtlematult käituvatest naistest , kes  hääletavad juhusliku auto 

peale, joovad endid purju, lähevad kaasa võõraste meestega ja  kes otsekui enda hoolimatuse 

ja rumalusega vägivalla välja kutsuvad. Seda seisukohta toetas valdav osa,  67-71 % 

vastajatest. Teine üsnagi levinud naisi süüdistav arusaamadest  on et naised näägutavad mehe 

kallal seni, kuni viimasel ütleb närv üles ja ta naisele kallale läheb. Neid  seisukohti  toetas 

58% juristidest ja 75 % politseiuurijatest. 

Kolmas hoiak, naiste väljakutsuv käitumine ja riietus, kogus märksa vähem toetajaid, vaid 

28% juristidest ja 42 % politseiuurijatest olid sellega nõus. 



Ka palusime vastajatel hinnata  kaht tüüpilist vägivallatsevat meest  süüdistavat hoiakut. 

Kõige olulisemateks vägivalla kasutamise põhjusteks peetakse meeste oskamatust oma 

agressiivsust kontrollida (vihajuhtimise oskuste puudumist) , liigset kontrollivajadust,  neid  

seisukohti  toetab  92-99% vastajatest. Küsitluse põhjal võib väita, et Eesti vajab   

vägivallatsejatele suunatud programme, psühholoogilist (sund)nõustamist, vihajuhtimise 

koolitusi jms . 

Võrreldes omavahel hinnanguid arusaamadele , mis otsivad toimepandud vägivallas  süüd 

naistes- ohvrites või  meestes-vägivallatsejates, näeme, et mõnevõrra enam  kalduvad juristid 

ja politseiuurijad   süüdistama  mehi  kui naisi.    

Enamik vastajatest  (90-96%) näeb   vägivalla põhjuseid ka  alkoholi ja narkootikumide 

tarbimises. Kaalukaks  põhjuseks peetakse ka  töötuse ja vaesuse  mõju 58- 79% arvates. 

 

Tabel 8. Kuidas tuleks Teie hinnangul naisi aidata ja vägivallatseja eest kaitsta?  

Juristide eksperthinnangud  (Vastused skaalapunktile seda eelkõige  %-des) 

 Juristid Politseiuurijad 

Vägivallatsejad tuleks kohustuslikult suunata 

programmidesse (viharavile), mis aitavad 

vägivaldsusega toime tulla   

57 58 

Vägivallatsejale tuleks kehtestada lähenemiskeeld oma 

naisele-lastele lähenemiseks 

45 52 

Rajada piisavalt turvakodusid (varjupaiku), kuhu 

naised (koos lastega) saaksid mõneks ajaks elama 

minna 

29 30 

Naistele, kelle mehed on vägivaldsed, tuleks ehitada 

sotsiaalmaju, kuhu nad saaksid koos lastega mehest 

eraldi elama minna 

24 19 

Riskiperede mees ja naine tuleks saata 

perenõustaja/hingehoidja juurde, kes nad ära lepitaks 

15 7 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Küsisime vastajatelt , kuidas ohvreid  aidata ja vägivallatseja eest kaitsta, mida selleks 

esmajoones teha.   Kõige enam toetust leiab vägivallatsejate viharavi sundnõustamise korras 

(57-58%) ja vägivallatsejale lähenemiskeelu kehtestamine (45-52 %).  

Turvakodude rajamine  ja sotsiaalmajade ehitamine saavad abinõudena märksa  vähem 

toetust. Kusjuures turvakodude variant leiab rohkem poolehoidjaid  (29-30%) , kui 

sotsiaalmajade ehitamine (19-24%).  

Kõige vähem usutakse esmase lahendusena lepitamisse perenõustaja/hingehoidja juures, 

skeptilisemad on politseiuurijad , pooldab vaid  7% , juristidest  15%.  

Kokkuvõtteks võib järeldada, et  kõige enam usutakse viharavisse , mis muudaks  vägivaldset 

meest. Tegemist on kogu maailmas, aga ka Eestis alles vähe rakendamist leidnud suhteliselt  

uudse meetodiga, mis esialgu tundub vastajatele universaalse lahendusena ja efektiivne. 

Vägivalla ekspertide hinnangul tuleb vägivallatsejate korrektsiooniprogramme (ka 

kohustuslikus korras) kindlasti senisest rohkem praktiseerida, samas ei saa neid ülehinnata ja 



käsitleda kui ohvri kaitset, mis aitab vägivalla kordumist ära hoida.  Korrektsiooniprogrammi 

tuleb vaadelda kui sanktsiooni ja parandavat meedet, mitte aga kui kaitset ohvrile. Need 

programmid annavad tulemusi pika perioodi jooksul, üsna harva ja neid ei tuleks automaatselt 

samastada ohvri kaitsmisega, nagu ei taga ohvri kaitset ka perenõustamine.  

Vägivalla ennetamine, viharavi, suhtlemisoskuste arendamine, avalikkuse informeerimine jne. 

see kõik ei asenda efektiivset seadusandlust, vaid täiendavad seda.1 

Efektiivsem meede ohvri kaitseks on lähenemiskeeld, mida küsitluse andmetel toetab 52% 

politseiuurijatest ja 45% juristidest. 

 

Tabel 9.  Milline on Teie hinnangul Eesti riigi suutlikkus perevägivalla juhtumitega 

tegelemisel?  Juristide eksperthinnangud   (  %-des) 

 Prokurörid 

 

Kohtunikud 

 

Politsei uurijad 

 

 Hea+ 

rahuld

av 

Puudu

lik 

Hea+ 

rahuld

av 

Puudu

lik 

Hea+ 

rahulda

v 

Puudu

lik 

I Kõrge suutlikkus       

Tagada ohvritele turvaline ja 

austav kohtlemine 

õiguskaitseorganites 

91 7 64 28 82 10 

II Keskmine  suutlikkus       

Tagada ohvrite lastele 

turvalisus 

60 33 48 40 56 41 

III Madal suutlikkus       

Perevägivalda ennetada ja 

raskeid juhtumeid ära hoida 

33 60 12 72 

 

38 58 

Kontrollida vägivaldsetes 

peredes toimuvat  

29 62 16 72 28 68 

III Väga madal suutlikkus       

Omada ülevaadet ja kontrolli 

vägivallatsejate üle 

19 71 16 68 27 70 

Tagada ohvritele elatusraha 

jm materiaalsed tingimused 

iseseisvalt toimetulekuks 

10 74 16 88 10 81 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

Riigi suutlikkust perevägivalla juhtumitega tegelemisel hinnatakse erinevalt. Kõige enam 

ollakse  rahul   ohvrite kohtlemisega õigusorganites , ka ollakse rahul  ohvrite lastele 

turvalisuse tagamisega. Samas on vastajate hinnangul mitmed  võtmeprobleemid  

lahendamata .  

Valdav osa vastajatest  (58-72%) leiab, et riik ei suuda  perevägivalda ennetada ja raskeid 

juhtumeid ära hoida , ka heidetakse riigile ette, et  puudub kontroll vägivallatsejate (68-71%) 

ja vägivaldsetes peredes toimuva üle (60-68%). Riigi täielik suutmatus avaldub  ekspertide 

hinnangul ohvritele elatusraha jm materiaalsete  tingimuste tagamises, et  iseseisvalt toime 

tulla ,  puudulikuks hindab  seda 88% kohtunikest, 81% politseiuurijatest ning 74% 

                                                           
1 Handbook for Legislation  on violence against women.UN Women .New York.2012, 

 



prokuröridest. Uuringust selgub, et  riigi suutlikkuse suhtes on mõnevõrra  kriitilisemad 

kohtunikud.  

 

Tabel  10. Perevägivalla juhtumitest ei jõua mitte kõik kohtuni ja süüdimõistva otsuseni. 

Milles on Teie arvates põhjused? Juristide eksperthinnangud   (  %-des) 

 

 Prokurörid 

 

Kohtunikud 

 

Politseiuurijad 

 

 Oluline 

põhjus 

Ei ole 

põhjus 

Olulin

e 

põhju

s 

Ei ole 

põhjus 

Oluline 

põhjus 

Ei ole 

põhju

s 

I Peamine takistus       

Ohvrid  loobuvad  

oma esialgsetest 

ütlustest 

64 4 40 - 65 4 

II Olulised 

takistused 

      

Perevägivalla 

juhtumeid on raske 

tõendada 

57 17 32 12 44 15 

Seksuaalse  vägivalla 

juhtumeid on raske 

tõendada 

41 14 28 16 46 13 

II Vähem olulised 

takistused 

      

Perevägivalla 

tõendusmaterjal on 

sageli 

pealispinnaliselt 

kogutud ja ei 

võimalda  

kurjategijat 

vastutusele võtta 

14 45 8 40 6 67 

 Perevägivalla  

juhtumid on tihti 

teisejärgulised, 

eelisjärjekorras 

tegeletakse 

raskemate 

kuritegudega 

5 62 24 36 8 71 

Perevägivalla 

juhtumitel puudub 

sageli kuriteo 

koosseis 

- 64 4 64 6 53 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

Määravaks põhjuseks, miks perevägivalla juhtumitest ei jõua mitte kõik kohtuni ja 

süüdimõistva otsuseni, peab 2/3 prokuröridest ja politseiuurijatest ning 40% kohtunikest  



ohvri  loobumist oma esialgsetest ütlustest . Oluliseks takistuseks on  41-57%  prokuröride ja 

politseiuurijate hinnangul  vägivalla juhtumite raske  tõendatavus. Kohtunikest on selle 

väitega nõus 28-32%.  

Muid  võimalikke põhjuseid nagu tõendusmaterjalide kogumise pinnapealsus või  

perevägivalla  juhtumite teisejärgulisus , ei peeta arvestatavateks  põhjusteks , nende olulisust  

hindab 5-14% prokuröridest ja 6-8% politseiuurijatest. Kohtunikel on siinosas oma nägemus, 

iga neljas neist arvab , et perevägivalla  juhtumid on tihti teisejärgulised ja  eelisjärjekorras 

tegeletakse raskemate kuritegudega. Kõige vähem on vastajad (4-6%) on nõus väitega, et  

perevägivalla juhtumitel puudub sageli kuriteo koosseis. 

 

Püüdsime uuringuga selgitada, mis võib olla põhjuseks kui ohvrid loobuvad  oma esialgsetest 

ütlustest. 

Tabel  11.  Millistel põhjustel soovivad ohvrid oma esialgsetest ütlustest  loobuda? 

Juristide eksperthinnangud (vastused skaalapunktile „See on peamine põhjus“ %-s) 

 Prokurörid 

 

Kohtunikud 

 

Politseiuurijad 

 

 Peamine 

põhjus 

Ei ole 

põhjus 

Peamine 

põhjus 

Ei ole 

põhjus 

Peamine 

põhjus 

Ei ole 

põhjus 

I Peamine põhjus        

 Ohver ise mõtleb 

ümber  

62 - 28 - 51 8 

II  Mõjutab 

mõningal määral 

      

Vägivallatseja 

poolsed mõjutused 

24 2 36 4 27 5 

III Praktiliselt ei 

mõjuta 

      

Sugulaste või 

sõprade ja tuttavate 

soovitused 

9 31 8 24 2 23 

Õiguskaitse 

ametnike soovitused 

2 88 4 64 4 84 

Allikas : Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, 2014 

 

Asjaolu, et  ohver mõtleb ümber,  on vastajate  arvates peamine mõjuv  põhjus, miks ohvrid 

oma esialgsetest ütlustest loobuvad. Rohkem on selles veendunud prokurörid (62%) ja 

politseiuurijad (51%), märksa vähem aga kohtunikud (28%) . Teisele kohale oma kaalukuselt 

asetub vägivallatseja poolne  mõjutamine, mida peab peamiseks põhjuseks 28-36% 

vastajatest, kohtunikud hindavad vägivallatseja mõju veidi kõrgemalt (36%). 

Sugulaste/sõprade , aga ka õiguskaitse ametnike soovitustel on ekspertide hinnangul väga 

väike mõju sellele , kui  ohvrid oma esialgsetest ütlustest loobuvad. 

Tulemustest võib järeldada, et põhivastutus , miks perevägivalla juhtumitest ei jõua mitte kõik 

kohtuni ja süüdimõistva otsuseni, lasub vastajate hinnangul ohvril endal , õiguskaitseorganid 

siinosas oma töös puuduseid ega probleeme eriti ei näe. Paljud riigid (Hispaania, Suur-



Britannia, Austria, Kanada, Ameerika jt.), kes sarnaste  olukordadega, kus ohvrid oma 

süüdistustest sageli  loobuvad,  kokku puutuvad, on püüdnud otsida lahendusi ka  

õiguskaitseorganite töös. Õiguskaitseorganite tööd on ohvri probleemide ja vajaduste 

seisukohalt  analüüsitud  ja ka muudetud, otsitud lahendusi, kuidas suurendada ohvrite 

usaldust ja kindlustunnet õiguskaitseorganite suhtes . Nii on loodud mitmetes riikides  

spetsiaalsed politseiuurijate  ja prokuratuuri osakonnad, kohtud, kus töötavad 

eriettevalmistuse saanud spetsialistid perevägivalla juhtumite käsitlemiseks. Taolised 

muudatused on end igati õigustanud, sest on aidanud luua paremat kontakti ohvritega , 

suurendanud nende  turvatunnet  ja nii on suudetud julgustada ohvreid kohtuprotsessis lõpuni 

osalema .2 
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