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Kriminaalstatistika
 Alates 01.01.15 raskemad karistused 

kehalise väärkohtlemise eest lähi- ja 
sõltuvussuhtes (KarS § 121 lg 2 p 2)

 Perevägivalla infoteated vs kuritegudena 
registreeritud juhtumid

 Registreeritud kuritegudest on iga kümnes 
kuritegu perevägivallakuritegu

 Alates 6.07.17 uued süüteokoosseisud 
seoses EN Istanbuli konventsiooni 
ratifitseerimisega (nt ahistav jälitamine)

Ülevaade perevägivallakuritegudest 



Registreeritud perevägivallakuriteod



Perevägivallakuriteod kuriteoliigiti, 2017

Kehaline 
väärkohtlemine; 86%

Ähvardamine; 
9%

Seksuaalkuriteod; 2%

Raske tervisekahjustuse 
tekitamine; 1%

Eluvastased süüteod; 1%



Perevägivallaga seotud tapmised ja 
mõrvad või nende katsed , 2017



Perevägivalla tõttu hukkunute arv 

10

5

7

8

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017



Perevägivalla toimepanija suhte liigi 
järgi, 2017 



Lapsohvri või –pealtnägijaga perevägivald

• Vähemalt kolmandikul juhtudel on perevägivalla 
pealtnägijaks või kannatanuks laps ja see näitaja 
on jäänud kolmel viimasel aastal peaaegu 
samaks

• Enamasti on vägivallatsejaks (kasu)isa või -ema 
• Vägivald lapse vastu seisnes peamiselt lapse 

(püksi)rihmaga või käega löömises
• Esines ka paar juhtumit, kus lapse vastu kasutas 

vägivalda mitu pereliiget, näiteks lisaks emale 
lõi ka vend peretütart



Registreeritudseksuaalkuritegude arv 
aastail 2007-2017



Registreeritud seksuaalkuritegude arv aastail 2007-2017



• Kõigist registreeritud seksuaalkuritegudest moodustasid 93% alaealise 
kannatanuga seotud seksuaalkuriteod (N=515). 

• Nii 2015., 2016. kui 2017. aastal moodustasid kõigist alaealisi kahjustavatest  
seksuaalkuritegudest seksuaalse enesemääramise vastased (nö kontaktsed) 
kuriteod ligikaudu poole (2017: 215, 2016: 223; 2015: 204). 

• Eelmisel aastal alaealise ning täisealise ohvriga registreeritud 
vägistamisjuhtumite arv ei suurenenud. Nagu 2016. aastal, on registreeritud 
vägistamisjuhtumite puhul 70% juhtudel kannatanuks alaealine. 

• Lastevastastes seksuaalse enesemääramise vastastes tegudes oli 72% juhtudest 
teo toimepanija kannatanule ühel või teisel moel tuttav (2016. aastal samuti 
72%): 33% (60) pereliige või sugulane, 49% muu tuttav. Teo toimepanija oli 
kannatanule võõras 15% juhtudest. Pereliikmetest ja sugulastest oli lapse 
väärkohtlejaks kõige sagedamini – 51 ehk 80% juhtudest – isa või kasuisa. 
Kuuel juhul oli väärkohtlejaks vend, mõnel juhul vanaisa või mõni teine 
sugulane.  

• Kõigist alaealiste vastastest kontaktsetest tegudest neljandiku pani 

toime isa või kasuisa. 



Ei ole teada; 
6; 3%

Muu tuttav; 
88; 49%

Pereliige; 60; 
33%

Võõras; 27; 
15%

Teo toimepanija suhe kannatanuga 2017. aastal 
registreeritud alaealise kannatanuga kontaktsete 
seksuaalkuritegude puhul 





Aitäh!
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