
                                                                                                         03.03.2014 nr 035 

Perevägivalla alane seadusandlus Euroopa riikides 

1. Eraldi seadus, mis käsitleb pere(kodu-)vägivalda?  

 

PEREVÄGIVALDA KÄSITLEVA ERISEADUSE OLEMASOLU 
 

RIIK ON PUUDUB 
INFO 

PUUDUB 
ERISEADUSES OLEVAD TEEMAD VÕI ERISEADUST 

ASENDAVAD SEADUSED 

Belgia   x   

Saksamaa  x   „Vägivallavastase kaitse seadus“ (Act on Protection 
against Violence (Gewaltschutzgesetz – Gew-SchG) – 
sisaldab endas kohtulikke kaitsemeetmeid vägivalla 
ja jälitamise vastu. 
 
http://www.eucpn.org/poldocs/DE_DV_Leg11.pdf 

Prantsusmaa     

Itaalia   x  

Luksemburg x   8.septembri 2003 seadus koduvägivallast 

Holland  x   

Taani     x  On eriseadus lähenemiskeelu, väljatõstmise ja 
elukohakeelu kohta (saadaval vaid taani keeles) 

Iirimaa  x   „Koduvägivalla seadus“ (Domestic Violence Act, 
1996) ja „Koduvägivalla seaduse täiendus“ 
(Domestic Violence (Amendment) Act, 2002) – 
sisaldab endas vägivallavastaseid kaitse- ja 
tõkendusmeetmeid, nende kohaldamise ja 
rakendamise reegleid ning karistusi nende rikkumise 
eest. 
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0
001/ 
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0
030/index.html 

Suurbritannia  x    

Kreeka  x   Seadus 3500/2006 “Võitluseks koduvägivallaga” 
käsitleb koduvägivalla vorme, karistusi ning abi ja 
toetuse vorme koduvägivalla ohvritele. Samuti 
määrab karistused alaealiste seksuaalse kuritarvita-
mise eest (ingliskeelne tekst puudub) 

Portugal x   „Seadus No 112/2009 16. septembrist“ (saadaval 
vaid portugali keeles).  

Hispaania  x  On olemas 2 eriseadust – „Soolise vägivalla vastaste 
kaitsemeetmete alusseadus“  Organic Act of 
Protection Measures against Gender Violence 
(1/2004) ja „Naiste ja meeste vahelise tegeliku 
võrdõiguslikkuse alusseadus“ Organic Act for 
Effective Equality Between Women and Men 
(3/2007)  

Soome   x   

http://www.eucpn.org/poldocs/DE_DV_Leg11.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0030/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0030/index.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/TextoPublicaciones.html


Austria   x   

Rootsi   x   

Läti   x   

Leedu x   „Koduvägivallavastase kaitse seadus“ (Law on 
Protection against Domestic Violence) -  sisaldab 
kohustusi koduvägivalla ärahoidmiseks ja 
tõkestamiseks; tõkestus- ja kaitsemeetmeid; politsei 
kohustusi perevägivallale reageerimisel; abi 
organiseerimist ohvritele; ohvrite ja vägivallatseja 
õigusi; vastutust (sh. kahju hüvitamise kohustus). 
 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
e?p_id=410975&p_tr2=2 

Malta  x   „Koduvägivalla seadus“ (Domestic Violence Act) – 
sisaldab endas mõisteid; riikliku koduvägivalla 
komisjoni loomist, kes omab nõuandvat staatust 
vastava koduvägivalla küsimustega tegeleva ministri 
juures ning organisatsioonide kindlaksmääramise 
protsessi, kes hakkavad läbi viima perevägivallaga 
seonduvaid programme. 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocu
ment.aspx?app=lom&itemid=8947&l=1 

Poola  x   Poolas on koduvägivalla peamised küsimused 
sätestatud eraldi seaduses, s.t. 28. juuli 2005. aasta 
„Koduvägivallavastases seaduses“. Siiski pole Poolal 
eraldi põhjalikku koduvägivalda käsitlevat 
kriminaalõigusaktide kogumit.  
http://www.hsph.harvard.edu/population/domestic
violence/poland.domesticviol.05.doc 

Slovakkia    x  

Sloveenia  x   „Perevägivalla ennetamise seadus“ (Family Violence 
Prevention Act) määrab ära perevägivalla 
definitsiooni ja vormid. Samuti määratletakse 
erinevate institutsioonide kohustused perevägival-
lale reageerimisel, rahvuslike programmide koosta-
mist, sotsiaaltöökeskuste loomist ning perevägivalla 
ohvrite abistamise plaane ning nende ohutuse 
tagamise erinevaid vahendeid ja meetmeid. 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/p
ageuploads/dokumenti__pdf/zpnd_en.pdf 

Tšehhi   x   

Ungari   x   

Küpros x   „Perevägivalla tõkestamise ja ohvrite kaitsmise 
seadused 2000 ja 2004“ – sisaldab karistusõiguslikke 
sätteid ja karistusi. 
 
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/legislatio
n/laws_2000_and_2004_en.pdf  

Bulgaaria   x  

Rumeenia  x   „Seadus 217/2003 võitluseks perevägivallaga ja selle 
tõkestamiseks“ (saadaval vaid rumeenia keelne 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=410975&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=410975&p_tr2=2
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8947&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8947&l=1
http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/poland.domesticviol.05.doc
http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/poland.domesticviol.05.doc
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zpnd_en.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zpnd_en.pdf
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/legislation/laws_2000_and_2004_en.pdf
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/legislation/laws_2000_and_2004_en.pdf


tekst).  

Horvaatia  x   „Koduvägivalla eest kaitsmise seadus“ (Act on 
Protection against Domestic Violence) annab „ko-
duvägivalla“ määratluse, mida käsitletakse väär-
teona. Määratletakse ära perekonna mõiste ning 
rõhutatakse kiireloomulist reageerimist nendel 
juhtumitel, mis peab ka hõlmama sotsiaal- ja ter-
vishoiuasutuste ning sotsiaalhoolekande ning ter-
vishoiutöötajate osalemist. Ühtlasi sätestab seadus 
väärteo sanktsioonid ja ennetavad meetmed. Kui 
koduvägivallal on mingi muu kuriteo tunnuseid, ei 
käsitleta seda väärteona, vaid kohaldatakse krimi-
naalõigust. 
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploa
ds/croatia_final_report_2012.pdf   

Norra   x   

Šveits  x   

 

Kokkuvõtlikult võib 25 riigi kohta saadud andmete põhjal väita, et perevägivalda käsitleva eriseaduse 

küsimus on riikide poolt sisuliselt lahendatud võrdselt. Vastavat seadust ei ole olemas 13 riigis ja on 

olemas 12 riigis. Huvitavaks võib siin pidada asjaolu, et eriseadust ei ole peetud vajalikuks 

Skandinaavia riikide ja paljude vanade EL liikmesriikide hulgas, ja on peetud vajalikuks eriti Lõuna-

Euroopa riikide ning postsovetlikust kultuuriruumist pärit EL uusliikmete hulgas. 

 

2. Juhul, kui eraldi seadus puudub, siis kas karistusõiguses käsitletakse perevägivalda iseseisva 

süüteona või käsitletakse perevägivalla käigus toimepandud tegusid vägivallategusid käsitlevate 

üldsätete alusel? 

 

„PEREVÄGIVALD“ ISESEISVA KARISTUSÕIGUSLIKU NORMINA 
 

RIIK JAH     EI 

KURITEO 
ÜLDKOOS
-SEISU 
ELEMENT 

INFO 
PUUDUB 

TEKST JA MÄRKUSED 

Belgia   x  Belgia Kriminaalkoodeksi § 410 lg 2 (inglise 
keelne tekst puudub). Koduvägivalda 
käsitletakse tahtliku rünnaku ja peksmise 
kuriteo raskendava asjaoluna, sest 
õigusrikkuja ja ohver on lähedases suhtes. 
Raskendavad asjaolud viivad rangema 
karistuseni. Karistusseadustiku 410. artikli 
teine lõige kohaldub nii abielus kui mitte 
abielus paaridele ja kõigile teistele isikutele, 
kel on või oli ohvriga pikaajaline lähi- või 
seksuaalsuhe. 

Saksamaa    x  

Prantsusmaa      

Itaalia     x  

Luksemburg  x    

Holland  x   Ei ole raskendavaks asjaoluks 

Taani   x   Ei ole raskendavaks asjaoluks 

Iirimaa   x   Võib olla raskendavaks asjaoluks. Seda 
otsustab kohtunik lähtuvalt konkreetse 

http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/croatia_final_report_2012.pdf
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/croatia_final_report_2012.pdf


kuriteo asjaoludest ainuisikuliselt 
Suurbritannia  x   "Koduvägivald" kui eraldiseisev õigusrik-

kumine puudub. Prokurör valib süüdistuse, 
mis kõige paremini peegeldab juhtumi 
üksikasju. See võib hõlmata süüdistusi nagu 
rünnak, ahistamine, kuritegelik kahju või 
ähvardav käitumine. Kuninglike prokuröride 
seadustik sätestab test-tingimused, millele 
juhtum peab vastama, et esitada süüdistus. 
Testil on kaks faasi: tõenduslik faas ja avaliku 
huvi faas. Tõenduslik faas nõuab, et peame 
olema kindlad, et tõendusmaterjali on 
piisavalt, et iga kostja süüdimõistmine igas 
süüdistuses on realistlikult tõenäoline. Kui 
tõendusmaterjal on ebapiisav, on jätkamine 
võimatu, olenemata asja tõsidusest. Kui 
juhtum ei läbi tõenduslikku faasi, peame 
otsustama, kas süüdistuse esitamine on 
avalikkuse huvides. Siiski võib tõsiasi, et 
õigusrikkumine on toime pandud koduses 
keskkonnas, anda aluse teatud rasken-
davateks asjaoludeks (nagu usalduse 
kuritarvitamine või kaitsetu ohver), mida 
kohtuotsuse tegemisel arvesse võetakse ja 
mis võivad õigusrikkumise raskemaks muuta.  
Vt  kohtute konsultatiivnõukogu väljaannet 
Üldpõhimõtted: koduvägivald, 2006, lk 3–5. 
Sentencing Council, Overarching Principles: 
Domestic Violence, 2006, pp3-5.  

Kreeka x    Sisaldub eriseaduses - Seadus 3500/2006 
“Võitluseks koduvägivallaga” (ingliskeelne 
tekst puudub) 

Portugal x    Portugali „Karistuskoodeksi“ § 152 
„Koduvägivald“ : 
"1 - Isikut, kes korduvalt või korra kehaliselt 
või vaimselt väärkohtleb, sealhulgas läbi 
kehalise karistamise, vabaduse äravõtmise ja 
seksuaalsete õigusrikkumiste kaudu: 
a) abikaasat või endist abikaasat (naist/ 
meest); 
b) teisest või samast soost isikut, kellega 
õigusrikkuja on või on olnud lähisuhtes või 
muus abikaasade suhtele sarnases suhtes, 
isegi koos elamata; 
c) esimese astme veresugulast eelnevast 
põlvkonnast (ema/isa), või 
d) oma ea, puude, haiguse, raseduse või 
majandusliku sõltuvuse tõttu eriti kaitsetut 
isikut, kellega ta koos elab; 
karistatakse ühe- kuni viieaastase 
vanglakaristusega, kui mõni teine 
seadusesäte ei sätesta tõsisemat karistust. 
2 - Eelnevas lõikes kirjeldatud juhul, kui 
õigusrikkuja paneb teo toime alaealise vastu 
või alaealise juuresolekul, ühises elukohas või 
ohvri elukohas, on karistuseks kahe- kuni 
viieaastane vanglakaristus. 
3 - Kui lõikes 1 viidatu tulemuseks on: 
a) ohvri kehalise isikupuutumatuse tõsine 
rikkumine,  
karistatakse õigusrikkujat kahe- kuni 
kaheksa-aastase vanglakaristusega; 
b) ohvri surm,  
karistatakse õigusrikkujat kolme- kuni 
kümneaastase vanglakaristusega. 
4 - Eelmistes lõigetes sätestatud juhtudel võib 
kostjale kohaldada lisakaristusi, mis keelavad 
kontakti ohvriga ja tulirelvade kasutamise 
kuueks kuuks kuni viieks aastaks, samuti võib 
teda kohustada osalema erilistes 
koduvägivalla tõkestamise programmides. 
5 - Lisakaristus, mis keelab kontakti ohvriga, 
peaks sisaldama ka ründaja eemaldamise 

http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/guidelines/guidelines-to-download.htm
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_domestic_violence.pdf
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_domestic_violence.pdf#page=3
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/guidelines/guidelines-to-download.htm
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_domestic_violence.pdf
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_domestic_violence.pdf
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_domestic_violence.pdf#page=3


elukohast või ohvri töökohast, ja nõude 
järgmist tuleb jälgida kaugjuhtimise tehniliste 
vahenditega. 
6 - Isikult, kes on käesoleva artikli alusel 
kuriteos süüdi mõistetud, võib konkreetse teo 
raskusastet arvestades ja seoses teo 
toimepanija täidetava funktsiooniga, ära 
võtta vanema, hooldaja või eestkostja 
õigused üheks kuni kümneks aastaks". 

Hispaania    x  Sisalduvad Kriminaalkoodeksi erinevaid 
vägivallakuritegusid käsitlevate normide (§ 
148 lg 4 ja 5, §-de 153, 171 ja 172) 
koosseisudes.  
 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/
1288774502225/TextoPublicaciones.html 

Soome   x    

Austria   x    

Rootsi   x   Siiski sisaldab karistusseadustik erisätteid 
vastutusele võtmiseks isikupuutumatuse 
rikkumiste eest, mis on toime pandud isiku 
vastu, kellega teo toimepanijal on või on 
olnud lähisuhe – seda kuritegu nimetatakse 
isikupuutumatuse rängaks rikkumiseks,  mis 
viidi karistussea-dustikku sisse 1998.aastal. 
Selle eesmärk on tegeleda korduvate 
karistatavate tegudega, mida mehed panevad 
toime nendega lähisuhtes olevate naiste 
suhtes (naise isikupuutumatuse ränk 
rikkumine), kuid see kohaldub ka lastele ja 
teistele lähisugulastele (isikupuutumatuse 
ränk rikkumine). Lühidalt tähendab naise 
isikupuutumatuse ränk rikkumine järgmist.  
Kui mees paneb toime teatud kuriteod 
(rünnak, seadusevastane ähvardus või 
sundimine, seksuaalne või muu 
väärkohtlemine, seksuaalne ärakasuta-mine 
jne) naise vastu, kellega ta on või on olnud 
abielus või kellega ta elab või on elanud koos, 
karistatakse teda naise isikupuutumatuse 
ränga rikkumise eest, mitte iga teo 
kuriteokoosseisu eest. Selle õigusrikkumise 
eest karistamise oluline eeltingimus on, et 
teod olid osa naise isikupuutumatuse 
korduvast rikkumisest ja võisid tõsiselt 
kahjustada tema enesekindlust. Karistuseks 
on vähemalt üheksa kuu ja maksimaalselt 
kuue aasta pikkune vanglakaristus.  
Isikupuutumatuse ränk rikkumine kui 
kuritegu võimaldab kohtutel suurendada 
nimetatud tegude karistusi olukordades, kus 
need moodustavad osa protsessist, mis 
kujutab endast isikupuutumatuse rikkumist, 
nagu sageli koduvägivalla juhtumites. Seega 
on võimalik arvesse võtta ka väärkoheldud 
naise olukord tervikuna. Määratlemine 
kuriteona ei välista, et teo toimepanijat ei 
saaks samal ajal vastutusele võtta näiteks 
raske rünnaku või vägistamise eest. 

Läti     x  

Leedu    x  Koduvägivald ei ole omaette õigusrikkumine 
ega kujuta endast ka raskendavat asjaolu. 
Kriminaalseadustikku1 ja kriminaalmenetluse 
seadustikku täiendati (pärast koduvägivalla 
eest kaitsmise seaduse vastuvõtmist) erisätte 
lisamisega mitmesse artiklisse, mis 
kohalduvad koduvägivalla juhtudel. Neid 
erisätteid kirjeldatakse allpool (need 
puuduvad kriminaalseadustiku ingliskeelsest 
tõlkest).  
Kriminaalseadustiku 140. artiklit ("Füüsilise 

                                                 
1
 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366707 (muudatused pole veel tõlgitud)  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366707


valu ja kerge tervisekahjustuse 
põhjustamine") täiendati uue lõikega, mis 
täpsustas sama kuriteo raskemat vormi, kui 
see pannakse toime lähisugulase või 
pereliikme vastu. Sellisel juhul nähakse ette 
rangem karistus. 
Mitut teist kriminaalseadustiku artiklit 
muudeti ühesuguse sätte lisamisega, mis 
ütleb, et koduvägivalla toimepanija 
vastutusele võtmiseks ei ole vaja ohvri 
kaebust ega tema volitatud esindaja avaldust 
ega prokuröri taotlust. Sellistel juhtudel tuleb 
kohtueelset uurimist alustada ilma esitatud 
kaebuseta, kui on märke koduvägivallast. 
Need artiklid on loetletud allpool.  
Ähvardus isik mõrvata või tekitada talle 
tõsine tervisekahjustus, või isiku 
terroriseerimine (145. artikkel);  

- Isiku tegevusvabaduse piira-mine 
(148. artikkel); 

- Vägistamine (149. artikkel); 
- Seksuaalne rünnak (150. artikkel); 
- Seksuaalne kuritarvitamine (151. 

artikkel); 
- Isiku elukoha puutumatuse 

seadusevastane rikkumine (165. 
artikkel); 

Kriminaalmenetluse seadustikku (167. ja 409. 
artiklit) täiendati vastavalt sätetega, mis 
sätestavad kohtueelse uurimise algatamise 
ilma ohvri esitatud kaebuseta või tema 
volitatud esindaja avalduseta 
kriminaalseadustiku eelnimetatud artiklites 
määratletud kuritegude kohta, kui on märke 
koduvägivallast.   

Malta     x  

Poola   x   Vägivallateo toimepanekut perevägi- vallana 
ei käsitleta raskendava asjaoluna. 

Slovakkia     x  

Sloveenia  x    Sloveenia Kriminaalkoodeksi  
Artikkel 191 Perevägivald 
  (1) Isikule, kes perekonna sees kohtleb teist 
inimest halvasti, peksab teda või kohtleb 
mõnel muul viisil valusalt või alandavalt, 
ähvardab teda otsese rünnakuga tema elu või 
tervise vastu, et teda ühisest elukohast välja 
visata, või piirab tema liikumisvabadust muul 
viisil, jälitab teda, sunnib teda töötama või 
tööst loobuma, või allutab ta endale mõnel 
muul viisil tema võrdsete õiguste agressiivse 
piiramise kaudu, mõistetakse maksimaalselt 
viie aasta pikkune vanglakaristus.  
  (2) Sama karistus määratakse isikule, kes 
paneb toime eelmises lõikes nimetatud teod 
mõnes teises püsivalt koos elavas leibkonnas.  
  (3) Kui lõikes 1 nimetatud tegu pannakse 
toime isiku vastu, kellega teo toimepanija 
elas koos pere-konnas või muus püsivalt koos 
elavas leibkonnas, mis lagunes, kuid tegu on 
seotud leibkonnaga, määratakse teo 
toimepanijale maksimaalselt kolme aasta 
pikkune vanglakaristus.  

Tšehhi  x    Tšehhi „Karistusseadustiku „ § 199 (seadus nr 
40/2009): 
§ 199  Ühisel elamispinnal elavate isikute 
väärkohtlemine  
(1) Isikut, kes väärkohtleb perekonnaliiget või 
muud temaga koos ühisel elamispinnal elavat 
isikut, karistatakse kuue kuu kuni nelja aasta 
pikkuse vanglakaristusega.  
(2) Õigusrikkujat karistatakse kahe- kuni 
kaheksa-aastase vanglakaristusega juhul, kui   



a) ta pani lõikes 1 nimetatud teo toime 
erakordselt ebainimlikul või piinaval viisil, b) 
ta põhjustas sellise teoga raskeid 
kehavigastusi, c) ta pani sellise teo toime 
vähemalt kahe inimese suhtes, või d) ta pani 
sellist tegu toime pika aja jooksul.  
(3) Õigusrikkujat karistatakse viie- kuni 
kaheteistaastase vanglakaristusega juhul, kui 
lõikes 1 nimetatud teoga põhjustas ta a) 
raskeid kehavigastusi vähemalt kahele isikule, 
või b) surma.  
Laste ja teiste hoolealuste isikute osas võime 
kohaldada ka karistusseadustiku § 198, mida 
vaadeldakse ülalnimetatud paragrahvi 
erisättena: 
§ 198 Hoolealuse väärkohtlemine 
(1) Isikut, kes väärkohtleb nende hoole või 
eestkoste all olevaid isikuid, karistatakse ühe- 
kuni viieaastase vanglakaristusega 
(2) Õigusrikkujat karistatakse kahe- kuni 
kaheksa-aastase vanglakaristusega juhul, kui 
a) ta pani lõikes 1 nimetatud teo toime 
erakordselt ebainimlikul või piinaval viisil, b) 
ta põhjustas sellise teoga raskeid 
kehavigastusi, c) ta pani sellise teo toime 
vähemalt kahe inimese suhtes, või d) ta pani 
sellist tegu toime pika aja jooksul. 
(3) Õigusrikkujat karistatakse viie- kuni 
kaheteistaastase vanglakaristusega juhul, kui 
lõikes 1 nimetatud teoga põhjustas ta a) 
raskeid kehavigastusi vähemalt kahele isikule, 
või b) surma. 

Ungari  x    Ungari Kriminaalkoodeksi artikkel 212/2 

Küpros x    Sisalduvad „Perevägivalla tõkestamise ja 
ohvrite kaitsmise seadustes“ 2000 ja 2004“ 

Bulgaaria     x  

Rumeenia  x    Kriminaalkoodeksi § 199 „Perevägivald“, mis 
paragrahvis loetletud tegude toime-
panemisel oma pereliikme vastu suurendab  
iga selles paragrahvis loetletud teo eest 
ettenähtud maksimumkaristust 1/4 võrra. 
Nimetatud õigusrikkumise puhul võib 
kriminaalmenetluse algatada ex officio. 
Leppimine tühistab kriminaalvastutuse. 

Horvaatia   x   Enne 1.01.2013 kehtinud kriminaalseadustik 
sisaldas eraldi kuriteona vägivaldset käitumist 
perekonnas: Selguse huvides tsiteerime seda 
sätet tervikuna: 
Vägivaldne käitumine perekonnas 
Artikkel 215a 
Pereliiget, kes oma vägivaldse, agressiivse või 
erakordselt ülbe käitumisega seab teise 
pereliikme alandavasse olukorda, 
karistatakse kolme kuu kuni kolme aasta 
pikkuse vanglakaristusega. (tühistati 1. 
jaanuaril 2013) 
Loobumist perekonnasisese vägivaldse 
käitumise sätestamisest eraldi kuriteona 
põhjendati uue kriminaalseadustiku 
vastuvõtmisel õigusliku kirjelduse 
ebamäärasusega ja koduvägivalla väärtegude 
koosseisuga kattumisega (koduvägivalla eest 
kaitsmise seaduse alusel), mis sageli viisid ne 
bis in idem põhimõtte rikkumisteni.  

Norra  x    Norra üldtsiviilkaristusseadustiku § 219 
(22. mai 1902. aasta seadus nr 10). § 219 
hõlmab ka vaimset väärkohtlemist. Säte 
loetleb tegevused, mida käsitatakse 
koduvägivallana, ning määratleb ka ohvrid. 
Säte sisaldab koduvägivalla õiguslikku 
määratlust.  
"Isikut, kes ähvarduste, sunduse, vabaduse 



äravõtmise, vägivalla abil või mõnel muul 
vääral viisil raskelt või korduvalt väärkohtleb 

a) oma eelmist või praegust abikaasat 
või elukaaslast, 

b) oma endise või praeguse abikaasa või 
elukaaslase otseliinis järgnevate 
põlvkondade sugulasi, 

c) tema otseliinis eelnevate 
põlvkondade sugulasi, 

d) mõnda oma leibkonda kuuluvat 
isikut, või 

e) mõnda oma hoole alla kuuluvat 
isikut, 

võib karistada kuni nelja-aastase 
vanglakaristusega. 
Kui väärkohtlemine on raskekujuline või ohver 
sellise kohtlemise tagajärjel sureb või saab 
kehaliselt või tervislikult oluliselt kannatada, 
on karistuseks maksimaalselt kuueaastane 
vanglakaristus. Et otsustada, kas 
väärkohtlemine on raskekujuline, pööratakse 
olulist tähelepanu sellele, kas see on kestnud 
pikka aega ja kas on täidetud §232 nimetatud 
tingimused. 
Sellisele õigusrikkumisele kaasa aidanud 
isikule kohaldub sama karistus." 

Šveits  x    

 

„Perevägivald“ iseseisva karistusõigusliku normina on olemas 8 riigis, puudub 11 riigis (st 

läheb üldiste vägivallakuritegude alla) ja on toodud vägivallakuritegude koosseisuliseks 

elemendiks 3 riigis. Teatud seaduspärana võib ka siin väita, et Skandinaaviamaades ei ole 

„perevägivalda“ iseseisva vägivallakuriteo liigina sätestatud. 

 

3. Perevägivalda näinud alaealise staatus kriminaalmenetluses 

 
PEREVÄGIVALDA NÄINUD ALAEALISE STAATUS KRIMINAALMENETLUSES 

 

RIIK 
ON 

ERISTAA-
TUS 

SÕLTUB 
KURITEO 
KVALIFIT-

SEERIMINE 

EI OLE 
ERISTAA-

TUST 

INFO 
PUUDUB 

MÄRKUSED 

  JAH EI    

Belgia   x x   

Saksamaa     x  

Prantsusmaa       

Itaalia      x  

Luksemburg    x   

Holland x     Tunnistatakse kriminaalmenetluses 
ohvriks. Kui laps on koduvägivalla 
ohver või tunnistaja, peab politsei 
sellest teatama laste väärkohtlemise 
nõustamiskeskusele. See tuleb 
politseiraportis ära mainida. 
Politseiraporti kaudu läheb see 
oluline teave edasi prokurörile ja 
kohtunikele. 

Taani     x   



Iirimaa     x   

Suurbritannia    x  Alaealise kohalolek kahtlustatava 
koduvägivalla juhtumi ajal on siiski 
oluline otsust mõjutav asjaolu riigi 
(kuningliku prokuratuuri) otsuses, 
kas esitada süüdistus või mitte. Vt. 
kuningliku prokuratuuri (CPS) 
juhiseid kodu-vägivalla juhtumites 
süüdistuse esitamisel, dateerimata, 
lõige 6. Crown Prosecution Service 
(CPS), Policy for prosecuting cases of 
Domestic Violence, undated, para 6. 

Kreeka  x  x   Määratletakse kriminaalmenetluses 
ohvrina, kellel on õigus osaleda 
kriminaalmenetluses hagejana 

Portugal x x    „Karistuskoodeksi“ § 152 lg 2 alusel 
on alaealise kohalolek raskendavaks 
koosseisuliseks asjaoluks. 

Hispaania     x  Kõikide Kriminaalkoodeksi erinevaid 
vägivallakuritegusid käsitlevate 
normide (§ 148 lg 4 ja 5, §-de 153, 
171 ja 172) alusel määratakse 
karistus sätestatud vahemiku 
karmimalt poolelt, kui vägivallategu 
pannakse toime alaealise 
juuresolekul 

Soome  x     Kriminaalseadustiku 21. peatüki §-s 
5 on rünnaku määratlus: 
"Isikut, kes kasutab füüsilist 
vägivalda teise isiku vastu või ilma 
sellise vägivallata vigastab teise 
tervist, tekitab teisele valu või 
põhjustab talle teadvusekaotuse või 
sellega võrreldava seisundi, 
karistatakse rünnaku eest 
rahatrahviga või maksimaalselt 
kaheaastase vanglakaristusega“. 
Alaealine, kes on olnud 
koduvägivalla pealtnägijaks, kuid 
keda ennast pole vägivaldselt 
koheldud, võib ikkagi olla rünnaku 
ohver, sest tema pealtnähtud ja -
kuuldud rünnak võib kahjustada 
tema (vaimset) tervist. Sellisel juhul 
on alaealisel ohvri staatus. See on 
rohkemal või vähemal määral 
teoreetiline võimalus, sest ei ole 
leidnud ühtegi pretsedenti, mis seda 
lähenemist toetaks. Siiski toetab 
seda lähenemist õigusalane 
kirjandus. 

Austria     x   

Rootsi     x  Lähisuhtes vägivalla tunnistajaks 
olnud lastele on olemas eraldi 
kuriteokahjude hüvitis. Üks 
eeltingimus on, et kuritegu kahjustas 
eeldatavasti lapse kindlustunnet ja 
usaldust inimese suhtes, kellega tal 
on lähedane suhe. Riik on 
kohustatud maksma hüvitist lapsele, 
kes on olnud tunnistajaks oma 
lähedaste vastu suunatud tõsistele 
kuritegudele, ehkki laps ei saa 
kahjutasu sisse nõuda teo 
toimepanijalt. Seda kuriteokahjude 
hüvitist haldab Rootsi kuriteo-
ohvrite hüvitamise ja toetamise 
amet.2 

Läti      x  

                                                 
2
 Lisateavet kuriteokahjude hüvitamise kohta leiab järgmiselt lingilt: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/eng/compensation/criminal-injuries-compensation.  

http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html
http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html
http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html#a06
http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html
http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html
http://www.cps.gov.uk/Publications/prosecution/domestic/domv.html#a06
http://www.brottsoffermyndigheten.se/eng/compensation/criminal-injuries-compensation


Leedu     x  „Koduvägivalla eest kaitsmise 
seadus“ kohtleb alaealisi tavaliste 
tunnistajatena ning kohustab 
politseinikke teatama laste õigusi 
kaitsvale asutusele, kui alaealine on 
vägivalla tunnistajaks (artikkel 9.3.). 

Malta      x  

Poola     x   

Slovakkia      x  

Sloveenia     x   

Tšehhi     x   

Ungari     x  Ei oma mingit tähendust kuriteo 
kvalifitseerimisel 

Küpros x     „Perevägivalla tõkestamise ja 
ohvrite kaitsmise seadused 2000 ja 
2004“ § 3(3) sätestab, et "iga 
tegevust või käitumist, mida 
eelnimetatud § 1 või 
kriminaalseadustiku §-de 174, 175 ja 
177 alusel käsitletakse vägivallana 
ja mis pannakse toime alaealise 
pereliikme juuresolekul, käsitletakse 
nimetatud alaealise vastu kasutatud 
vägivallana, kui see võib põhjustada 
talle vaimset kahju. Selline tegevus 
või käitumine on õigusrikkumine". 

Bulgaaria      x  

Rumeenia     x   

Horvaatia     x   

Norra  x     Koduvägivalda pealt näinud 
alaealisele kohaldub 
üldtsiviilkaristusseadustiku § 219, 
kuid seda pole võimalik välja lugeda 
otse sätte sõnastusest, sest sätte 
sõnastus näib kohalduvat vaid 
"otsestele" ohvritele. 
Sätet tõlgendas Norra ülemkohus 
oma 25. augusti 2010. aasta otsuses. 
Siin otsustas ülemkohus, et § 219 
kohaldus ka lapsele, kes oli pealt 
näinud oma ema füüsilist ja psühho-
loogilist vägivalda. 
Nimetatud otsuses viis selline 
tõlgendus selleni, et asjaomasel 
lapsel oli õigus hüvitisele 
mittemajandusliku kahju eest, 
tulenevalt tema pealtnähtud 
koduvägivallast. 
Tõsiasi, et säte võib kohalduda ka 
koduvägivalda pealtnäinud lapsele 
viib ka teiste õigusteni – õigusriik-
kumise objekti õigus advokaadile 
vastavalt Norra kriminaalmenetluse 
seaduse (22. mai 1981. aasta seadus 
nr 25) § 107 punktile a. 
Kriminaalmenetluse seaduse § 93 
punkt a määratleb, keda peetakse 
kriminaalasjas "vägivalla objektiks". 
Lapse kohalolek tema 
lähiperekonnaliikme vastu 
koduvägivalla toimepaneku ajal võib 
viia karmima karistuseni. 

Šveits x     On tunnistatud kriminaal-
menetluses ohvriks. Sellest 
tulenevalt laienevad talle 
„Kriminaalmenetluse koodeksi“ §-s 
154 toodud protsessuaalsed 
meetmed, mis on seotud tema 
ülekuulamisega. §-i inglisekeelne 
tekst on toodud Lisas 1 olevas Šveitsi 
vastuse punktis 4 



http://www.admin.ch/opc/en/classi
fied-
compilation/20052319/index.html#
a154 

 

Perevägivalda pealt näinud alaealine omab kriminaalmenetluses eristaatust 7 riigis ja ei oma 

15 riigis. Tavaliselt annab selline eristaatus alaealisele kriminaalmenetluslikke õigusi (näiteks 

erisused ülekuulamisel) ja mõnel juhul ka hõlmab takke hüvitise maksmist kuriteo ohvrina.  

 

 

4. Õiguskaitseasutuste (politsei, prokuratuur ja kohtud) erivolitused ja õigused 

perevägivallategudele reageerimisel ja nende hilisemal menetlemisel, mis erinevad 

tavamenetluslikest volitustest ja õigustest. 

 

 

ÕIGUSKAITSEASUTUSTE ERIVOLITUSED JA –ÕIGUSED PEREVÄGIVALLA JUHTUMITE KORRAL 

 
RIIK 

 
ON 

 
EI 

INFO 
PUUDUB 

 
MÄRKUSED 

Belgia x   Alates 2003. aastast võivad prokurörid anda korralduse 
täiskasvanud isiku ajutiseks eemaldamiseks elukohast 
(maksimaalselt 10 päevaks); selle aja jooksul tuleb 
korraldus kinnitada, tühistada või uuendada. 

Saksamaa   x  

Prantsusmaa     

Itaalia    x  

Luksemburg  x   

Holland  x   

Taani   x   

Iirimaa   x   

Suurbritannia x   Erinevad kohtud (tsiviil- ja magistraadi-) võivad väljastada 
eriliigilisi kohtuordereid. Konkreetsem informatsioon 
sisaldub Court orders for domestic abuse victims, (Section 
24 Crime and Security Act 2010) ja Home Office, Domestic 
violence and abuse, November 2013 (and page 12 of 
SN/HA/6337). 

Kreeka  x   Kui kostjat süüdistatakse koduvägivallas, võib riigi-
prokurör ainult juhul, kui tegu on väärteoga (karistatav 10 
päeva kuni viie aasta pikkuse vanglakaristusega), algatada 
enne ametliku kriminaalmenetluse alustamist lepitus-
menetluse. Kui ohver nõustub ja kostja lubab tulevikus 
mitte toime panna koduvägivalda ning osaleb erilises 
nõustavas teraapiaprogrammis (seaduse 3500/2006 
art. 11). Kohus võib teha sama isegi kohtufaasis (seaduse 
3500/2006 art. 12). Kui kostja järgib kolme aasta jooksul 
programmi ja riigiprokuröri seatud kohustusi, ei karistata 
teda toimepandud teo eest. Kui ta neid ei järgi, jätkatakse 
tema vastu kriminaalmenetlust (seaduse 3500/2600 art. 
13). 

Portugal x    

Hispaania  x   Soolise vägivalla vastaste kaitsemeetmete alusseaduse 
(1/2004) 1. peatüki V jaotis (artiklid 43–56) sätestab 
naiste-vastase vägivalla kohtud ning reguleerib 
territoriaalset struktuuri, pädevusi ja jurisdiktsiooni 
muuhulgas kohtute toimimise osas. Igas kohturingkonnas 

http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html#a154
http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html#a154
http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html#a154
http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20052319/index.html#a154
http://www.victimsupport.org.uk/help-for-victims/the-criminal-justice-system/court-orders
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/17/contents
https://www.gov.uk/domestic-violence-and-abuse
https://www.gov.uk/domestic-violence-and-abuse
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06337/domestic-violence


asutatakse vähemalt üks naistevastase vägivalla kohus. 
5. peatüki V jaotis (artiklid 70–72) sätestab, et 
riigiprokuratuuri direktor nimetab pärast prokuratuuri-
nõukoguga konsulteerimist advokaadina ametisse ring-
konnaprokuröri staatusega naistevastase vägivalla juhtu-
mite riigiprokuröri. Seoses kohtulike politseiorganitega, 
moodustas tsiviilkaart 1995. aastal naiste ja alaealiste 
rühmad (EMUME). Eesmärk on pakkuda ekspertabi 
juhtumite lahendamiseks, milles on osalised naised ja 
lapsed, nii ohvrite kui rikkujatena.  

Soome   x   

Austria  x   Vastavalt Austria jõustamisseaduse § 382b (Kaitse 
vägivalla eest korterites), võib kohus käskida ohustaval 
isikul korterist ja selle vahetust lähedusest lahkuda ning 
keelata ohustaval isikul korterisse ja selle vahetusse 
lähedusse naasta, kui ohustatud isikult ei saa oodata 
ohustava isikuga edasise kooselamise väljakannatamist, 
sest viimane on teda füüsiliselt rünnanud või ähvardanud 
teda sellise rünnakuga, või paneb ta suure psühholoogilise 
pinge alla. Veel üks nõue on, et ohustatud isik peab 
korterit hädasti vajama. Sellise korralduse võib anda 
maksimaalselt kuueks kuuks. 
 
Praktikas eelneb ajutisele korraldusele väga sageli politsei 
kohaldatav väljatõstmine ja tõkend. Tõkendi kehtivusaega 
pikendatakse ajutise korralduse taotlemise korral, et 
tagada ohvri täielik kaitstus. Kohtulikke käske (eelkõige 
naasmise keeld) kehtestab politsei. 
 
Sellise ajutise korralduse väljastamisest alaealise isiku 
kaitseks tuleb teavitada kohalikku pädevat 
noorsoohoolekandeasutust. 
 
Lisaks Austria jõustamisseaduse § 382b sätestatud 
ajutisele korraldusele võib kohus keelata ohustaval isikul 
viibida ka täpselt määratletud kohtades (näit ohustatud 
isiku töökohas, laste koolis või lasteaias) ning käskida 
ohustaval isikul hoiduda ohustatud isikuga kohtumast või 
ühendust võtmast, kui ohustatud isikult ei saa oodata 
mingisugust kontakti ohustava isikuga, sest viimane on 
ohustatud isikut füüsiliselt rünnanud või ähvardanud teda 
sellise rünnakuga, või kahjustab tõsiselt tema 
psühholoogilist tervist (üldine kaitse vägivalla eest (§ 382e 
leg.cit.). Lisanõue on see, et taotlus ei tohi olla vastuolus 
ohustava isiku oluliste huvidega. Pole oluline, kas 
ohustatud isik on kunagi ohustava isikuga koos elanud. 
Selliseid korraldusi võib anda maksimaalselt üheks aastaks. 
 

Rootsi   x   

Läti    x  

Leedu  x   Koduvägivalla eest kaitsmise seaduse alusel peavad 
politseinikud võtma meetmeid ohvri isikukaitse tagamiseks 
ja alustama viivitamatult uurimist. Kohtueelse uurimise 
kohtunik kohustab teo toimepanijat elukohast välja 
kolima, kui ta elab koos ohvriga, ja ohvrile mitte lähenema 
(5. artikkel).  
Kui kriminaalasja tuleb arutada kohtus ja koduvägivalla 
juhtumi tõsiasjad on selged, menetletakse asja 
kiirmenetluse korras (6. artikkel).    

Malta    x  

Poola  x   Koduvägivalla eest esitatakse süüdistus ex officio – ilma, et 
vägivalla ohver peaks avalduse esitama –, piisab, kui 
teatada kuriteost politseile või prokurörile. Prokuröril on 
menetluse kohtueelses faasis õigus väljastada korraldus, et 
sundida vägivalla toimepanijat lahkuma elukohast, kus ta 
elab koos vägivalla ohvriga. See võib toimuda 2–3 päeva 
jooksul pärast politsei sekkumist või koduvägivalla 
komisjonile teate esitamist. Vastavalt riikliku politsei juhi 
18. veebruari 2008. aasta dekreedile 162/08 politsei 
kohustuste kohta seoses koduvägivallaga viidi sisse "sinise 

http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/emumes/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/emumes/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/emumes/index.html
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/emumes/index.html


kaardi" protseduur. Politsei on kohustatud sekkuma ja 
abistama vägivalla ohvreid, pakkudes neile isiklikku 
julgeolekut, isoleerides õigusrikkujad, nõustades ohvreid 
nende õiguste osas. 

Slovakkia    x  

Sloveenia  x   Ametivõimud ja organisatsioonid on kohustatud läbi viima 
kõik protseduurid ja tegevused, mis on ohu taset 
arvestades ohvrite kaitsmiseks vajalikud, ning kaitsma 
nende hüvesid ja tagama ohvri puutumatuse austamise. 
Kui vägivalla ohver on laps, on tema hüved ja õigused 
tähtsamad menetluse kõigi teiste osalejate hüvedest ja 
õigustest.   
Ametivõimud ja organisatsioonid ning vabaühendused, mis 
oma töö käigus leiavad tõendeid, mille põhjal on võimalik 
oletada, et kasutatakse vägivalda, on kohustatud kohe 
teavitama sotsiaaltöökeskust, välja arvatud juhtudel, kui 
ohvrid ise sõnaselgelt vastu seisavad ja ei kahtlustata 
kuritegu, mille eest tuleks kohustuslikus korras süüdistus 
esitada. Igaüks, eelkõige sotsiaaltöötajad või 
tervishoiutöötajad ning haridus- ja hooldusasutuste 
personal, peab – hoolimata ärisaladust kaitsvatest sätetest 
– viivitamatult teatama sotsiaaltöökeskusele, politseile või 
riigiprokuratuurile, kui on olemas kahtlus, et laps kannatab 
vägivalla all. 

Tšehhi  x   Politsei võib käskida rikkujal lahkuda ühisest eluruumist 
kuni 10 päevaks. Siis võib ohver pöörduda kohtu poole, kes 
otsustab keelu pikendamise kuni ühe kuuni (maksimum 
üheks aastaks) 

Ungari   x   

Küpros x   Kompetents ja õigused sisalduvad „Perevägivalla 
tõkestamise ja ohvrite kaitsmise seaduste 2000 ja 2004“ 
punktides 9-25. 

Bulgaaria    x  

Rumeenia   x   

Horvaatia  x   Volitatud hagejatel on väärteomenetluse käigus õigus 
otsustada mitte algatada väärteomenetlust koduvägivalla 
väärteo toimepanija suhtes. Selleks peavad kumulatiivselt 
olema täidetud kaks õiguslikku eeltingimust, nimelt (1) teo 
toimepanija on võtnud kohustuse täita ükskõik milline 
seaduses sätestatud kohustus (näit kohustus läbida 
psühhosotsiaalne ravi vägivaldse käitumise vältimiseks) ja 
(2) kahju kannatanud isik on andnud volitatud hagejale 
selliseks menetluseks kirjaliku loa (see on eraldi sätestatud 
väärteoseaduses). 

Norra  x   Sisalduvad Justiits- ja Avaliku Julgeolekuministeeriumi 
kodulehel 
http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/Subjects/kriminalit
etsbekjempelse/domestic-violence.html?id=447110  ja 
koduvägivalla vastu võitlemise tegevusplaanis 
http://www.regjeringen.no/pages/36783932/ActionPlan_
DomesticViolence.pdf  

Šveits x   Vastavalt Šveitsi Tsiviilkoodeksi §-le 28b1 on kohtul õigus 
õigus määrata erinevaid kohtutõkendeid. 
http://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/1907
0042/index.html#a28b 

 

Perevägivalla juhtumite lahendamisel on õiguskaitseasutustele antud erivolitused ja –

õigused 14 riigis ja nad puuduvad 8 riigis. Enamikus on need erivolitused ja –õigused seotud 

politsei kohustusega viivitamatult reageerida; õigusega kohaldada eriliigilisi tõkendeid; ning 

menetluse alustamisega ilma kannatanu avalduseta. 
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LISA 1 

Koduvägivalla eri liikide karistatavus riikide kaupa 

Tabel: Missugused naistevastase vägivalla teod on karistatavad? 

Riik 

Kas kõik 

naistevastase 

vägivalla 

aktid on 

karistatavad? 

Füüsiline 

vägivald 

abikaasa, 

elukaaslase, 

juhu- või 

püsipartneri 

vastu 

Psühholoogiline 

vägivald 

abikaasa, 

elukaaslase, 

juhu- või 

püsipartneri 

vastu 

Seksuaalne 

vägivald 

abikaasa, 

partneri ja 

elukaaslase 

vastu? 

Kõik 

tahtevastased 

seksuaalkäitumise 

vormid? 

Peresisene 

vägistamine? 

Seksuaalne 

ahistamine 

töökohal? 

Suguelundite 

moonutamine? Sundabielud? 

 Albaania  / jah jah jah jah ei jah jah ei 

 Armeenia  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Austria  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 

Azerbaidžaan  ei jah jah jah jah jah jah jah ei 

 Belgia  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Bosnia ja 

Herzegoviina  / jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Bulgaaria  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Horvaatia  ei jah jah jah jah jah jah ei ei 

 Küpros jah jah jah jah jah jah jah ei jah 

 Tšehhi 

Vabariik jah jah jah jah jah jah ei jah jah 

 Taani ei jah ei jah jah jah jah jah jah 

 Eesti ei jah ei jah jah jah ei jah ei 

 Soome  ei jah ei jah jah jah jah ei ei 

 Prantsusmaa  ei jah jah jah jah jah jah jah ei 



 Gruusia ei jah jah jah jah jah ei jah jah 

 Saksamaa jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Kreeka  jah jah jah jah jah jah jah ei ei 

 Ungari  ei jah ei jah jah jah jah ei jah 

 Island  jah jah jah jah jah jah jah jah ei 

 Iirimaa  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Itaalia  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Läti ei jah ei jah jah jah ei jah ei 

 Liechtenstein  / jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Leedu jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Luksemburg  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Malta  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Moldova  ei jah ei jah jah ei ei ei ei 

 Monako  jah jah jah jah jah ei jah jah ei 

 Montenegro  jah jah jah jah jah jah jah ei jah 

 Holland jah jah jah jah jah jah ei jah jah 

 Poola jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Portugal  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Slovakkia  ei jah jah ei jah ei ei ei ei 

 Sloveenia  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Hispaania  jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Rootsi jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 Šveits ei jah ei jah jah jah jah jah jah 



 Endine 

Jugoslaavia 

Makedoonia 

vabariik jah jah jah jah ei jah jah ei jah 

 Türgi / jah ei jah jah jah jah   jah 

 Ukraina ei jah ei jah ei jah ei ei ei 

 

Suurbritannia jah jah jah jah jah jah jah jah jah 

 jah-vastuste 

sagedus  24 41 32 40 39 37 33 30 28 

 

Raportist Tabel  4, lk 38-39 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/cdeg_2010_12en.pdf 
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LISA 2 

Koduvägivalda pealt näinud alaealiste kaitsmine ja abistamine riikide 

kaupa 

 

Kas lapsed, kes on olnud pealtnägijaks ema vastu suunatud vägivallale saavad vajadusel abi 

ja kaitset eriettevalmistusega töötajatelt? Kas see on tasuta? 

 

 

Tabel  Kaitse ja abi lastele, kes on näinud pealt vägivalda oma ema vastu 
 

 Riik 

Kaitse ja 

abi 

lastele 

Kõik töötajad 

on saanud 

ettevalmistuse 

naistevastase 

vägivalla 

teemal 

Teenused 

lastele 

tasuta 

 Albaania   /    jah    jah   

 Armeenia   ei    /    /   

 Austria   jah    jah    jah   

 Azerbaidžaan   jah    ei    /   

 Belgia   jah    jah    jah   

 Bosnia ja Herzegoviina   jah    jah    jah   

 Bulgaaria   jah    jah    jah   

 Horvaatia   jah    jah    jah   

 Küpros  jah    jah    jah   

 Tšehhi Vabariik  jah    jah    jah   

 Taani  jah    jah    jah   

 Eesti  jah    ei    jah   

 Soome   jah    ei    /   

 Prantsusmaa   jah    ei    jah   

 Gruusia  jah    jah    jah   

 Saksamaa  jah    jah    jah   

 Kreeka   jah    jah    jah   

 Ungari   jah    jah    jah   



 Island   jah    ei    jah   

 Iirimaa   jah    /    jah   

 Itaalia   jah    jah    jah   

 Läti  jah    ei    jah   

 Liechtenstein   jah    jah    jah   

 Leedu  jah    ei    jah   

 Luksemburg   jah    jah    jah   

 Malta   jah    ei    jah   

 Moldova   jah    jah    jah   

 Monako   jah    ei    jah   

 Montenegro   jah    jah    jah   

 Holland  jah    jah    jah   

 Poola  jah    jah    jah   

 Portugal   jah    jah    jah   

 Slovakkia   /    jah    jah   

 Sloveenia   jah    /    jah   

 Hispaania   jah    jah    jah   

 Rootsi  jah    ei    jah   

 Šveits  jah    ei    jah   

 Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik  jah    jah    jah   

 Türgi  jah    jah    jah   

 Ukraina  jah    jah    jah   

 Suurbritannia  jah    ei    jah   

 jah-vastuste sagedus   38    26    38   

 

Raportist Tabel 10, leheküljel 46 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-

women/cdeg_2010_12en.pdf 
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http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/cdeg_2010_12en.pdf


LISA 3 

Informatsioon Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja koduvägivalla 
ennetamise ja tõkestamise konventsioonist 

2011. aasta maikuus võttis Euroopa Nõukogu vastu naistevastase vägivalla ja koduvägivalla 

ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooni. Käesolevaks hetkeks 

on konventsiooni allkirjastanud 24 ja ratifitseerinud 8 riiki. Euroopa  Liidu liikmesriikidest 

pole 8 riiki (sh Eesti) konventsiooni allkirjastanud. Need riigid on Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, 

Ungari, Iirimaa, Läti ja Rumeenia. Istanbuli konventsioon on Euroopa regioonis ainus 

naistevastast vägivalda ja koduvägivalda puudutav multilateraalne leping ning seega tuleb 

seda pidada sama oluliseks kui Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste 

konventsiooni.3 Niisiis tuleb naistevastase vägivalla ja koduvägivalla ennetamise ja 

tõkestamise küsimusi analüüsides arvesse võtta Istanbuli konventsiooniga loodud 

standardeid.  

Istanbuli konventsiooniga liitumine toob riigile kaasa mitmeid kohustusi. Muuhulgas võtab 

riik endale kohustuse tagada vajalikud muudatused seadusandluses (artikkel 5 punkt 2) ning 

kõik tugiteenused naistevastase vägivalla ja koduvägivalla ohvritele. Materiaalõigusele 

seatavad standardid tulenevad konventsiooni  peatükist V. Näiteks sätestab artikkel 40, et 

konventsiooniosaline peab tagama, et mis tahes seksuaalse alatooniga soovimatuks peetava 

verbaalse või füüsilise käitumise suhtes, mille eesmärgiks või tagajärjeks on isiku väärikuse 

riivamine, eriti hirmutava, vaenuliku, heidutava, alandava või ründava õhustiku tekitamine, 

rakendatakse kriminaal- või muid õiguslikke karistusi. Artikli 46 punkti d kohaselt tuleks 

muuhulgas käsitleda raskendava asjaoluna seda, kui kuritegu (vägivald) pandi toime lapse 

vastu või lapse juuresolekul. Konventsiooniga liitunud riik võtab kohustuse kaitsta naisi ja 

lapsi perevägivalla eest ja lähtub seisukohast, et peres toimuv vägivald ei ole pere siseasi, 

vaid kogu ühiskonna probleem, mille lahendamisega tuleb strateegiliselt tegeleda. 

Konventsiooni artikkel 55 punkti 1 kohaselt peab lepinguga liitunud riik tagama, et 

kuritegude uurimine ja nende eest vastutusele võtmine ei sõltuks täielikult ohvri poolt 

kuriteost teavitamisest ega kaebuse esitamisest isegi juhul, kui ohver võtab oma avalduse või 

kaebuse tagasi. Istanbuli konventsioonis käsitletakse nii vägivalla ennetamist, ohvrite 

abistamist kui ka vägivallatsejate karistamist. Konventsiooni artikliga 66 luuakse 

järelevalvemehhanism – täpsemalt naistevastase vägivallaga ja koduvägivallaga võitlemise 

ekspertgrupp, kes jälgib konventsiooni rakendamist.  

 

 

                                                 
3
 Naistevastase vägivalla ennetamise ja takistamise kohustus tuleneb Eestile samuti ÜRO naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonist (artiklite 2, 5, 11, 12, 16 koosmõju). 


