
Sooline vägivald

Feminitsiidi esinemissageduse 
hindamine Eestis

Feminitsiid
Feminitsiidide all võib mõista järjepideva naistevastase vä-
givalla äärmuslikku osa, mida esineb kõigis Euroopa Liidu 
liikmesriikides (1). ELi liikmesriikides ja kogu maailmas ei 
ole feminitsiidi ühtset ja kokkulepitud määratlust. Ühtse 
määratluse puudumise  tõttu ei saa hinnata feminitsiidi esi-
nemissagedust ning see jääb üldiste surma põhjustamisi 
käsitlevate andmete hulgas märkamata (2). Feminitsiidi üld-
mõiste viitab naise või tüdruku tapmisele tema soo tõttu. 
ÜRO feminitsiidi käsitlevas Viini deklaratsioonis (3) määratle-
ti esimesena feminitsiidi eri liigid, sealhulgas:
• naiste mõrvamine lähisuhtevägivalla tagajärjel;
• naiste piinamine ja misogüünne tapmine;
• naiste ja tüdrukute tapmine au nimel;
• naiste ja tüdrukute sihipärane tapmine relvakonflikti 

kontekstis;
• naiste kaasavaraga seotud tapmine;
• naiste ja tütarlaste tapmine nende seksuaalse sättumu-

se ja  soolise identiteedi tõttu;
• aborigeenide ja põlisrahvaste naiste ja tütarlaste tapmi-

ne  nende soo tõttu;
• naissoost lapse tapmine ja soopõhine loote tapmine 

soolise  valiku eesmärgil;
• suguelundite moonutamisega seotud surmajuhtumid;
• nõidumissüüdistused;
• muud liiki feminitsiidid, mis on seotud jõukude, organi-

seeritud kuritegevuse, uimastikaupmeeste, inimkauban-
duse ja väikerelvade levikuga.

Feminitsiidid Eestis
Eesti karistusseadustikus puudub feminitsiidi määratlus. Seda 
liiki õigusrikkumine võib siiski kuuluda Eesti kriminaalõiguse 
muude sätete alla. Asjakohased artiklid feminitsiidijuhtumite 
kindlakstegemiseks on muu hulgas paragrahvid 113, 114, 115, 
118, 141 ja 151 (4).
§ 113. Tapmine
(1) Teise inimese tapmise eest karistatakse kuue- kuni viieteist-
aastase vangistusega.
§ 114. Mõrv
(1) Tapmise eest, kui see on toime pandud piinaval või julmal 
viisil või üldohtlikul viisil, karistatakse kaheksa- kuni kaheküm-
neaastase või eluaegse vangistusega.
§ 115. Provotseeritud tapmine
Tapmise eest, kui see on toime pandud äkki tekkinud tugeva 
hingelise erutuse seisundis, mille on põhjustanud kannatanu-
poolne vägivald või solvamine tapja või tema lähedase isiku 
suhtes, karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
§ 118. Raske tervisekahjustuse tekitamine
Tervisekahjustuse tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud 
surm, karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.
§ 141. Surma põhjustamine vägistamise teel
Süüteo eest, kui sellega on põhjustatud kannatanu surm, karis-
tatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega
§ 151. Surma põhjustamine vaenu õhutamise teel
Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, 
vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, naha-
värvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumu-
se, poliitiliste veen dumuste või varalise või sotsiaalse seisun-
diga, kui sellega on põhjus tatud inimese surm, karistatakse 
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Uuringu tutvustus
Andmekogumissüsteemid on ELi liikmesriikides väga erinevad, 
kuna nad tuginevad erinevatele allikatele. Selleks et parandada 
administ- ratiivandmete kogumist feminitsiidide kohta, on EIGE 
töötanud selle nimel, et kehtestada näitajad, mis võimaldavad 
ühtlustada andmete kogumise protsesse liikmesriikide juris-
diktsioonides.
EIGE on kogunud teavet väga erinevatelt sidusrühmadelt 
ametlikele andmeesitajatele saadetud küsimustiku ja riiklike 
ekspertide poolt täidetud veebiküsitluse kaudu. Lõppeesmärk 
on määrata kindlaks ühiselt kokkulepitud muutujatega feminit-
siidide klassifitseerimissüsteem, mida saaksid kasutada kõik 
ELi liikmesriigid.

Andmete kogumise metoodika
Naistevastast vägivalda käsitlevate võrreldavate andmete puu-
dumise kõrvaldamiseks töötas EIGE välja 13 näitajat, mis sisal-
davad ühtseid määratlusi lähisuhtevägivalla, feminitsiidi ja vägis-
tamise eri vormide kohta (5). Avaldatud on üksikasjalik aruanne 
andmete kogumise, esitamise ja valideerimise metoodika kohta 
koos üksikasjalike metaand metega riikide kaupa (6). Käesolevas 
teabelehes esitatud andmed viitavad 9. indikaatorile, mis käsit-
leb lähisuhtevägivalda: „Meessoost lähisuhtepartneri (18-aas-
taste ja vanemate) poolt toime pandud feminitsiidide naissoost 
ohvrite osakaal 18-aastaste ja vanemate naissoost tapmisohvri-
te hulgas“. Siiski ei ole Eesti kohta kättesaadavad andmed selle 
näitaja kohta veel võrreldavad. Andmetele on juurdepääs EIGE 
soopõhise statistika andmebaasi kaudu (https://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs/browser/genvio/genvio_int).

(1) Käesolev teabeleht sisaldab andmeid, mis on kogutud enne Ühendkuningriigi lahkumist EList, seega hõlmab viide ELi liikmesriikidele ka Ühendkuningriiki.
(2) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (2017), Vägistamise, feminitsiidi ja lähisuhtevägivalla mõistete sõnastik, EIGE, Vilnius.
(3) ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (2012), Feminitsiidi käsitlev Viini deklaratsioon, ÜRO, New York (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/

CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
(4) Lisateave on esitatud soolise statistika andmebaasi 9. näitajas (https//eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/meta-

data) ja Eesti karistusseadustikus (Riigi Teataja; https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014016).
(5) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (2017), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate partner violence (Terminid 

ja andmete kogumise näitajad. Vägistamine, feminitsiid ja lähisuhtevägivald), EIGE, Vilnius.
(6) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (2020), Intimate Partner Violence: Data collection methodology (Lähisuhtevägivald – andmete kogumise me-

toodika), EIGE, Vilnius.

(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browser/genvio/genvio_int
(https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browser/genvio/genvio_int
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014016
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Naissoost lähisuhtepartneri tapmine Euroopas
ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC) rõhutab 
statistilisest vaatenurgast ja rahvusvahelisest kuritegevuse sta-
tistilisest liigitusest lähtudes, et naissoost ohvrite tahtlik tap-
mine, mida sooritavad lähisuhtepartnerid või pereliikmed, on 
kõige levinum feminitsiidi vorm (7). UNODC hinnangul on Eu-
roopas (8) umbes 29 % naissoost ohvrite (9) surma põhjustanud 
lähisuhtepartner.

 Naissoost tahtlike tapmiste 
ohvrid Euroopas

 Naissoost lähisuhtevägivalla 
ohvrid Euroopas

29 %

2017

Naissoost lähisuhtepartneri tapmine Eestis
Statistilisest seisukohast on Euroopa Soolise Võrdõigus-
likkuse Instituudi (EIGE) kasutatav definitsioon feminitsiidi 
kohta järgmine: „naise tapmine lähisuhtepartneri poolt ja 
naise surm naistele kahjuliku tegevuse tagajärjel. Lähisuh-
tepartneri all mõistetakse endist või praegust abikaasat 
või elukaaslast, olenemata sellest, kas kurjategija elab või 
on elanud ohvriga samas kohas või mitte.“  Eestis hõlmak-
sid enamikku feminitsiide eespool nimetatud karistussea-
dustiku artiklid. Kuigi Eestis pole kogutud andmeid konk-
reetselt lähisuhtevägivalla tõttu hukkunud naiste kohta, oli 
2017. aastal justiitsministeeriumi andmetel 14 naissoost (10) 
tapmisohvrit (11), kellest 43 % olid hukkunud lähisuhtevägi-
valla tõttu (n = 6) (12).

 Naissoost tapmisohvrid Eestis
 Naissoost perevägivallaga seotud 

tapmisohvrid Eestis

43 %

2017

Naissoost tapmis- ja lähisuhtevägivalla ohvrid Eestis
Joonisel 1 kasutatud ametlikud administratiivandmed on kogu-
nud justiitsministeerium. EIGE on kogunud andmeid naissoost 
tapmis- ja lähisuhtevägivalla ohvrite kohta aastatel 2014–2018. 
Eesti esitatud andmed viitavad siiski perevägivallaga seotud 
naissoost tapmisohvritele.

Joonis 1 sisaldab andmeid naissoost tapmis- ja perevägivalla-
ga seotud tapmisohvrite kohta. Pärast 2017. aasta haripunkti 
vähenes tapmiste arv 2018. aastal märkimisväärselt, samas kui 
peresiseseid surma põhjustamisi käsitlevad arvud jäid stabiil-
seks.

Ohvri ja süüteo toimepanija vahelise suhte liik
Andmeid peresiseste tapmiste kohta kogub ja vaatab läbi jus-
tiitsministeerium.

Allikas: EIGE soolise statistika andmebaas.
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Joonis 1. Tapmiste ja perevägivallaga seotud tapmis-
te, sealhulgas tapmiskatsete naissoost ohvrid Eestis

(7) ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (UNODC) (2019), Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls (Üleilmne surma põhjustami-
se juhtumeid käsitlev uuring. Naiste ja tütarlaste soopõhine tapmine), UNODC, Vienna.

(8) UNODC andmed hõlmavad ka muid Euroopa jurisdiktsioone kui ELi liikmesriigid. Ei ole olemas hinnangut selle kohta, kui suur on nende naissoost ohvrite 
osakaal, kes on langenud vaid ELi liikmesriikide piires lähisuhtepartneri poolt toime pandud feminitsiidi ohvriks.

(9) UNODC andmete esitamisel kasutatakse terminit „surma põhjustamine“ (ingl homicide), kuna seda terminit on kasutatud algses allikas (lk 17). Soopõhine mo-
tivatsioon ei ole standarditud määratluse puudumise tõttu registreeritud. Aruandest selgub siiski, et need andmed moodustavad märkimisväärse osa kõigist 
soopõhistest naiste ja tütarlaste tapmisjuhtumitest.

(10) Termini „naine“ asemel kasutatakse terminit „naissoost“, kuna alati ei ole võimalik andmeid ohvri vanuse põhjal eristada, mis tähendab, et ohver võib olla kas 
naine või alla 18-aastane tüdruk.

(11) Terminit „surma põhjustamine“ kasutatakse seetõttu, et tahtlike tapmiste soopõhist motiivi ei ole registreeritud ja seetõttu ei ole võimalik kõiki tapmisi liigita-
da feminitsiidiks.

(12) Andmed on saadaval veebilehel: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata
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Administratiivandmete kogumine naiste mõrvade kohta

Mis on administratiivandmed? Administratiivandmeid kogutakse registreerimise, korraldamise ja järe-
levalve eesmärgil (13). Administratiiv-andmeid feminitsiidide kohta võib saada erinevatelt institutsioonidelt, 
nimelt neilt, kes tegelevad kriminaaluurimise, süüdistuse esitamise, kurjategijate karistamise ja ohvrite toe-
tamisega, st korrakaitse- ja õigussektori institutsioonidelt. Administratiivandmed võivad sisaldada teavet 
feminitsiidide levimuse ja liikide kohta, ohvri, süüteo toimepanija ja nende suhte kohta, kuriteo tunnuste ja 
motiivi kohta ning andmeid kriminaalmenetluse kohta.

Selleks, et aidata poliitikakujundajatel kujundada tõhusat poliiti-
kat feminitsiidide vastu võitlemiseks, on vaja mõista probleemi 
olemust ja levimust. Kõnealuse arusaama tekkimiseks on oluline 
koguda võrreldavaid administratiivandmeid feminitsiidi kohta 
kõikides liikmesriikides (14). Eriti oluline on, et politsei või kohtu-
süsteem selgitaks välja tapmise motiivi ja et see seejärel teisen-
dataks standarditud statistilisteks andmeteks. ICCS on standar-
ditud vahend võrreldavate administratiivandmete saamiseks.

Selles puudub aga soopõhise motiivi muutuja. See tähendab, 
et feminitsiidi mõistet ei saa korralikult kasutusele võtta, mis-
tõttu ei saa koguda andmeid, mis seda nähtust täielikult ka-
jastaksid. Andmete kogumine feminitsiidide kohta muudaks 
probleemi nähtavamaks, mis tugevdaks poliitilist tahet selle 
likvideerimi seks. Administratiivandmed feminitsiidide kohta 
võimaldavad riikidel jälgida suundumusi aja jooksul ja hinnata 
meetmete tõhusust.

Mis administratiivandmed on Eestis feminitsiidide kohta 
kättesaadavad?

Feminitsiidi määratlus ja andmete kättesaadavus

Statistilistel eesmärkidel kasutatav feminitsiidi määratlus Ei

Andmete kogumine feminitsiidijuhtumite kohta Jah, ametlikud andmed

Kuigi Eestis ei koguta eraldi andmeid feminitsiidide kohta, ko-
gub või analüüsib justiitsministeerium mõningaid muutujaid, 
mis on olulised feminitsiidide tuvastamiseks (15). Kui käesolevas 
teabelehes esitatud andmed feminitsiidide kohta on saadud 

kõnealuse asutuse kättesaadavate andmete põhjaliku ülevaate 
põhjal, on see märgitud järgmiselt (a). Eestis võib olla ka teisi 
institutsioone või teadlasi, kes koguvad ja analüüsivad and-
meid feminitsiidide kohta.

Institutsioon (a) 
Justiitsministeerium

Andmete kogumise viis Ametlik

Andmeallikad E-toimik, mis põhineb karistusregistri andmetel

Etapp, kus surma põhjustamine on määratletud kui feminitsiid Puudub

Etapp, kus surma põhjustamine on registreeritud kui feminitsiid Esialgse andmete kogumise käigus

Parameetrid, mille alusel saab kindlaks teha, et tegemist on 
feminitsiidiga

Soopõhised motiivid (kui politsei on selle registreerinud)

Andmete kogumise korrapärasus Kord aastas

Andmete avalik kättesaadavus Andmed on osaliselt avaldatud ministeeriumi veebilehel, 
kriminaalstatistika aastaraamatus

(13) ÜRO naisorganisatsioon UN Women (2020), A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women (Tõendite süntees 
naistevastase vägivallaga seotud administratiivandmete kogumise ja kasutamise kohta), UN Women, New York.

(14) Oluline on märkida, et andmeid ja statistikat tuleks koostada, arendada ja levitada kooskõlas Euroopa statistika tegevusjuhises sätestatud põhimõtetega: 
Eurostat (2018), Euroopa statistika tegevusjuhis, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/
KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312- 8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(15) Vt justiitsministeeriumi spetsiaalset veebilehte (https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevuse-statistika/perevagivald-ja-ahistamine.html).

https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevuse-statistika/perevagivald-ja-ahistamine.html
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Ametlikud allikad annavad teavet administratiivandmete ko-
gumise kohta Eestis. Kooskõlas EIGE andmekogumisega kuva-
takse ametlikud administratiivandmed naissoost tapmis- ja pe-
revägivallaga seotud tapmisohvrite koguarvu kohta aastateks 
2014–2019. Siiski võivad Eestis olla kättesaadavad andmed ka 
teiste aastate kohta. Justiitsministeeriumi andmed näitavad, et 
2019. aastal tapeti seoses perevägivallaga neli naist ja 2020. 

aastal seitse naist. Need andmed hõlmavad ka tapmiskatseid. 
Eesti surma põhjuste registris on kirjas, et tapmise ohvriks 
langes ja vägivalla tagajärjel hukkus 2019. aastal kuus ja 2020. 
aastal kümme naist (16).

Justiitsministeerium kogub asjakohaseid andmeid, et tuvastada 
naissoost lähisuhtepartneri tapmised, kuid ka muud liiki, näi-
teks perekonnaga seotud feminitsiidid.

 Ametlikud andmed   Mitteametlikud andmed   Andmed puuduvad

Andmete kättesaadavus 2014 (a) 2015 (a) 2016 (a) 2017 (a) 2018 (a) 2019 (a)
Naissoost tapmisohvrid
Naissoost perevägivallaga seotud tapmisohvrid

Feminitsiidiliigid
Naissoost lähisuhtepartneri tapmine (a)
Perekonnaga seotud feminitsiid (a)
Lapse feminitsiid
Prostitutsiooniga seotud feminitsiid
Rööviga seotud feminitsiid
Muud feminitisiidiliigid

Ohvrit ja süüteo toimepanijat iseloomustavad 
omadused

Ohver Süüteo toimepanija

Vanus (a)
Sugu
Sooidentiteet
Seksuaalne sättumus
Kodakondsus (a)
Haridus
Ametikoht
Taotlenud lähenemiskeeldu Ei ole kohaldatav
Kehtiv lähenemiskeeld (a) Ei ole kohaldatav
Sotsiaal-majanduslik profiil
Korduvalt karistatud Ei ole kohaldatav
Alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamine
Ohvri ja kuriteo toimepanija suhe
Muu

Feminitsiidi motiiv Feminitsiidi analüüs
Muutujad, mis näitavad soolist motivatsiooni Tapmiste läbivaatamine / perevägivallaga seotud 

tapmiste läbivaatamine
Feminitsiidi uurimine Kohtuasjade analüüs
Feminitsiidi uurimise protokoll
Kontekstipõhised muutujad Administratiivandmed surma põhjuse kohta

Feminitsiidi kontekstiga seotud muutujad Meediateave
Muu (a)  

Kvalitatiivsed 
andmed (ka-
ristusregistri 
andmed) (a)

NB: n/a (not applicable), ei ole kohaldatav.

(16) https://statistika.tai.ee
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Feminitsiidid ELi liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (Eurostat)
ELi tasandil koostab Eurostat ICCSi alusel andmeid naiste taht-
like tapmiste kohta, keskendudes lähisuhete ja perekonnaga 
seotud tapmistele, mis on liigitatud vanuse, soo ja suhte järgi 
kuriteo toimepanijaga. Joonisel 2 esitatud Eurostati andme-
test selgub, et 2018. aastal oli Eestis naissoost tapmisohvrite 

arv 100 000 elaniku kohta 0,72, mis on 12. madalaim näitaja 
24 kättesaadavate andmetega liikmesriigi ja Ühendkuningriigi 
hulgas. Perekonna ja sugulaste ning lähisuhtepartnerite poolt 
toime pandud tapmiste määrad ei ole veel kättesaadavad.

Joonis 2. Tahtlike tapmiste naisohvrite osakaal ELi liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (2018)

(*) Andmed puuduvad.
Märkus: UK-EW, Inglismaa ja Wales, Ühendkuningriik; UK-NI, Põhja-Iirimaa, Ühendkuningriik; UK-SCT, Šotimaa, Ühendkuningriik.
Allikas: Eurostat.

Andmeteave
Eurostat avaldab regulaarselt andmeid kuritegevuse ja krimi-
naalõiguse kohta. Politsei registreerib tahtlikud tapmised kõi-
gis liikmesriikides ja Ühendkuningriigis. Selle andmebaasi abil 
ei ole võimalik koguda teavet tapmise soopõhiste motiivide, ku-
riteo toimepanija soo või vanuse kohta. Seetõttu ei ole võimalik 

esitada täpseid andmeid feminitsiidide kohta. Andmed alates 
2008. aastast põhinevad Eurostati ja UNODC ühisel andmeko-
gumil. Selles andmebaasis liigitatakse mõrvad ICCSi järgi.

Andmed on kättesaadavad Eurostati veebilehel (https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Peamised tähelepanekud
• Eestis ei ole feminitsiidi õiguslikku määratlust. Süüteo toi-

mepanija võib aga vastutada tapmise, tapmise provotsee-
ritud seisundis, mõrva, tervisekahjustuse või vägistamise 
raskendatud tagajärjel (surm) või surma põhjustava vaenu 
õhutamise eest.

• On üks institutsioon, mis kogub asjakohaseid andmeid fe-
minitsiidide tuvastamiseks.

• EIGE on kogunud andmeid tapmiste ja perevägivallaga seo-
tud naissoost tapmisohvrite kohta aastatel 2014–2018; siis-
ki võivad Eestis olla kättesaadavad andmed ka teiste aasta-
te kohta. Olemasolevad andmed sisaldavad teavet ohvrit ja 
süüteo toimepanijat iseloomustavate omaduste kohta, kuid 
vaid kvalitatiivse teabena.

• Femintsiidide tuvastamiseks asjakohaseid andmeid analüü-
sitakse ametlike allikate, näiteks karistusregistri andmete ja 
kohtutoimikute põhjal.

Soovitused
• Täpsete ja võrreldavate andmete kogumine feminitsiidide 

kohta politsei- ja õigussektori poolt kõigis liikmesriikides 
aitab suurendada teadmisi ja parandada vastumeetmeid 
feminitsiidide ennetamiseks (17). Seega on tähtis:

• töötada välja feminitsiidi määratlus statistiliste andmete ko-
gumiseks, et kajastada naiste tapmisega seotud konkreet-
seid asjaolusid;

• koguda pidevalt andmeid;
• luua terviklik andmete kogumise süsteem, lisades muu-

tujad, mis on olulised feminitsiidide põhiaspektide tuvas-
tamiseks, näiteks need, mis kirjeldavad tapmise konteksti 
ja asjaolusid, soopõhiseid motiive ning ohvri ja kurjategija 
omadusi, et süstematiseerida ja ühtlustada andmete kogu-

mist statistilise kasutamise eesmärgil;
• võrrelda ohvri ja süüteo toimepanijaga seotud muutujaid 

ning analüüsida neid läbipõimunud abil;
• tagada, et tapmisi käsitlevate andmete soopõhine mõõde 

oleks nähtav.
Soovitused feminitsiide käsitlevate andmete kogumiseks 
Eestis 
EIGE feminitsiidide näitaja (9. näitaja) täitmiseks ja lähisuhte-
vägivallaga seotud feminitsiidide paremaks mõistmiseks on 
soovitatav lisada politsei tasandil kogu andmete kogumise 
protsessi standarditud kategooria ohvri ja kurjategija vaheli-
se suhte kohta, et eristada lähisuhtepartnerid muudest pere-
kondlikest lähisuhetest (18).

Käesolev teabeleht põhineb EIGE uuringust „Advancing administrative data collection on intimate partnership violence 
and gender-related killings of women“ (Administratiivandmete kogumise edendamine lähisuhtevägivalla ja naiste sooga 
seotud tapmiste kohta) (2021) saadud teabel ning selle on koostanud Portugali naisühendus União de Mulheres Alternativa 
e Resposta (UMAR). Lisateavet saab veebilehelt https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide. 

(17) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (2018), Soovitused lähisuhtevägivallaga seotud andmete kogumise parandamiseks politsei- ja õigussektoris 
– Eesti, EIGE, Vilnius; Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (2017), Soovitused ELile naistevastase vägivallaga seotud andmete kogumise paranda-
miseks, EIGE, Vilnius; Euroopa Soolise Võrd õiguslikkuse Instituut (EIGE) (2021), EIGE näitajad lähisuhtevägivalla, vägistamise ja feminitsiidi kohta: Soovitused 
andmete kvaliteedi, kättesaadavuse ja võrreldavuse parandamiseks, EIGE, Vilnius.

(18) Soolise võrdõiguslikkuse statistika andmebaasi 9. näitaja (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int).
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