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World Health Organization (1996). WHO global consultation on violence and health. Violence: a 
public health priority. Geneva, Switzerland: WHO.

Vägivallal puudub universaalne definitsioon.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsioon:

„Tahtlik füüsilise jõu või mõjuvõimu kasutamine või sellega
ähvardamine, mis on suunatud enda, teise isiku, inimrühma või
kogukonna vastu ning mis põhjustab või tõenäoliselt põhjustab
vigastusi, surma, psühholoogilist kahju, arengu häirumist
(maldevelopment) või ilmajäetust (deprivation)“.

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). World report on violence 
and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 



01/10/2021

3

Soopõhine vägivald on vägivald või vägivallaga ähvardamine,
mis on suunatud inimese vastu tema soolise identiteedi pärast.

Soopõhine vägivald mõjutab ebaproportsionaalselt rohkem
naisi.

Vt „Violence against women: An EU-wide survey”, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014) 
„Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-

partner sexual violence“, World Health Organization et al. (2013); https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2021/devastatingly-
pervasive-1-3-women-globally-experience-violence
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„Soopõhine vägivald ei ole vägivalla üksikjuhtumite summa, vaid
süstemaatiline kontroll, tagamaks, et naised jäävad ‘oma kohale’.”

ÜRO eriraportöör naistevastase vägivalla teemal (UN Special Rapporteur on
violence against women, its causes and consequences)



01/10/2021

5

Soopõhise vägivalla näited:

Lähisuhtevägivald (interpersonal violence, domestic violence)

Soopõhine ahistamine (gender-based harassment)

Reproduktiivvägivald, sünnitusabivägivald (reproductive
violence; obstetric violence)
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Majanduslik vägivald (economic violence, economic abuse, socioeconomic violence) 

Sissetuleku äravõtmine, iseseisva sissetuleku keelamine,
töötamise keelamine, töötegemise võimatuks muutmine,
elatise mittemaksmine jne.

Kübervägivald (cyber violence)

Vägivalla põhjustamiseks, hõlbustamiseks või sellega ähvardamiseks kasutatakse
arvutisüsteeme. Kübervägivald võib tähendada nii identiteedivargust, andmetega
manipuleerimist, jälitamist, laimamist, maine kahjustamist, kättemaksupornot jne.

Kesksel kohal pole „konkreetsed teod, kuigi need võivad
olla äärmiselt võikad“, vaid pigem „tegusid ümbritsev
sotsiaalne kontekst, mis muudab kõnealused teod võimalikuks
ja isegi vastuvõetavateks“.

I. M. Young, Justice and the Politics of Difference (1990)
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allkirjastati mai 2011, jõustus august 2014, 34 riiki on ratifitseerinud; Eestis
jõustus 2018

Istanbuli konventsioon ei tekkinud „tühja koha“ peale

Preambula: 

Võrdõiguslikkuse saavutamisel on oluline roll naistevastase vägivalla 
ennetamisel.

Naistevastane vägivald on ajalooliselt kujunenud ebavõrdsete 
võimusuhete väljendus.

Naistevastane vägivald on struktuurne ja soopõhine
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I peatükk – Eesmärgid, mõisted, võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine, üldised kohustused
II peatükk – Terviklikud poliitikad ja andmete kogumine
III peatükk – Ennetamine
IV peatükk – Kaitse ja toetus
V peatükk – Materiaalõigus 

Artikkel 1 – Konventsiooni eesmärgid

a kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide eest, ennetada naistevastast vägivalda ja 
perevägivalda, võtta selle eest vastutusele ja likvideerida see;

b aidata kaasa naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimisele ning edendada 
naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste õiguste edendamise kaudu;
… 
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naistevastane vägivald – naiste inimõiguste rikkumine ja naiste 
diskrimineerimise vorm; see tähendab kõiki soolise vägivalla 
akte, mille tulemusena või võimaliku tulemusena tekitatakse 
naisele füüsilisi, seksuaalseid, psüühilisi või majanduslikke 
kahjusid või kannatusi, sealhulgas selliste aktidega 
ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist, 
sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult või eraelus. 

(Artikkel 3, „Mõisted“)

Artikkel 12 – Üldised kohustused
1 Konventsiooniosalised võtavad vajalikke meetmeid
muudatuste propageerimiseks naiste ja meeste sotsiaalselt ja
kultuuriliselt määratud käitumisviisides, et juurida välja
eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad
naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele
rollidele.
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Artikkel 15 – Spetsialistide koolitus
1 Konventsiooniosalised pakuvad või teevad laialdasemalt
kättesaadavaks konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi
vägivallaaktide ohvrite või toimepanijatega tegelevate
spetsialistide koolitusi, kus käsitletakse niisuguse vägivalla
ennetamist ja avastamist, naiste ja meeste võrdõiguslikkust,
ohvrite vajadusi ja õigusi, aga ka teisese viktimiseerimise
ärahoidmist.

https://rm.coe.int/grevio-inf-2021-3-state-report-estonia/1680a24cd4
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Tkhelidze v. Georgia (2021)

Osman v. UK (1998)

Opuz v. Turkey (2009)

Valiuliene v. Lithuania (2013)

Talipis v. Italy (2017)

Volodina v. Russia (2019)
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Miks on Opuze kaasus oluline?

Esimene kord, kui EIK ütles sõnaselgelt, et soopõhine vägivald
rikub diskrimineerimise keeldu (art 14), et naised kannatavad
ebaproportsionaalselt soopõhise vägivalla all.
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Kuidas luua muutust?

Teadlikkuse tõstmine

Sügavad teadmised valdkonnast, vastav kirjandus
(õppematerjalid eesti keeles?), koolitused (pikemad
kursused, regulaarsed kohtumised) koostöös teiste
institutsioonidega

Kriitiline diskussioon

Kuidas mõjutavad stereotüüpsed hoiakud kohtu analüüsi,
menetlust jne?
Milline on ühiskondlik arusaam vägivallast? Sh ajalugu?
Kuidas üks menetlus, istungid, kohtu analüüs mõjutab
vägivalla narratiivi (püramiid)?
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Ohvriabi kriisitelefon 24/7, tasuta 116 006 
https://www.palunabi.ee/mis-juhtus

Vägivallast loobumise tugiliin 660 6077
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