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2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Joonis 1.2016. aastal registreeriti 28 986 kuritegu, mis on 3589 kuriteo võrra ehk 11% vähem kui 2015.
aastal. Langus tuleneb eeskätt varavastaste kuritegude arvu vähenemisest, mida 2016. aastal
registreeriti 12 372 (2015. aastal 14 966). Kuritegude arvu langust 2015. aastal mõjutas mõnevõrra
karistusseadustiku muutmine, millega tõusis varavastaste väärtegude ja kuritegude piir 64 eurolt 200
eurole. 2016. aastal vähenes varavastaste süütegude (kuriteod ja väärteod) koguarv 15%.

Suurema osa registreeritud kuritegudestSuurema osa registreeritud kuritegudest
moodustasid varavastased kuriteodmoodustasid varavastased kuriteod
(43%), järgnesid isikuvastased (21%) ja(43%), järgnesid isikuvastased (21%) ja
liikluskuriteod (13%).liikluskuriteod (13%).

Eestis registreeriti 2016. aastal keskmiselt 220
kuritegu 10 000 elaniku kohta. Keskmisest kõrgem
oli kuritegevuse tase Ida-Virumaal (294) ja
Harjumaal koos Tallinnaga (242). Kõige madalam
oli see näitaja Saaremaal (90) ning Hiiumaal (106).
Need maakonnad on läbi aastate olnud
kuritegevuse tasemelt vastavalt kas esimeste või
viimaste hulgas.

Kuritegevuse tase on keskmisest kõrgem püsinud Harjumaal jaKuritegevuse tase on keskmisest kõrgem püsinud Harjumaal ja
Ida-Virumaal.Ida-Virumaal.

Võrreldes varasemaga vähenes
varavastaste ja isikuvastaste
kuritegude osakaal; kasvas aga
avaliku rahu vastaste kuritegude
ja liikluskuritegude osa.

Viimase kümne aasta jooksul on
varavastaste kuritegude osakaal
aegamisi vähenenud (ka enne
järsku kahanemist 2015. aastal).
Isikuvastaste kuritegude osakaal
suurenes kuni 2015. aastani.



Vägivalla ohvriks langevad noored, mehed jaVägivalla ohvriks langevad noored, mehed ja
linnainimesedlinnainimesed

Ohvriuuringute andmetel langevad vägivalla
ohvriks pigem noored, mehed ja
linnainimesed. Vägivaldse rünnaku ohvriks
langes 2016. aastal 1,8% Eesti elanikest
vanuses 15–74 aastat; arvestades statistilisi
usalduspiire tähendab see 11 000–29 000
inimest. 

Vägivaldsetest rünnetest või ähvardustest
andis politseile 2016. aastal enda sõnul
teada ligikaudu 40% ohvritest. Olulist
muutust politsei teavitamises pole viimastel
aastatel toimunud. Tuleb arvestada, et
juhtumid ei tarvitse olla kuriteod õiguslikus
mõttes ning eeskätt seetõttu pole andmed
pole võrreldavad ametliku statistikaga. 

Elanike küsitlus viidi läbi Turu-uuringute AS
poolt novembris 2016; vastused saadi 1009
inimeselt vanuses 15-74 aastat.

Sama küsitluse andmetel tundis 2016. aasta lõpus 72% Eesti inimestest ennast oma
kodukandis pärast pimeda saabumist üksi liikudes turvaliselt; ebakindlalt tundis end
sellises olukorras 16%. Kõigist vastanuist 4% märkis, et nad ei käigi pimedas väljas, seda
põhiliselt hirmu pärast kuriteo ohvriks langemise ees; 8% ei käi pimedas väljas muudel
põhjustel. Näitajad on viimase kolme aasta jooksul püsinud samal tasemel. Turvatunne on
madalam linnades ning suurem maal. Regioonidest on turvatunne madalam Ida-Virumaal,
kus on ka linnalise rahvastiku osakaal suur.

Joonis 4. Nende inimeste osakaal, kes peavad kuritegevust
peamiseks riigi ees seisvaks mureks (Eurobaromeetri sügisese
küsitlusvooru andmed); %

Joonis 3. Üksi oma kodukandis pärast pimeda
saabumist end ebaturvaliselt tundvate inimeste
osakaal (Turu-uuringute AS), %

Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on väikeEesti inimeste mure kuritegevuse pärast on väike
(Eurobaromeeter)(Eurobaromeeter)

Joonis 2. Kuriteoohvriks langenute osakaal (Turu-uuringute AS)



Tapmiste arv oli 2016. aastal uue iseseisvusaja väikseimTapmiste arv oli 2016. aastal uue iseseisvusaja väikseim
2016. aastal registreeriti 35 tapmist ja 9 mõrva (sh 11 tapmiskatset ja kolm mõrvakatset) – kokku 44
kuritegu, milles hukkus 30 inimest (esialgsed andmed). Aasta varem registreeriti 38 tapmist ja 12 mõrva
(sh 13 tapmiskatset, kolm mõrvakatset ja üks mõrvale kihutamine, mis jäi toime panemata).

Tapmisi on olnud kõige enam suurtes maakondades Harjumaal ja Ida-Virumaal. Viimase viie aasta jooksul
on nende kuritegude arv seal märgatavalt vähenenud – Ida-Virumaal 14-lt 7-le, Harjumaal 19-lt 18-le – ja
see avaldub ka kogu Eesti näitajates. Valdav osa tapmistest pandi toime alkoholijoobes ning ka enamik
tapmiste ohvreid (eriti nn olmetapmistes) olid alkoholijoobes.

Lapsed võivad perevägivallaga kokku puutuda mitmel moel. Nad võivad kuulda, kui üks vanem teist ähvardab, või
vägivalda pealt näha, nad võivad ise kodus vägivalla ohvriks sattuda või teiste pereliikmete suhtes vägivalda
kasutada. 

2016. aastal registreeritud perevägivallajuhtumitest oli vähemalt 26% juhtudel perevägivalla pealtnägijaks või
kannatanuks laps. See osakaal on võrreldes 2015. aastaga jäänud peaaegu samaks. 

Perevägivallajuhtumites tarvitas lapse vastu vägivalda enamasti täiskasvanud isik, ligi 90% juhtudel lapsevanem
või vanema endine või uus abikaasa või elukaaslane, harvem muud täiskasvanud sugulased (9%) ja õed-vennad
(3%). Lapsed langesid perevägivallajuhtumites kõige sagedamini (ligi 80%) kehalise väärkohtlemise ohvriks (nt
esines lapse löömist käega, rihmaga, jalgadega peksmist), 13% juhtudel sattusid lapsed seksuaalse väärkohtlemise
ja 4% ähvardamise ohvriks.

Joonis 6. Registreeritud perevägivallakuriteod 2011–
2016

Perevägivallakuritegude arv ületas 3000 piiri, entPerevägivallakuritegude arv ületas 3000 piiri, ent
selle kasv on aeglustumasselle kasv on aeglustumas

Joonis 5. Registreeritud tapmiste ja mõrvade arv (koos katsetega)

2016. aastal registreeriti 3017
perevägivallakuritegu, mida on 20 võrra
rohkem kui 2015. aastal. 

Perevägivalla juhtumitest suurema osa
(70%) moodustas praeguste või endiste
elukaaslaste või abikaasade vaheline
vägivald. Vanemate vägivalda laste või
kasulaste vastu oli 14%, laste vägivalda oma
vanemate vastu 8% ja õdede-vendade
vahelist vägivalda 3%. 

Perevägivalla toimepanijatest 89% olid
mehed ja kümnendik naised, 1% juhtudel olid
vägivallatsejateks nii naine kui mees.
Perevägivalla ohvritest olid 83% naised ja
16% mehed, ülejäänud 1% olid eri soost
kannatanuga juhtumid.



Joobes juhtide arv on vähenenudJoobes juhtide arv on vähenenud
Liikluskuritegusid registreeriti 2016. aastal
3736 ehk 13% registreeritud kuritegude
üldarvust. Valdav osa neist olid
mootorsõiduki joobes juhtimine (77%),
järgnes sõiduki süstemaatiline juhtimine
juhtimisõiguseta isiku poolt (19%). Ülejäänud
juhtudel oli tegu raske liiklusõnnetuse
põhjustamisega, mis oli tingitud
liiklusseaduse nõuete rikkumisest teadlikult
või ettevaatamatusest. 

Joobes tabatud sõidukijuhtide arv on
langenud neljandat aastat järjest, kuigi
joobekontrolli maht pole vähenenud. Joobes
sõidukijuhtidelt konfiskeeriti rekordarv
sõidukeid: kriminaalmenetluses 201 sõidukit
(sh mõned mopeedid) ning
väärteomenetluses 37 sõidukit (2015. aastal
vastavalt 166 ja 12 sõidukit). Eesti on
kontrollitud sõidukijuhtide arvult küll
Euroopas tipptasemel, kuid siiski tabatakse
hinnanguliselt vaid 1–2% joobes juhtidest.

Joonis 8. Laste toime pandud kuritegude arv aastail
2006–2016

Alaealiste kuritegevus on langenud 1000 piirimaileAlaealiste kuritegevus on langenud 1000 piirimaile

Joonis 7. Joobes sõidukijuhtimise süütegude arv

2016. aastal registreeriti 1016 alaealiste
poolt toime pandud kuritegu. Alaealiste puhul
on enamlevinud kuritegudeks kehalised
väärkohtlemised (peamiselt kaklused),
vargused ja avaliku korra rasked rikkumised
(peamiselt kaklused tänaval).

2016. aastal selgitas politsei välja 541 14–17-
aastast kahtlustatavat.  Kuriteos
kahtlustatavatest alaealistest olid enamik
poisid (82%) ja ligi viiendik tüdrukud (18%).

Alaealiste toime pandud kuritegudest
moodustavad suurima rühma isikuvastased
ja varavastased kuriteod.  

Eeskätt varguste arvu vähenemine (2015: 407; 2016: 220;)
on mõjutanud ka alaealiste kuritegude üldarvu vähenemist.
2016. aastal vähenes röövimiste arv 35% (–19) ja langes
peagu 2014. aasta tasemele. Kõige enam röövisid alaealised
mobiiltelefone, käe- ja rahakotte ning sularaha, ent mõnel
juhul ka näiteks kõrvaklappe, e-sigari või muid isiklikke
esemeid. Röövimised toimusid enamasti tänaval või muus
avalikus kohas. Veidi enam kui ¾ juhtudel (77%) oli
röövijaiks rühm poisse. Ligi neljandikul juhtudel pandi
röövimine toime vägivallaga.

Alaealiste toime pandud väärtegude arv jätkabAlaealiste toime pandud väärtegude arv jätkab
vähenemist nagu kuritegude arvgi.vähenemist nagu kuritegude arvgi.

Kolm enimregistreeritud alaealiste toime pandudKolm enimregistreeritud alaealiste toime pandud
väärtegu on endiselt alkoholi tarvitamine,väärtegu on endiselt alkoholi tarvitamine,
suitsetamine ja pisivargused.suitsetamine ja pisivargused.



Korruptsioonikuriteod on erand reeglisKorruptsioonikuriteod on erand reeglis
Korruptsioonikuritegude arv oli viimaste
aastate suurim (550), samas lõvisoa
moodustavad neist tehnoülevaatuste
juhtumid, kus altkäemaksu summad olid
valdavalt 5–20 euro vahel. Juhtumite sisuks
oli sõiduki tehnoülevaatusel meelehea vastu
antud sõiduki tehniline pass, kuhu märgiti
sõiduk tehniliselt korras olevaks, kuigi too
seda ei olnud. 

Jättes välja kõik tehnoülevaatusega seotud
korruptsiooniasjad, jääb järele vaid 96
korruptsioonikuritegu. 

Korruptsioonijuhtumitest 17 registreeriti
riigiasutustes, 11 omavalitsustes ning 16 riigi
või omavalitsuse äriühingutes, ülejäänud kas
eraettevõtetes või ei olnud asukoht
nimetatud. Neist arvudest ei saa järeldada,
nagu oleksid korrumpeerunud peamiselt
riigiasutuste töötajad, sest mitmel juhul
andsid just nemad korruptsioonist teada,
samal ajal kui altkäemaksu pakkusid
eraisikud.

Joonis 9. Elanike kokkupuuted meeleheaga

Korruptsiooniuuringu järgi onKorruptsiooniuuringu järgi on
avalik sektor muutunudavalik sektor muutunud
puhtamaks: altkäemaksupuhtamaks: altkäemaksu
nõudlust on vähemnõudlust on vähem

Joonis 8. Registreeritud korruptsioonikuritegude arv

16% elanikest ning 5% ettevõtjatest väidab, et neilt on avalikke teenuseid kasutades küsitud altkäemaksu, kingitusi ja vastuteeneid.
Need arvud on võrreldes kuue aasta taguse ajaga vähenenud (2010. a vastavalt 18% ja 10%). 

9% elanikest ning 4% ettevõtjatest tunnistab ise meelehea pakkumist – need arvud on võrreldes varasemaga suurenenud (2010. a
7% ja 3%). Kasv on tulnud valdavalt kingituste arvel, kuigi neid inimesi, kes arvavad, et kingitus võiks teenuse osutamist mõjutada, on
vähem. Siiski usub enamik vastanud elanikke – 64% –, et peale maksmine või kingituste toomine mõjutab teenuse osutamist (2010. a
72%). Korruptsiooni ei peeta küll peamiseks ühiskondlikuks mureks, ent siiski levinuks. Usutakse seaduste ostmise ja riigihangete
korruptsiooni sagenemisse. 23% elanikest arvab, et seaduste ostmine on sagenenud – see viitab suurkorruptsiooni tajumise kasvule
(2010. a 19%). Avaliku sektori töötajate hinnangul on sagenenud altkäemaks ka riigihangetes (2016. a 27% ja 2010. a 21%). 

Meelehead küsitakse võrreldes 2010. aastaga vähem, aga maksmist tunnistab suurem hulk inimesi. Kokkupuude muud tüüpi
korruptsiooniga on ettevõtjatel ja ametnikel vähenenud, aga elanikel pisut kasvanud. Kogetud korruptsioonist ei taheta rääkida.

Värske kolme sihtrühma (elanikud, ettevõtjad, avalik sektor)Värske kolme sihtrühma (elanikud, ettevõtjad, avalik sektor)
korruptsiooniuuring annab põhjust suuremaks optimismikskorruptsiooniuuring annab põhjust suuremaks optimismiks
kui registreeritud kuritegude arv. Selle järgi on meeleheakui registreeritud kuritegude arv. Selle järgi on meelehea
oluliselt vähenenud nii tehnoülevaatusel kui ka juhiloaoluliselt vähenenud nii tehnoülevaatusel kui ka juhiloa
saamisel.saamisel.

Joonis 10. Ettevõtjate kokkupuuted meeleheaga



Esimest korda pärast 2007. aastat kasvas vanglates süüdimõistetute arv, seda veidi enam kui 200 süüdimõistetu võrraEsimest korda pärast 2007. aastat kasvas vanglates süüdimõistetute arv, seda veidi enam kui 200 süüdimõistetu võrra
(10%). Vahistatute arv vähenes 2016. aastal 22% ehk 156 vahistatu võrra.(10%). Vahistatute arv vähenes 2016. aastal 22% ehk 156 vahistatu võrra.

2016. aasta lõpul oli Eesti vanglates ja arestimajades 2864 inimest, neist
2298 olid süüdimõistetud, 543 vahistatud ja 23 väärteoaresti kandjad. 

Vahistatute arvu vähenemine on seotud eelkõige raskete, sageli vahistamist
kaasa toovate kuritegude arvu vähenemisega; samuti septembris 2016
jõustunud vahistamise pikkuse tingimuste muutmisega, millega lühendati
vahistamise kestust.

2016. aasta lõpul oli vangide seas 2706 (94%) meest ja 178 (6%) naist.

2016. aastal olulisi muutusi vangide jaotuses kodakondsuse järgi ei olnud.
2016. aasta lõpul oli Eesti kodanikke 63% (1804), määratlemata
kodakondsusega inimesi 29% (837) ja Venemaa kodanikke 6% (176).

2016. aasta lõpul viibis vanglas 29 alaealist, neist 16 süüdimõistetut ja 13
vahistatut. Vanglas viibivate alaealiste süüdimõistetute arv kasvas võrreldes
2015. aastaga viie võrra.

2016. aasta lõpul viibis Eestis vanglates 41 eluaegse vanglakaristuse
saanud isikut. Viimati lisandus üks eluaegse vanglakaristuse kandja 2015.
aastal. Kõik eluaegsed vangid kannavad karistust tahtliku tapmise eest
raskendavail asjaoludel (KrK § 101) või mõrva eest (KarS-i § 114).

Joonis 11. Süüdimõistetute ja vahistatute arv


