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MIS SEE ON?
Ahistav jälitamine võib väljenduda jälitaja järgmistes tegevustes ohvri suhtes:

- Ohvri järel kõndimine, sõitmine;

- Pidev helistamine ja sõnumite saatmine (N: öised ähvardava ja hirmutava sisuga helistamised); 

- Jälitatava pildistamine või filmimine luba küsimata;

- Põhjalikult ettevalmistatud nn juhuslike kohtumiste korraldamine (N: poes, kooli, töökoha vahetus läheduses jne).

- Pidev ja pealetungiv oma abi pakkumine, kui abi ei vajata;

- Lillede ja kingituste jätkuv saatmine ka siis, kui saadetisi vastu ei võeta;

- Sõprade lähedaste ähvardamine;

- Jälitatava kohta personaalsete detailide otsimine internetist, tema failide muukimine, ahistavate/solvavate kirjade 
saatmine meili teel ja suhtlusvõrgustikes;

- Jälitusseadmete kasutamine (N: nutirakendused jne).



STATISTIKAT

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uuringust selgub, et Euroopa Liidus on ligi 18% naistest 
kogenud alates 15. eluaastast jälitamist ja 5% oli seda kogenud küsitlusele eelnenud 12 kuu 
jooksul. See teeb kokku 9 miljonit naist. 21% jälitatud naistest märkisid, et jälitamine kestis 
kauem kui kaks aastat.

Eesti Seksuaaltervise Liidu „Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis“ (2015)  uuringust 
selgub, et üsna paljud noored on kogenud  ka ahistava jälitamisena käsitletavaid situatsioone. 
Umbes kümnendik noorema (NOORED 2000) ning neljandik vanema vanusrühma poistest 
(NOORED 1997) ning 18% noorema ja 27% vanema vanusgrupi tüdrukutest on puutunud 
kokku korduvate telefonikõnede ja kirjadega kiusamisega. Tänaval on jälitatud igat kuuendat 
tüdrukut.

http://naistetugi.ee/wp-content/uploads/2015/05/SVV_ULEVAADE_EESTIS_2015.pdf

http://naistetugi.ee/wp-content/uploads/2015/05/SVV_ULEVAADE_EESTIS_2015.pdf


HIRMU SOTSIAALNE KONSTRUEERIMINE

Hirm on sotsiaalselt konstrueeritud. 

Igapäevaelus jõutakse selleni vanemate ja sõprade hoiatuste ning pealtkuuldu kaudu, lisandub 
naisi ja perekonda puudutavate ideoloogiate sotsiaalne peegeldus. 

Hirmu ideoloogiat toetavad meedia kriminaalkroonikad, mis keskenduvad sensatsioonilistele 
teemadele, liialdavad vägivallaga ning kalduvad ohvreid süüdistama. 



HIRMU SOOPÕHISUSEST
Sugu on hirmu kõige spetsiifilisem faktor: naised kardavad rohkem kui mehed. 

Naiste hirm erineb meeste hirmust mitmeti.

Eeskätt on hirm seotud haavatavuse tunnetamisega, naised on aga nii füüsiliselt kui ka 
sotsiaalselt altimad ohvriks langema. 

Vägivallavormid moodustavad kontiinuumi, mis jälitab naisi lapsepõlvest vanurieani. 

Soospetsiifilised hirmu põhjustavad kogemused võivad varieeruda põgusast seksuaalsest 
ahistamisest kuni vägistamiseni.



ABINÕUD

Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. 

Esmalt tuleb välja selgitada, kas tegu on:

- tsiviilkohtumenetluses lahendatava vaidlusega (ehk vaidlusega eraõiguslikes suhetes) 

või

- kriminaalasjaga (ehk tegemist on kuriteoga ning isik peab kõigepealt pöörduma 
politseisse). 



TSIVIILKOHTUMENETLUSES

Võlaõigusseadus - § 1055. Kahju tekitava tegevuse keelamine

(1) Kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase 
tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju 
tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist. Kehavigastuse 
tekitamise, tervise kahjustamise, eraelu puutumatuse või muu isikuõiguste rikkumise 
puhul võib muu hulgas nõuda kahju tekitaja teisele isikule lähenemise keelamist 
(lähenemiskeeld), eluaseme kasutamise või suhtlemise reguleerimist või muude 
sarnaste abinõude rakendamist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju tekitava käitumise lõpetamist ei 
ole õigust nõuda, kui sellist käitumist tuleb mõistliku arusaama järgi taluda 
inimestevahelises kooselus või olulise avaliku huvi tõttu. Sellisel juhul võib kannatanu 
esitada õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõude.



TSIVIILKOHTUMENETLUSES

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

§ 544. Lähenemiskeelu ja muude isikuõiguse kaitse abinõude rakendamine

(1) Kohus võib isiku eraelu või muu isikuõiguse kaitseks kohaldada võlaõigusseaduse §
1055 alusel lähenemiskeeldu või muid abinõusid. Abinõusid võib rakendada 
tähtajaga kuni kolm aastat.



KRIMINAALMENETLUSES
Kriminaalmenetluse seadustik § 1411. Ajutine lähenemiskeeld

(1) Kannatanu eraelu ja muude isikuõiguste kaitseks võib prokuratuuri taotlusel ja 
eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel isikuvastases või alaealise vastu 
toime pandud kuriteos kahtlustataval või süüdistataval keelata kohtu määratud 
paikades viibimise, kohtu määratud isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise.

Kriminaalmenetluse seadustik § 3101. Lähenemiskeelu kohta otsuse tegemine

(1) Kannatanu taotlusel võib kohus võlaõigusseaduse § 1055 alusel kannatanu eraelu 
või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada isikuvastases või alaealise vastu toime 
pandud kuriteos süüdimõistetule lähenemiskeeldu tähtajaga kuni kolm aastat.

Karistusseadustik § 75 

lg 2 p 7 – süüdlane on käitumiskontrolli ajal kohustatud mitte suhtlema kohtu 
määratud isikutega (käitumiskontroll kuus kuud kuni kolm aastat)



KRIMINAALMENETLUSES

Karistusseadustik § 137. Eraviisiline jälitustegevus

(1) Jälitustegevuseks seadusliku õiguseta isiku poolt teise isiku jälgimise eest tema 
kohta andmete kogumise eesmärgil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.



AITÄH!

Kontaktid:

Margit Pärn                                                                            Helen Sööl

margit.parn@prokuratuur.ee 7500 744              helen.sool@sm.ee  626 9815


