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Käesoleva töödokumendi eesmärk on loetleda naistevastase vägivalla vastu võitlemise 
valdkonnas (või seotud valdkondades) olemasolevad õigusaktid, määratleda võimalikud 
õiguslikud alused direktiivi (või direktiivide paketi) vastuvõtmiseks ning pakkuda välja 
mõned muud mõtted ELi tasandil selle olulise probleemi suhtes meetmete rakendamiseks.

Seega on töödokument vahend, et koguda ideid ning algatada naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM) variraportööride ja Euroopa Parlamendi liikmete seas 
arutelu eesmärgiga koostada (ja esitada 2013. aasta oktoobris) raport seadusandliku algatuse 
kohta naistevastase vägivalla vastu võitlemise valdkonnas, mis sisaldaks nii resolutsiooni kui 
ka ettepanekut võtta vastu ELi direktiiv.

§ 1: Valdkonnas juba vastu võetud õigusaktid

Direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning 
neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 
2001/220/JSK1.

Selle direktiivi peamine eesmärk on tagada, et kuriteoohvrid saavad asjakohast teavet, tuge ja 
kaitset ning saavad osaleda kriminaalmenetluses olenemata sellest, kus kohas ELis kahju 
tekkis. 

Samuti sisaldab direktiiv ammendavat soolise vägivalla määratlust (põhjendus 17) ja 
määratleb lähisuhtevägivalla (põhjendus 18).

Väärib rõhutamist, et see õigusakt käsitleb ohvrite kaitset, mitte vägivalla ärahoidmist ega 
kuriteo määratlemist või selle eest vastutusele võtmist. Pigem annab see ühtse kohtlemise 
menetluse raames.

Direktiiv 2011/36/EL, 5. aprill 2011, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 
sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu 
raamotsus 2002/629/JSK2.

Kõnealuse direktiiviga kehtestatakse miinimumeeskirjad kuritegude ja sanktsioonide 
määratlemiseks inimkaubanduse valdkonnas. Samuti kehtestatakse direktiiviga üldsätted, 
milles võetakse arvesse soolist aspekti, et tugevdada kuritegude tõkestamist ja kuriteoohvrite 
kaitset (artikkel 1). 

Direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta (Euroopa 
lähenemiskeeld kriminaalmenetlustes)3.

Selle aluseks on otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte ning sellega ei sekkuta üldse 
nende kuritegude määratlemisse, mille eest siseriiklike õigusaktide alusel kohtu alla antakse ja 
karistatakse. Samuti ei käsitle see direktiiv vägivalla ärahoidmist.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:ET:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ET:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:ET:PDF
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Direktiiv 2006/54/EÜ, 5. juuli 2006, meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise
põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)1.

Selles direktiivis määratletakse ahistamine ja seksuaalne ahistamine soolise 
diskrimineerimisena ning tunnistatakse, et need peaksid olema keelatud mitte ainult töökohal, 
vaid ka seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega. Samuti tunnistatakse direktiivis 
ennetavate meetmete tähtsust seksuaalse ahistamise allikatega võitlemisel.

Direktiiv 2004/113/EÜ, 13. detsember 2004, meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega2.

Selles antakse seksuaalse ahistamise ja ennetavate meetmete määratlused seoses kaupade ja 
teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega. Nimetatud direktiivi tähenduses peetakse ahistamist 
ja seksuaalset ahistamist sooliseks diskrimineerimiseks ja seega keelatuks. 

§ 2: Võimalik õiguslik alus ELi õigusaktile naistevastase vägivalla vastu võitlemise kohta 
kriminaalõiguse valdkonnas

Esiteks võtab raportöör teadmiseks, et ei sätted liidu eesmärkide ja väärtuste kohta ega ka 
põhiõiguste harta ei saa olla õiguslikuks aluseks õigusaktile kriminaalasjades tehtava 
õigusalase koostöö raames.

Eesmärke ja väärtusi käsitlevad sätted ei anna õigupoolest konkreetseid volitusi õiguslikult 
siduvate aktide vastuvõtmiseks ning seetõttu ei saa neid õigusliku alusena kasutada. Samuti ei 
saa õigusliku alusena kasutada 19. deklaratsiooni Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 
kohta, kuna selles lihtsalt teavitatakse kavatsusest kaasata perevägivallavastane võitlus 
poliitika eri valdkondadesse. 

Ka põhiõiguste harta „ei laienda liidu õiguse reguleerimisala kaugemale senisest pädevusest, 
ei lisa liidule uusi pädevusvaldkondi ja ülesandeid ega muuda aluslepingute teistes osades 
määratletud pädevust ja ülesandeid” (artikli 51 lõige 2), mis tähendab, et õiguslikuks aluseks 
ei saa olla ei harta artikkel 21 ega ka artikkel 23.

Vaadeldakse siiski teisi sätteid, et avada konkreetseid tegutsemisvõimalusi.

ELi toimimise lepingu artikkel 84

See artikkel võib olla sobiv õiguslik alus teabe kogumisele ja vahetamisele, 
asjassepuutuvate ametnike haridusele ja koolitusele, kogemuste ja heade tavade 
vahetamisele, teavitamisele ja teadlikkuse tõstmisele, rahastamisvahenditele3 jne selles 
ulatuses, milles need tegevused edendaksid või toetaksid liikmesriikide tegevust. 

Sellised tegevused võivad rajaneda Euroopa Liidu kriminaalpreventsiooni võrgustiku 
kogemustel.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ET:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:ET:PDF
3 Rahastamist puudutav otsus vajaks ELi poolt akti vastuvõtmist, mis võimaldab luua eelarverida (liidu eelarves).
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NB! Kõnealune artikkel välistab liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise.

ELi toimimise lepingu artikli 83 lõige 1

See artikkel võimaldab kriminaalõiguse sätteid seoses inimkaubandusega, naiste ja laste 
seksuaalse ärakasutamise ning organiseeritud kuritegevusega (kuid mitte naistevastase 
vägivallaga üldiselt). See tähendab, et seoses seksuaalse ärakasutamisega toime pandava 
naistevastase vägivalla suhtes (s.o naiste seksuaalset ärakasutamist ettevalmistav ja sellega 
kaasnev vägivald ning vägivald selle varjamiseks) võib direktiiviga kohaldada 
kriminaalõiguse ja karistuste miinimumeeskirju, kui seda tehakse samaaegselt naise 
seksuaalset ärakasutamist kui sellist käsitlevate kriminaalõiguslike sätete kohaldamisega. 
Sama kehtib organiseeritud kuritegevuse kohta.

Kõnealuse lõike viimane lause loob võimaluse uute valdkondade hõlmamiseks 
sillaklausliga „eriti ohtlike piiriülese mõõtmega kuriteoliikide puhul”.

 Piiriülene mõõde võib tuleneda „nende kuritegude olemusest või mõjust või erivajadusest 
võidelda nende vastu ühistel alustel”. Seetõttu oleks võimalik paluda nõukogul seda klauslit 
(ühehäälse hääletustulemuse alusel) kasutada ning lisada loetellu sooline vägivald. See oleks 
üks võimalus luua kriminaalasjades uus õiguslik alus.

ELi toimimise lepingu artikli 83 lõige 2

Kõnealune artikkel võimaldab kriminaalõiguslike normide vastuvõtmist ainult (omaette) ELi 
ühtlustamismeetme olemasolu alusel. Ning ühtlustatud on ainult teatud valdkonnad. Neis 
valdkondades võib otsustada täiendada (mittekriminaalõiguslikke) meetmeid 
kriminaalkaristustega, et tagada nende tõhusus. Näiteks:

– nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, ning 5. juuli 2006. 
aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise 
põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine). 
Kõnealusel juhul on kasulik panna tähele, et direktiiv näeb juba ette liikmesriikide poolt 
rakendatavad karistused, kuid mitte tingimata kriminaalõiguse vahenditega;

– soodirektiiv, ametlikult nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega, on direktiiv, mis keelab nii otsese kui ka kaudse seksuaalse 
diskrimineerimise kaupade ja teenuste pakkumisel Euroopa Liidus.

§ 3: Muud tegutsemisvõimalused väljaspool kriminaalõigust

A: Kas Istanbuli konventsiooni saab võtta üle ELi õigusaktiks?

Oma 22. juunil 2011. aastal heaks kiidetud vastuses Euroopa Parlamendi resolutsioonile 
naiste ja meeste vahelise võrdsuse kohta Euroopa Liidus (2010) väidab komisjon, et „kuna 
Euroopa Nõukogu koostab praegu konventsiooni naistevastase vägivalla ja perevägivalla 
vastu võitlemise kohta, vaatab komisjon vastuvõetud teksti hoolega läbi ja kaalub võimalust 
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teha nõukogule ettepanek, et EL liituks konventsiooniga. Seejärel muutub konventsioon ELi 
jaoks õiguslikult siduvaks valdkondades, milles ta on aluslepingu järgi pädev.”

Komisjon valmistab tõesti just praegu ette sisemist uuringut ELi konventsiooniga liitumise 
teostatavuse kohta, selle õigusliku mõju ja lisaväärtuse kohta.

Igal juhul on selge, et ühinemine oleks väga oluline poliitiline sõnum.

B: Statistika

Parlament on nõudnud mitmes resolutsioonis, et liikmesriigid annaksid naistevastase 
vägivalla kohta andmeid. Peale selle on nõukogu esitanud oma 2012. aasta detsembri 
järeldustes üleskutse parandada kõiki naistevastase vägivalla vorme käsitlevate võrreldavate, 
usaldusväärsete ja regulaarselt ajakohastatavate andmete kogumist ja levitamist nii riigi kui ka 
ELi tasandil. Praegu on näitajaid, mis naistevastast vägivalda mõõta saavad, vähe, kuna ELi 
tasandil ei ole kehtestatud kuritegude klassifitseerimise põhimõtteid statistilistel eesmärkidel 
ning puudub ühiselt kokkulepitud metoodika võrreldavate haldusandmete saamiseks. See oli 
ka põhjus, miks EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeks ei saanud naistevastast vägivalda 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

2011. aasta juunis esitas komisjon ettepaneku võtta vastu määrus (COM(2011) 335 final) 
kuritegevusohutuse Euroopa statistika kohta eesmärgiga kehtestada ühine raamistik Euroopa 
statistika koostamiseks lähtuvalt leibkondade/isikute uuringutest vastavates liikmesriikides.
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE) seati komisjoni ettepanek 
kahtluse alla muu hulgas seoses selle kavandatava eelarvega (mida peeti liiga suureks ja 
põhjendamatuks), selle statistilise metoodikaga (mida peeti liiga subjektiivseks) ning artiklis 3 
lubatud erandiga (milles öeldakse, et Prantsusmaa ja Iirimaa puhul ei nõuta andmete kogumist 
samasse leibkonda kuuluvate isikute vahelise vägivalla kohta). Sellest tulenevalt lükkas 
Euroopa Parlament ettepaneku plenaaristungil tagasi ja nõudis, et komisjon esitaks uue 
ettepaneku. Seetõttu on endiselt alles vajadus uue ELi õigusakti ettepaneku järele, mis 
kehtestaks sidusa süsteemi naistevastast vägivalda puudutava statistika kogumiseks 
liikmesriikides.

C: Naiste suguelundite moonutamine

Naiste suguelundite moonutamist käsitatakse rahvusvaheliselt tüdrukute ja naiste inimõiguste 
rikkumisena. See kajastab sügavalt juurdunud sugudevahelist võrdõigusetust ning on 
naistevastase vägivalla äärmuslik vorm. Toiming viiakse peaaegu alati läbi alaealistel ning see 
on laste õiguste rikkumine. Kahtlematult on see üks jõhkramaid soolise vägivalla vorme.

Euroopa Komisjon algatas käesoleval aastal avaliku arutelu naiste suguelundite moonutamise 
teemal ja analüüsib praegu 68 vastust. See ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
aruanne naiste suguelundite moonutamise kohta saavad edasiste poliitikaalgatuste 
lähtematerjaliks, hõlmates nii sisemisi kui ka väliseid küsimusi. Kõnealused algatused 
võidakse käivitada rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval (25. 
november), kuid nende täpse vormi ja sisu üle tuleb veel otsustada.

Leiame, et Euroopa Komisjon võiks teha ettepaneku naiste suguelundite moonutamist 
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käsitleva ELi tegevuskava kohta, käsitledes mitut küsimust, nagu ennetamist ja kaitset. See 
võiks täita kiireloomulise vajaduse töötada välja ELi tasandil ühised, võrreldavad näitajad 
ning mehhanismid, mille abil vaadelda naiste suguelundite moonutamise levikut ELis ning 
hinnata poliitika ja õigusaktide rakendamist ning ohvritele pakutavaid tugiteenuseid.

Tuleks vastu võtta ühine ELi poliitika naiste ja tüdrukute suhtes, kes taotlevad varjupaika 
suguelundite moonutamise tõttu, võttes selles arvesse rahvusvaheliselt kokku lepitud 
standardeid, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) võiks hõlmata naiste 
suguelundite moonutamise integreeritud mõõtmena koolituste ja teabe levitamise alal
tehtavasse töösse. Peale selle peaks EL tegelema naiste suguelundite moonutamise 
küsimusega aktiivselt oma poliitilises dialoogis muude kui liikmesriikidega.

D: ELi naistevastase vägivalla lõpetamise aasta

Komisjon peaks määrama lähema kolme aasta jooksul Euroopa naistevastase vägivalla vastu 
võitlemise aasta eesmärgiga parandada kodanike teadlikkust.

E: ELi inimkaubanduse ja naistevastase vägivalla vastase võitluse koordinaator

Euroopa Komisjon võiks otsustada laiendada ELi inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatori volitusi, nii et need hõlmaksid ka naistevastast vägivalda. See võimaldaks 
koordinaatoril võtta ülesandeks parandada ELi institutsioonide, ELi ametite, liikmesriikide ja 
rahvusvaheliste osalejate poliitika kooskõlastamist ja sidusust ning arendada välja 
olemasolevaid ja uusi ELi poliitikameetmeid mitte ainult inimkaubanduse, vaid ka 
naistevastase vägivalla vastase võitluse alal.

See lahendus oleks tõhusam ja vähem kulukas kui uue ELi koordinaatori ametikoha loomine 
naistevastase vägivalla vastaseks võitluseks ning lähtuks juba olemasoleva 
inimkaubandusevastase koordinaatori kogemustest.

§ 4: Võimalikud raportis ja soovitustes käsitletavad küsimused

Pidades silmas raporti koostamist, soovitab raportöör uurida järgmiste seadusandlike 
valikuvõimaluste teostatavust:

1. taotleda direktiivi, mis kehtestaks meetmed liikmesriikide tegevuse edendamiseks ja 
toetamiseks vägivalla ärahoidmise valdkonnas (nimelt teabe kogumine ja vahetamine, 
asjaomaste ametnike koolitamine, kogemuste ja heade tavade vahetamine, teadlikkuse 
tõstmine, rahastamisallikad jne);

2. paluda komisjonil esitada muudetud ettepanek Euroopa statistika määruse vastuvõtmiseks, 
mis sisaldaks ka sidusat süsteemi naistevastast vägivalda puudutava statistika kogumiseks 
liikmesriikides.

Lisaks soovitab raportöör uurida ka järgmisi võimalusi, mis ei ole küll ettepanekud võtta 
vastu ELi õigusakt, kuid rajaksid teed olulistele edusammudele tulevikus:

3. paluda nõukogul kasutada sillaklauslit, st võtta vastu ühehäälne otsus, millega 
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määratletakse sooline vägivald (k.a naiste suguelundite moonutamine) artikli 83 lõikes 1 
nimetatud kuriteoliigina;

4. paluda komisjonil algatada menetlus ELi ühinemiseks Istanbuli konventsiooniga 
naistevastase vägivalla vastu, kui komisjon on hinnanud mõju, mida see avaldaks;

5. paluda komisjonil esitada kogu ELi hõlmav strateegia ja tegevuskava võitluseks 
naistevastase vägivalla vastu;

6. paluda komisjonil laiendada inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori volitusi, nii et 
need hõlmaksid ka naistevastast vägivalda;

7. paluda komisjonil määrata järgmise kolme aasta jooksul ELi naistevastase vägivalla 
lõpetamise aasta.


