
 

  

 

 

 

 

 

1. Kuritegevuse baromeeter 
 

Kuritegevuse baromeeter esitab kuritegevuse põhinäitajad lihtsal ja arusaadaval kujul. Baromeeter 

näitab kuritegevuse trendi: kuritegude arvu kasvu või kahanemist näidatakse võrdluses eelmise aasta 

sama perioodiga. Võrdlusandmed tuuakse registreeritud kuritegude
1
 koguarvu ning enamlevinud 

kuriteoliikide
2
 kohta.   

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Registreeritud kuritegude andmestik moodustub sündmustest, millest on teada antud uurimisasutustele ja prokuratuurile 

või mis on menetlusasutuste endi poolt avastatud ning mille uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus. Seetõttu on 

registreeritud kuritegude hulgas ka selliseid sündmusi, mille puhul võib menetluse tulemusena selguda, et tegu ei olnud 

kuriteoga või ei suudetud kuritegu toime pannud isikut tuvastada või tema süüd tõendada.  
2
 Liikluskuritegude puhul kajastuvad kõik karistusseadustiku (KarS) vastava peatüki kuriteod, neist aga valdava enamiku puhul 

on tegu mootorsõiduki joobes juhtimisega; kelmuste puhul on arvestatud KarS §-des 209–213 nimetatud kuritegusid. 
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Jaanuar-veebruar Muutus 

2013 2014 N % 

Kuritegude üldarv 6 183 5 845 -338 -5% 

Kehaline väärkohtlemine 862 885 23 3% 

Vargus 2 547 2 411 -136 -5% 

Röövimine 72 51 -21 -29% 

Kelmused (§-d 209–213) 365 316 -49 -13% 

Liikluskuriteod 559 466 -93 -17% 
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Registreeritud kuriteod 2010–2014 (jaanuar-veebruar) 

Andmed enamlevinud kuriteoliikide kohta 
(KarS ptk, §)  

2010 2011 2012 2013 2014 

Muutus 
2014 

võrreldes 
2013 

KURITEOD KOKKU  6540 6040 6112 6183 5845 -338 
Isikuvastased kuriteod  794 867 1008 1104 1070 -34 
Tapmine ja mõrv 10 17 12 11 10 -1 
Raske tervisekahjustuse tekitamine 9 17 11 21 9 -12 
Ähvardamine 71 94 133 132 100 -32 
Kehaline väärkohtlemine 621 690 788 862 885 23 
Piinamine 15 5 4 18 12 -6 
Vägistamine 23 11 16 18 20 2 
Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased 
kuriteod 8 11 16 18 29 11 

Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine 6 9 16 11 16 5 
Kuriteod perekonna ja alaealiste vastu  62 72 82 66 66 0 
Rahvatervisevastased kuriteod  139 148 108 167 181 14 
Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses 
koguses ebaseaduslik käitlemine 

23 19 9 20 24 4 

Narkootilise ja psühhotroopse aine suures 
koguses ebaseaduslik käitlemine 

107 119 84 127 118 -9 

Varavastased kuriteod  3970 3368 3369 3210 3056 -154 
Vargus 3081 2782 2703 2547 2411 -136 
Röövimine 100 68 77 72 51 -21 
Omastamine 122 111 126 89 137 48 
Süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara 
omandamine, hoidmine ja turustamine 

39 42 78 48 42 -6 

Kelmused (§-d 209–213) 493 271 280 365 316 -49 
Asja omavoliline kasutamine 35 32 47 31 30 -1 
Intellektuaalse omandi vastased kuriteod  9 4 7 9 5 -4 
Avaliku rahu vastased kuriteod  505 500 491 501 382 -119 
Avaliku korra raske rikkumine 122 97 69 76 27 -49 
Omavoliline sissetung 296 302 296 275 241 -34 
Ametialased kuriteod  44 35 28 25 38 13 
Õigusemõistmisevastased kuriteod  112 91 70 70 74 4 
Avaliku usalduse vastased kuriteod  243 254 170 250 327 77 
Keskkonnavastased kuriteod  3 4 3 1 7 6 
Majandusalased kuriteod  187 155 171 152 111 -41 
Salakaubavedu ning keelatud ja eriluba nõudva 
kauba salakaubavedu (§-d 391–392) 

135 76 106 97 47 -50 

Üldohtlikud kuriteod  52 43 102 44 28 -16 
Liikluskuriteod  409 484 485 559 466 -93 
Mootorsõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis 395 464 462 542 446 -96 
Kaitseteenistusalased kuriteod  1 3 2 2 4 2 

 

• 2014. aasta jaanuaris vähenes registreeritud kuritegude arv eelmise aasta jaanuariga võrreldes 5% (338 

kuriteo võrra).   

• Isikuvastaste kuritegude arv vähenes 3%. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu – registreeriti 

üks juhtum vähem kui 2013. aastal. Kokku 10 kuriteost olid 5 tapmise ning 5 mõrva kvalifikatsiooniga.  

• Varavastane kuritegevus langes võrreldes 2013. aastaga 5%. Varguste arv vähenes 5%.  
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 Suurima kasvuga kuriteoliigid3  

Kuriteoliik Reg 
2013 

Reg 
2014 

Muutus  
N 

Muutus  
% 

Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine 65 119 54 83 

Omastamine 89 137 48 54 

Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine 56 93 37 66 

Kehaline väärkohtlemine 862 885 23 3 

Esitatud on andmed kuriteoliikide kohta, kus kuritegude arv kasvas 20 või enama kuriteo võrra.  

• Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimise kuritegude ning võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamise 

kuritegude registreerimine kasvas märgatavalt, kuid valdav osa neist kuritegudest pandi toime varem. 

Mitmel juhul oli tegu üksikute isikute poolt toime pandud rea sarnaste kuritegudega, kusjuures samad isikud 

esmalt võltsisid dokumendi ning seejärel kasutasid seda.  

• Omastamiste registreerimine kasvas eelmise aasta sama perioodiga samuti märgatavalt. Ka nende 

kuritegude puhul tuleb arvestada, et et osa juhtumeid oli toime pandud varem ning suhteliselt väikeste 

arvude põhjal ei saa teha järeldusi trendidest.  

Suurima langusega kuriteoliigid  

Kuriteoliik Reg 
2013 

Reg 
2014 

Muutus  
N 

Muutus  
% 

Vargus 2547 2411 -136 -5 

Mootorsõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis 542 446 -96 -18 

Salakaubavedu 65 10 -55 -85 

Avaliku korra raske rikkumine 76 27 -49 -64 

Esitatud on andmed kuriteoliikide kohta, kus kuritegude arv vähenes 40 või enama kuriteo võrra.  

• Varguste arv on järjepidevalt vähenenud juba 2009. aastast. Käesoleva aasta esimese kahe kuu jooksul 

vähenes registreeritud varguste arv 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 5%. Võrreldes eelmise aastaga 

vähenesid vargused eluruumidest (-22%) ja sõidukitest (-11%), kuid sagenesid vargused kaubandus-

ettevõtetest (23%). 

• Salakaubaveo juhtumite registreerimise järsk langus on seotud karistusseadustiku 1. veebruaril 2014 

jõustunud muudatusega, mille kohaselt ei too sama teo eest kohaldatud kehtiv väärteokaristus enam kaasa 

kriminaalvastutust (esmajoones puudutab see sigarettidega kaubitsejaid). Kriminaalkorras karistatav on 

nüüd vaid suures koguses salakaubavedu.  

                                                           
3 

Erinevalt eelmistest osadest näidatakse suurimat kasvu ja suurimat langust puudutavates osades andmed vaid KarS-i üksikute paragrahvide 

kohta (puudutab salakaubavedu ja kelmusi). Nendes osades on suured linnad arvestatud koos maakonnaga, kui ei ole öeldud teisiti. 


