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Inimkaubandus ja fiktiivsete abielude 

ennetamine: multidistsiplinaarne lahendus



Luua ühine aruaamine uuest ja üha enam 

esilekerkivast inimkaubanduse vormist, 

milleks on fiktiivsed abielud.

Projekti jooksul töötatakse välja fiktiivsete 

abielude kui inimkaubanduse vormi 

definitsioon, mida seni Euroopa Liidus pole 

olnud ja algatatakse laialdane tegevusplaan

nende ennetamiseks.



• Fiktiivabieludega seonduva olukorra kirjeldamine 

inimkaubanduse kontekstis

• Õppe/koolitusmaterjali koostamine ja pilootkoolituse 

läbiviimine spetsialistidele sh tugevdada omavahelist 

koostöövõrgustikku

• Aruande koostamine koos situatsiooni kirjelduse ja 

soovitustega - uurimus

• Projekti tulemuste tutvustamine poliitiliste otsuste tegemise 

tasandil töötavatele spetsialistidele. Edendades ühist 

arusaamist fiktiivabielude seosest inimkaubandusega

HESTIA – üldeesmärk



HESTIA projekti 

tegevusplaan



Ümarlaud Tallinnas –

27.04.2015 (osales 38 erineva 

valdkonna  spetsialisti)



Uurimus – sügis´2015



Õppematerjali 

koostamine –

kevad´2016



2-päevane koolitus 

spetsialistidele 28 ja 30.09.2016



HAPPILY EVER AFTER? 

FROM SHAM MARRIAGES 

TO HUMAN TRAFFICKING 

Ja nad elasid õnnelikult kuni oma elupäevade lõpuni? 

Fiktiivsetest abieludest inimkaubanduseni 

Projekt „Inimkaubanduse ja fiktiivsete abielude ennetamine: 

multidistsiplinaarne lahendus” (HESTIA)

Minna Viuhko, Anni Lietonen, Anniina Jokinen and Matti Joutsen. This study was carried out under 

the guidance of the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).





Uurimuse meetodid
• poolstruktureeritud intervjuud erinevate esindajatega, nt 

vabaühenduste, õiguskaitse- ja teiste asjassepuutuvate riiklike ja 

munitsipaalasutuste ning ka saatkondade esindajatega sh ka 

tuvastatud ohvritega, 

• kasutati kohtuasjade / kohtueelse uurimise materjale või juhtumite 

kirjeldusi, mis saadi vabaühenduste ja/või saatkondade käest). 

• Lisateave/-andmed internetifoorumitest ja muudest allikatest, nagu 

meedia.

• Ülevaade vastavate riikide olemasolevast õigusraamistikust ning seal 

kehtivatest fiktiivsete abielude ja inimkaubandusega seotud 

lähenemistest selleks, et koguda asjakohaseid statistilisi andmeid ja 

kaardistada asjassepuutuvat kirjandust, strateegilisi dokumente ja 

muid lisamaterjale ning viidata neile uurimisraportis. 

• Andmed vaatlevad peamiselt perioodi 2010–2015.



Uurimuse põhiküsimused

• Mis seosed on fiktiivsete abielude ja 

inimkaubanduse vahel?

• Kuidas satuvad fiktiivseid abielusid 

sõlmivad isikud ekspluateerimise ja 

inimkaubanduse olukordadesse? 

• Millist laadi ärakasutamist ohvrid 

kogevad? 



Terminoloogia

• näilik abielu (sham marriage)

• mugavusabielu (marriage of 

convenience), 

• fiktiivne abielu (fictitious marriage), 

võltsabielu (fake marriage), 

• valeabielu (false marriage) ja 

• petuabielu (bogus marriage)

• jne



Uurimuse põhiküsimused
• Fiktiivne ja tõeline abielu – KAVATSUS
tõelise abielu tunnuseks abielluva paari kavatsus koos luua kestev 

perekondlik üksus ja elada autentses abielus, kuid fiktiivne abielu 

sõlmitakse eesmärgiga saada ELi seadustest tulenevat vaba liikumise 

ja elamise õigust.

• Oluliseks ja keskseks aspektiks on erinevus, 

kelle või mille vastu fiktiivne abielu ja 

inimkaubandus on suunatud 
ekspluateerimise asjaolud, mis ei lase isikul sellest olukorrast lahkuda 

ja raskestimärgatavaid liikumiskontrolli vormid ning tunnused, mis 

näitavad ohvrite sõltuvust oma abikaasadest, värbajatest või nende 

abielude korraldajatest.



Eesti „pruudid“



• Eesti migratsiooniamet kahtlustas 2010.a. 

kümmet ja 2011.a. 35 fiktiivset abielu. Kuid 

ühegi juhtumi puhul ei leitud kinnitust, et need 

olid fiktiivset abielud. 

• Eestis on aastatel 2012–2014 registreeritud 

umbes 20 inimkaubanduse juhtumit  aastas ja 

2014. aastal oli üks juhtum seotud 

inimkaubanduse ja fiktiivse abielu 

korraldamisega (Eesti justiitsministeerium 

2016). 



Eesti „pruudite“ taustast



• Eesti kodakondsusega vene keelt kõnelevad

• Vanuses 20-25 eluaastat

• Põhja-Eesti ja Ida-Virumaa piirkonnast

• Sotsiaalsetes ja majanduslikes raskustes

• Peamiselt tutvusvõrgustike ning interneti kaudu



Eesti „pruudite“ värbamine



• Otsene värbamine toimub näost näkku mitte-

organiseerunud värbajate poolt, nagu 

perekonnaliikmed, sõbrad, tööandjad ja tuttavad, 

kes saavad eduka värbamise eest rahalist tasu.

Värbajad võtavad sihtmärgiks just naisi, kes on rahalistes raskustes, 

varem olnud sotsiaalselt tõrjutud, madala haridustasemega, 

keelteoskuseta, kellel on diagnoositud vaime puue või kes pärinevad 

düsfunktsionaalsetest perekondadest. 



• Kaudne värbamine tähendab siinkohal internetis 

värbamist, mis on massiline; sadu teateid 

postitatakse sotsiaalmeedia, jututubade ja 

rändefoorumite kaudu internetti.

Need petlikud teated lubavad kas hästitasustatud töökohta välismaal või 

otsivad konkreetsemalt naisi, kes oleks valmis rahalise tasu eest, ilma 

mingite negatiivsete tagajärgedeta, sõlmima fiktiivset abielu kolmanda 

riigi kodanikuga. 



Värbajad



• Tihti on veebivärbajad naised ja lisaks 

reklaamimisele kasutavad värbajad internetti ka 

selleks, et võimalike ohvritega suhelda, 

kasutades selleks sotsiaalmeediat.

• Veebivärbajad üritavad korraga värvata mitmeid 

naisi. 

On tõenäoline, et inimkaubitsejad kasutavad internetti üha rohkem, kuna 

see strateegia tundub nende jaoks töötavat. Eesti ja Läti uurimustest 

selgus, et ekspluateeriva näiliku abielu ohvreid värvati ka siis, kui nad 

olid välismaal reisil ja mõnikord sõlmiti abielusid EList väljaspool.



Ekspluateerimise tuvastamine



• Partner teeskleb, et neil on tõeline suhe ja et ta soovib 

naisega abielluda kavatsusega luua traditsiooniline 

perekond. 

• Tegelikult on ta eesmärk teise riiki rändamine. 

• Pettus tuleb välja siis, kui elamisluba on kindlustatud

• Petturist abikaasa käitumine muutub vägivaldseks

Selliste juhtumite puhul on eriti raske piisavalt vara sekkuda või isegi 

neid juhtumeid ekspluateeriva näiliku abieluna tuvastada, kuna 

ekspluateerimise tunnused ja selleks kasutatavad vahendid on vähem 

märgatavad ja tõelise abielu illusiooni võidakse säilitada mitu aastat ning 

asjasse võib olla segatud ka ühine laps. On tõenäoline, et nii ametnikud 

kui ka naised ise näevad seda olukorda koduvägivallana, mitte 

ekspluateeriva näiliku abieluna.



Hoiak?



Tuleb meeles pidada, et 

inimkaubanduse ohvriks langenud isiku 

nõusolek on tähtsusetu, 

kui on kasutatud inimkaubanduse nn vahendeid 

ehk kui inimkaubitsejad on kasutanud 

sundust, pettust või väärkohtlemist, 

ohvri algne nõusolek muutub 

tähtsusetuks. 



Täname kõiki kellega projekti 

raames koostööd tegime!

Sirle Blumberg

MTÜ Living for Tomorrow juhataja

sirle@lft.ee, www.lft.ee
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