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Sissejuhatus 
 
Prokuratuuriseaduse § 11 lõike 2 kohaselt esitab riigi peaprokurör igal aastal Riigikogu 
kevadistungjärgul Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega Prokuratuurile pandud 
ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal. 
 
Käesolev, 2017. aastat käsitlev ülevaade jaguneb viieks osaks. Esiteks avatakse kokkuvõtlikult, milline 
oli Prokuratuuri aasta 2017. numbrites (üldise ülevaate kuritegevuse olukorra kohta 2017. aastal leiab 
Justiitsministeeriumi kogumikust „Kuritegevus Eestis 2017“1, spetsiifiliselt Prokuratuuri tööd puudutav 
põhjalikum statistika on avaldatud analüütilises kokkuvõttes „Prokuratuuri tegevus 2017. aastal“2). 
 
Teiseks tutvustatakse käesolevas ülevaates Prokuratuuri kui organisatsiooni ning tema tegevuse kohta 
avaldatud veebiraamatut „Prokuratuuri aastaraamat 2017“3. Just sellest raamatust on võimalik saada 
kõige selgem pilt sellest, milline on Prokuratuur aastal 2017, seda nii üldise statistika, üksikkaasuste 
kui ka sügavamate analüüside vaates. Muu hulgas on aastaraamatus kajastatud ka riigi peaprokuröri 
kõne prokuröride üldkogul 06.04.2018.4 
 
Käesoleva ülevaate keskmeks on selle kolmas osa, milles avatakse, milliste kuriteoliikide vastane 
võitlus on Prokuratuuri jaoks prioriteetne, milline olukord valitses neis valdkondades 2017. aastal, 
milliseid meetmeid neis prioriteetsetes võitlustes plaanitakse edaspidi rakendada, millised eesmärgid 
on seatud jne.  
 
Neljandaks markeeritakse ülevaates, millised olid möödunud aastal kõige olulisemad Prokuratuuri ja 
seadusandja koostööepisoodid (st seaduseelnõud ning eelnõude väljatöötamiskavatsused).  
 
Viiendaks on ülevaates toodud põgus, kuid konkreetne ülevaade sellest, millised on 2017. aastal olnud 
Prokuratuuri jaoks peamised rahvusvahelise koostöö alased märksõnad. 

                                                           
1 http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2017  
2 http://www.prokuratuur.ee/et/node/1905  
3 http://www.prokuratuur.ee/prokuratuuri-aastaraamat-2017  
4 http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/Peaprokuröri%20kõne.pdf  
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1. 2017. aasta Prokuratuuris: koondstatistika 
 
 

 
 
Nagu öeldud, on võimalik põhjalikum ülevaade 2017. aastal Eestis registreeritud kuritegude statistikast 
saada Justiitsministeeriumi kogumikust, ka Prokuratuuri vastava statistika kohta on koostatud ning 
avaldatud põhjalikum kokkuvõte. 
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2. Prokuratuuri aastaraamat5 
 
Käesoleval aastal ilmus taaskord Prokuratuuri aastaraamat. Tänavune aastaraamat oli esimesest, 2016. 
aastat käsitlenud kogumikust mahukam, sisukam ning teemaderingilt laiahaardelisem. Suunatud oli 
see nii asutuse sisse kui ka asutusest välja, nii juristkonnale kui ka igale Eestis elavale inimesele, 
tutvustamaks Prokuratuuri korraldust ning prokuröride töö sisu. Prokuratuuri aastaraamatu keskseks 
eesmärgiks on kasvatada usaldust Prokuratuuri kui asutuse ja kitsamalt prokuröride kui inimeste vastu. 
Selgitada, millega ja miks Prokuratuur tegeleb ning saata julgustav signaal, et Prokuratuurist saab abi. 
 
Sarnaselt esimesele, 2016. aasta aastaraamatule, sisaldas ka tänavune raamat ülevaadet Prokuratuuri 
tööd puudutavast vastavast statistikast, iga ringkonnaprokuratuuri ning Riigiprokuratuuri järelevalve- 
ning süüdistusosakonna tööst (sh rahvusvahelisest koostööst) ja kolleegide poolt aasta prokuröriks 
ning ametnikuks valitust. 
 
Statistika ja ülevaadete kõrval tõi Prokuratuur aga 2017. aasta aastaraamatusse nimme juurde uue 
osa: konkreetsed lood ning analüüsid just praegu aktuaalsetel teemadel. Nii on 2017. aasta 
Prokuratuuri aastaraamatust võimalik muu hulgas lugeda nt kogukonnaprokuröridest6, põhjalikku ning 
põnevalt kaasuspõhist ülevaadet fentanüüliprobleemi vastasest võitlusest7, nii Prokuratuuri 
edulugudest8 kui ka mõtlemapanevatest õigeksmõistmistest9, prokuröride avakõnedest10 ja uutest 
suundadest karistuspraktikas11. 
 
Teisisõnu leiab aastaraamatust hulgaliselt sisukaid artikleid teemadel, mis on päevakajalised ning 
olulised. 
 

3. Riigi kuritegevusvastased prioriteedid 
 
Valitsuse kuritegevusvastastes prioriteetides lepiti esimest korda kokku 2005. aastal, siseministri ja 
justiitsministri kohtumisel. Hiljem on prioriteete mõnevõrra muudetud, täna kehtivad prioriteedid12, 
mille aluseks on mh Riigikogu kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 ning siseturvalisuse 
arengukava aastani 2020, kinnitati 10.06.2015. 
 
 
 

                                                           
5 http://www.prokuratuur.ee/prokuratuuri-aastaraamat-2017  
6 Kogukonnaprokurör – kes ta on? http://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-
2017/kogukonnaprokuror-kes-ta  
7 Eesti fentanüülituru tõusud ja langused. http://www.prokuratuur.ee/et/eesti-fentanuulituru-tousud-ja-
langused  
8 Juhuslik vihje viis südametu kotijooksja tabamiseni. http://www.prokuratuur.ee/et/juhuslik-vihje-viis-
sudametu-kotijooksja-tabamiseni; Inna Ombler: on spioone, kes kinnipidamisest kergendust tunnevad. 
http://www.prokuratuur.ee/et/inna-ombler-spioone-kes-kinnipidamisest-kergendust-tunnevad; Laiaulatusliku 
vargusteahela lahtiharutamine Viljandimaal http://www.prokuratuur.ee/et/laiaulatusliku-vargusteahela-
lahtiharutamine-viljandimaal; Peitkuritegevus turvalises Pärnus on prokuratuurile väljakutse. 
http://www.prokuratuur.ee/et/peitkuritegevus-turvalises-parnus-prokuratuurile-valjakutse  
9 Millest räägivad õigeksmõistvad kohtuotsused? http://www.prokuratuur.ee/et/millest-raagivad-
oigeksmoistvad-kohtuotsused  
10 Prokuröri avakõne kui „noateral kõndimine“. http://www.prokuratuur.ee/et/prokurori-avakone-kui-noateral-
kondimine  
11 Ühtse kohtlemis- ja karistuspraktika kokkulepped. http://www.prokuratuur.ee/et/node/1927; Sõna "tingimisi" 
kuulevad roolijoodikud üha harvem. http://www.prokuratuur.ee/et/sona-tingimisi-kuulevad-roolijoodikud-uha-
harvem  
12 http://www.prokuratuur.ee/et/organisatsioon/prioriteedid  
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Praegu kehtivad prioriteedid on järgmised: 
 

1. alaealiste vastu toime pandud raske isikuvastane kuritegevus, eelkõige 
seksuaalkuritegevus 
2. tagada kiire kohtueelne menetlus alaealiste poolt toime pandud kuritegudes  
3. tagada kiire kohtueelne menetlus alaealiste vastu toime pandud isikuvastastes kuritegudes 
4. perevägivald, eelkõige korduv või lastega puutumuses olev vägivald; 
5. raske korruptsioon, eelkõige riigi julgeolekut või ausat ettevõtlust ohustav korruptsioon; 
6. organiseeritud narkokuritegevus, eelkõige tugevatoimeliste uimastite tootmine ja 
laiaulatuslik levitamine; 
7. suure kahjuga majanduskuritegevus, eelkõige pankroti- ning maksukuritegevus; 
8. inimkaubandus, eelkõige organiseeritud ebaseadusliku sisse- ja läbirände korraldamisega 
seotud inimkaubandus; 
9. ohvrite kaitse ning väärikas kohtlemine; 
10. kriminaaltulu tuvastamine ja kuritegude toimepanijatelt konfiskeerimine; 
11. küberruumis toime pandud kuriteod. 

 
2017. aastal on Prokuratuur ette valmistanud senisest efektiivsema prioriteetide täitmise aruandluse 
ning teatava ümberkorralduse prioriteetide kategoriseeringus.  
 
Prioriteetide süsteemi ümberkorralduste eesmärkideks on: 
 

1) Kirjutada prioriteetsed valdkonnad lahti nii, et oleks arusaadav, milles konkreetse valdkonna 
prioriteetsus seisneb ning milliseid muudatusi valdkonnas soovitakse saavutada; 
2) Leida kriteeriumid, mis aitavad hinnata liikumist eesmärgi saavutamise poole; 
3) Suunata ressursse ning tuua välja otsustuskohad teemade ja eesmärkide prioritiseerimisel; 
4) Teha ettepanekud, mis on prioriteetide seast puudu ja mis on üle. Viia ministrite, politsei ja 
Prokuratuuri prioriteedid kooskõlla. 

 
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ning riigi peaprokurör on tänaseks kokku leppinud 
kuritegevusvastaste prioriteetidega seonduvate eesmärkide täitmist kajastava aruandluse ühtses 
süsteemis, mis laieneb ühiselt tervele kriminaalmenetlusahelale. Sellise ühise süsteemi elluviimisega 
on võimalik eesmärkide täitmist seniselt oluliselt paremini hinnata ning juhtida. 
 
Järgnevalt tulebki käesolevas ülevaates avada, milline on prioriteetsetes valdkondades valitsev 
olukord, millised eesmärgid on Prokuratuur neis valdkondades seadnud ning milliste indikaatorite abil 
eesmärkide täitmist hinnatakse. Mh just prioriteetsetes valdkondades seatud eesmärkide täitmist 
puudutati ka 2018. aasta veebruaris toimunud PPA, Justiitsministeeriumi ning Prokuratuuri ühisel 
pressikonverentsil13. 
 

Prioriteet 1: Alaealiste vastane seksuaal-kuritegevus 
 
Prokuratuuri esmaseks eesmärgiks on seda liiki kuritegevust käsitlevate kriminaalasjade arvu kasv. 
Praegune olukord on, et laste vastu kontaktseid seksuaalkuritegusid toime panevatest isikutest 
tabatakse hinnanguliselt kuni 10%. Enamik sellistest kuritegudest pannakse toime perekonna sees või 
pere lähiringi kuuluvate inimeste poolt, usaldussuhete tõttu on nendest kuritegudest teavitamise määr 
väga madal. Mida rohkem ning operatiivsemalt jõuab selliseid tegusid puudutav info 
uurimisasutusteni, seda rohkem on võimalik algatada kriminaalasju. Kriminaalasjade arvu tõus toob 

                                                           
13 https://www.just.ee/et/uudised/justiitsministeerium-mullu-vahenes-nii-varavastaste-kui-ka-
liikluskuritegude-arv  
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endaga pikemas perspektiivis omakorda kaasa alaealiste parema kaitstuse, kuna seksuaalkurjategijate 
tabamise tõenäosus on suurenenud. 

Prokuratuur on seadnud eesmärgiks lõpetada ja välistada ohvristamine eelkõige kontaktsetes 
kuritegudes võimalikult paljude laste jaoks. Mida hiljem väärkohtlemine lõpeb ja abi ohvrini jõuab, 
seda raskemad ja pikaajalisemad on tagajärjed. Ohvristamise kogemus suurendab riski nii selliste 
kuritegude toimepanemiseks kui ka jätkuvaks ohvriks langemiseks täiskasvanueas.  

Kuritegude avastamine on otseselt seotud jälitus- ja menetlusressursiga ning elanikkonna, kuid eriti 
lastega töötavate spetsialistide, teadlikkusega.  

Lapsporno osas on fookus enam kui 50 faili allalaadijatel ning lastega seksuaalset kontakti otsivatel 
täisealistel. 
 

Prioriteet 2: Kiire kohtueelne menetlus alaealiste poolt toime pandud kuritegudes 
 
Menetlus on alaealiste poolt toime pandud kuritegudes reeglina nii politseis kui ka Prokuratuuris 
võrreldes täisealiste kriminaalasjadega kiirem. 2017. aastal menetleti 87% alaealistest 
kahtlustatavatest kiiremini kui 4 kuuga ning keskmiselt 70 päevaga. Alaealiste õigusrikkujate arvu 
vähenemine viimastel aastatel pole toonud kaasa olulist menetluskiiruse kasvu – seda tingib ilmselt 
menetlejate mittespetsialiseerumine ehk vabanev ressurss läheb muude kriminaalasjade 
menetlemiseks. Menetluse kiirus on oluline nii kiirema ja mõjusama teole reageerimise tagamiseks kui 
ka abivajaduse tuvastamiseks ning vajalike, uusi kuritegusid ennetavate meetmete kasutuselevõtuks. 
Probleemiks on kriminaalasjade menetlemine erikoolituseta uurijate poolt ning spetsialiseerumise ja 
erikoolituse puudumine kohtutes, samuti tõhusate sekkumismeetmete puudumine.  
 
Menetluskiiruse paranemine ja tõhusam sekkumine peavad viima laste ja noorte poolt toime 
pandavate kuritegude arvu vähenemise ning retsidiivsuse vähenemiseni. 
 

Prioriteet 3: Kiire kohtueelne menetlus alaealiste vastu toime pandud isikuvastastes 
kuritegudes 

 
Tänane statistika on, et 80% alaealise kannatanuga KarS § 121 lg 2 p 2 kriminaalasjadest menetletakse 
vähem kui 3 kuuga. Menetluskiiruse tagamine on eelkõige oluline peresisestes kuritegudes, kus 
kannatanud laps on sageli jätkuvalt tihedalt seotud kuriteo toimepanijaga. Edasiseks tegevuseks on, et 
erikoolituse saanud uurijate ja prokuröride ressursi säilitamine ja arendamine ning ühtse praktika 
kokkuleppe järgimine (alaealiste kannatanute kohtlemine kriminaalmenetluses 2019). 
 

Prioriteet 4: Perevägivald 
 
Perevägivallaga kokku puutuvad lapsed on kõige haavatavamad lähtuvalt sageli püsivatest 
kahjustustest, mida vägivalla otsene või kaudne kogemine endaga kaasa toob. Seetõttu on oluline 
garanteerida, et perevägivallaohvritele on tagatud hea kohtlemine, kiire menetlus, kaitsemeetmete 
kasutamine ning koostöö partneritega lähtuvalt ohvri abivajadusest. Vaadates nt praegust praktikat 
võib öelda, et lastekaitse teavitamine ja kaasamine valdavalt toimib, kuid probleemiks on lastega 
seotud menetluste mitteprioritiseerimine (menetluskiirus), ebapiisav informeerimine avastamata 
jäänud kuritegudes ning lapse esindamise küsimus menetluses. 
 
Täisealiste puhul on Pärnus pilootprojekt kannatanu abistamine, toimepanija eemaldamise ning kiire 
menetluse saavutamiseks, mitmes maakonnas kasutatakse tõenduspõhist MARAC mudelit kannatanu 
abistamiseks. Ühtselt pole veel tagatud abi- ja kaitsemeetmete hindamine ja koostöö osapoolte vahel. 
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Menetlusküsimustes tuleb enam tähelepanu pöörata kiirele menetlusele ning lähenemiskeelu 
enamale rakendamisele. 
 

Prioriteet 5: Raske korruptsioon14 
 
Üldine korruptsioonitase Eestis on madal, kuid on valdkondi, kus korruptsiooni tunnetatakse rohkem 
või kus liigub palju raha/võimu, aga suuri korruptsioonijuhtumeid pole veel avastatud. Korruptsiooni 
riigi julgeolekut, sh majandusjulgeolekut, puudutavates valdkondades menetleb KAPO, ülejäänud 
valdkondades tegeleb menetlusega KKP, keskendudes juhtumitele, kus on suur varaline kahju või suur 
mõju valdkonna sees või piirkonnas. KKP prioriteetiks on 2018. aastal kohalikud omavalitsused, KOVi 
ettevõtete juhid ja tervishoiusektor.  
 

Prioriteet 6: Tugevatoimeliste uimastite15 tootmine ja laiaulatuslik levitamine 
 
Uimastikuritegevuse vastane tegevus on ennekõike suunatud fentanüülile ning amfetamiinile kui 
uimastitele, millega seotud kahjud ühiskonnale on kõige suuremad ning mille pealt teenitavad kasumid 
on kõige kõrgemad. 2018. aasta alguses on narkoturult fentanüüli keerukas saada, kuna põhiline 
müügiahel võeti 2017. aastal maha. Sisuliselt tähendab see, et edasises tegevuses tuleb ennetada uue 
turgu valitseva grupi teket ja vältida turu hõivamist fentanüüli või teiste vähemalt sama ohtlike 
ainetega. Ennetada tuleb tugevatoimeliste uimastite levikut piirkondadesse, kus selle tarvitajaid ei ole 
või on vähe. Parandada tuleb asutuste ja üksuste omavahelist infovahetust, usaldust ja koostööd.  
 
Samas on oluline välja tuua, et suuremahuline narkootikumide transiit Eesti Vabariigi kaudu 
naaberriikidesse püsib madal. Koostöös Läti, Leedu ja Soome õiguskaitseasutustega on tagatud tõhus 
teabevahetus ning kriminaalmenetluse läbiviimine.  

 
Prioriteet 7: Suure kahjuga majandus-kuritegevus 

 
Majanduskuritegevuse vastase võitluse eesmärk ausatele ning õiguskuulekatele ettevõtjatele 
õiglasema majanduskeskkonna tagamine. Puhtam majanduskeskkond on üheks tulemiks ka 
korruptsioonikuritegevuse vastases võitluses (vt prioriteet 5).  
 
5% kriminaalasjade menetlusaeg Prokuratuuris on alla 4 kuu. Sellegipoolest on majanduskuritegude 
menetlemise tähtajad olnud pikad, mistõttu tuleb tagada kiirem kohtueelne menetlus. Põhitähelepanu 
tuleks suunata süsteemsete soodustuskelmuste avastamisele nn saritaotlejate poolt, 
pankrotimeistritele ja suure kahjuga muude majanduskuritegude menetlemisele, seejuures tõstes 
analüüsipõhiste menetluste osakaalu. Organiseeritud kuritegevus on selgelt enam keskendunud 
majanduskuritegevusele. Seega tuleb lisaks tavapärasele nn valgekraede majanduskuritegevusele 
tegeleda organiseeritud kuritegevusest lisandunud ohtudega. 
 
Puudub hinnang majanduskuritegudega tekitatava kahju osas valdkondade ning kuriteoliikide lõikes. 
Majanduskuritegude menetlejate arv KKPs on vähenenud, KKP MKB-l on küll võimalik valida, milliseid 

                                                           
14 Raske korruptsioonina on käsitletavad ametiisiku poolt oma ametiseisundi ärakasutamisel ja erasektoris toime pandavad 
kuriteod, mis on toime pandud kolme või enama isiku poolt või osalusel; ametiisiku või erasektoris tegutseva isiku eeldatav 
korruptiivne tulu on suurem kui olulise kahju määr (ületab 4000 eurot);  korruptsiooniohtlike tehingute käive või eeldatavalt 
tekitatud kahju on suurem kui KarS-is ette nähtud suure kahju määr (ületab 40 000 eurot); teo toimepanijaks on 
kriminaalmenetlust läbiviiv ametiisik, kohtunik, prokurör, kõrgem uurimisametnik (sh PPV § 50 lg 1-4 tase jt sama taseme 
muu uurimisasutuse või julgeolekuasutuse ametnikud), Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, 
põhiseadusliku institutsiooni juht, valitsusasutuse juht, avalik-õigusliku juriidilise isiku juht, riigi osalusega äriühingu juht või 
kohaliku omavalitsuse juht. 
15 Eelkõige peetakse silmas fentanüüle, kuid siia alla võivad käia ka amfetamiinid ning muud vähemalt sama tugevatoimelised 
ained. 
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kriminaalasju menetleda, kuid ülejäävate kriminaalasjade menetlemiseks puudub prefektuurides 
kompetents ja võimekus. 
 
Kriminaaltulu osas on Harju maakohtus probleemiks kohtunike töökoormus, mis takistab arestimiste 
piisavalt kiiret otsustamist.  
 

Prioriteet 8: Kuriteoohvrite kohtlemine 
 
Kuriteoohvrite senisest parema kohtlemise ning seaduse ees võrdsuse tagamiseks ja praktika heade 
tavade üle Eesti levimise soodustamise eesmärgil on Prokuratuur koostanud vastavaid juhised (vt nt 
juhis „Alaealiste erikohtlemine kriminaalmenetluses“16).   
 
Parima ülevaate sellest, milline on olukord kuriteoohvrite õiguste ning kaitsemeetmete tagamisel Eesti 
kriminaalmenetluses, saab Kerly Espenbergi jt aruandest „Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise 
uuring“17. Uuringu kohaselt võib öelda, et Eesti õiguskaitsesüsteem toimib üldiselt hästi ning suurem 
osa uuringus osalenud ohvritest (60%) peab seda usaldusväärseks. Enam kui pooled spetsialistid 
peavad vajalikuks ohvrite kaitset parandada, peamiselt nähakse vajadust tegeleda tehniliste 
kitsaskohtadega. Kannatanute arusaamist oma õigustest takistab juriidiline kantseliit, spetsialistide 
vähene oskus selgitada kannatanu õigusi lihtsalt ja arusaadavalt ning tema õiguste selgitamine siis, kui 
kannatanu ei mõista õiguste vajalikkust ja nende kasutamise eesmärki. 
 
Prokuratuur leiab, et edasise tegevuse eesmärgiks peab jätkuvalt olema kuriteoohvrite kaitse ja väärika 
kohtlemise tagamine läbi parema informeerimise, kaitsevajaduste hindamise ja arvestamise, 
kannatanu nõuete prioritiseerimise ning inimliku kohtlemise. 
 

Prioriteet 9: Kriminaaltulu konfiskeerimine 
 
Konfiskeerimispraktika ja -kogemus on viimastel aastatel oluliselt arenenud. Mitmes prioriteetses 
valdkonnas käib jälitusega kaasas kriminaaltulu analüüs. Kriminaalasjade arv, kus kriminaaltulu 
konfiskeeritakse, on aasta-aastalt kasvanud, mis jätkub tänu oskusteabe suurenemisele. Samas jääb 
suur osa konfiskeeritavatest summadest mõnesaja euro piiresse. Hinnanguliselt võib Eestis 
konfiskeeritava kriminaaltulu maht olla suurusjärgus ca 1% - arvestada tuleb aga sellega, et 
usaldusväärseid arvutusi kriminaaltulu mahu kohta Eestis tehtud pole.  
 
2017. alustas Prokuratuur kriminaaltulu konfiskeerimise vallas koostööd nii audiitoritega kui ka 
kannatanute esindajatega. 
 
Selleks, et süüdimõistetutelt kriminaaltulu äravõtmisel oleks ka üldpreventiivne mõju, peaks 
konfiskeerimiste arv ja maht oluliselt kasvama. Kui seni on kriminaaltulu analüüsi üha enam 
rakendatud menetletavate prioriteetsete kriminaalasjade puhul (see on oluline eripreventiivsest 
aspektist), siis tulevikus tuleks püüda läbi analüüsi leida potentsiaalselt suurt kriminaaltulu teenivaid 
isikuid ja gruppe ning lähtuvalt sellest valida ka menetlussihtmärke. Sisuliselt peaks üldpreventiivse 
mõju saavutamiseks olema aastas konfiskeeritud kriminaaltulu maht 3 miljoni asemel 30 miljonit. 
 
Eesmärkideks peaks olema vähendada kriminaaltulu teenivate isikute arvu ning teenitavat 
krimimaaltulu ja suurendada vahelejäämise riski eelkõige suurt tulu teenivatel isikutel ja gruppidel. 
 
 

                                                           
16http://www.prokuratuur.ee/sites/www.prokuratuur.ee/files/elfinder/article_files/Riigi%20peaprokuröri%20j
uhis-%20alaealiste%20ühetaoliseks%20erikohtlemiseks%20krim.menetluses%2028.06.2007.pdf  
17 www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuriteoohvrite_uuring_2017.pdf  
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Prioriteet 10: Küberkuritegevus 
 
Selleks, et olla valmis suurte kahjudega rahvusvahelisteks küberkuritegudeks, tuleb edaspidi tagada 
küberkriminalistide võimekus ning menetlejate kogemused nii koostööks omavahel kui ka 
rahvusvaheliselt. Võimekuse tagamiseks tuleb iga aasta menetleda 2-3 kriminaalasja rahvusvahelises 
koostöös. Lisaks tuleb hinnata valdkonnas toimuvat läbi taktikalise analüüsi. Samuti tuleb 
Prokuratuuris otsustada, milline peab olema pädevus ja ressurss küberkuritegude menetlemiseks ja 
avastamiseks prefektuurides ja ringkonnaprokuratuurides. Prokuratuuri hinnangul ei ole vähetähtis ka 
nn küberhügieeni teadvustamine 
 

Prioriteet 11: Riigivastased süüteod 
 
Riigivastaste süütegude arv on aasta-aastalt järjest tõusnud, kohtueelne menetlus mahub täna 4-5 kuu 
piiridesse. Süütegude kasvu tingimustes peab olema aga jätkuvalt tagatud kiire ja tõhus menetlus. 
Valdkonna menetlemisel tuleb arvestada ka tehnoloogia arengutega, samuti samaaegselt riigisaladuse 
ja salastatud välisteabe avalikustamisega seotud süütegude tõhusa menetlemise vajadusega. 
 
Edasiseks eesmärgiks on tagada võimekus avastada ja menetleda riigivastaseid süütegusid kiirelt ja 
kvaliteetselt, pannes erilise fookuse Eesti Vabariigi välist julgeolekut ohustavatele süütegudele. 
Prokuratuur koordineerib Kaitsepolitseiametiga Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuse 
tuvastamiseks ja tõkestamiseks riigivastaste süütegude menetluste alustamist.  
 

Prioriteet 12: Organiseeritud kuritegevus, avaliku julgeoleku vastased kuriteod (siia alla 
kuulub edaspidise kataloogi järgi ka inimkaubandus) 

 
Praegu evivad õiguskaitseasutused ülevaadet Eesti Vabariigis tegutsevatest ohtlikest kuritegelikest 
ühendustest ning nende sisemistest dünaamikast. Strateegiliste menetluste tulemina on ohtlikemate 
kuritegelike ühenduste tegevus oluliselt piiratud või halvatud. Enamike ohtlikumate kuritegelike 
ühenduste osas on menetlused käimas või menetlust ettevalmistavas staadiumis. Jätkuvalt on oluline 
monitoorida ja omada aktuaalseimat ülevaadet Eesti Vabariigi avalikku julgeolekut enim ohustavatest 
kuritegelikest ühendustest ja nende liikmetest, hinnata nende mõju ning teenitavat kriminaaltulu. 
 

4. Prokuratuuri tegevus väljaspool kriminaalmenetlust 
 
Prokuratuuri kui valitsusasutuse identiteedi keskmeks on riikliku süüdistuse esindamine. Niisiis on 
Prokuratuur ellu kutsutud õiguskorra kaitsmisele suunatult. Kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks 
vajaliku jälitustegevuse planeerimise, kohtueelse kriminaalmenetluse juhtimise ning kohtus riikliku 
süüdistuse esindamisele lisaks tegutseb Prokuratuur õiguskorra kaitstuse nimel ka mujal, väljaspool 
kriminaalmenetlust. Nii avaldab Prokuratuur ametlikult arvamust seadusandja nende plaanitavate 
seadusemuudatuste osas, mis Prokuratuuri tööd puudutavad. Selline koostöö parlamendi, 
justiitsministeeriumi jt on Prokuratuuri jaoks kõrge tähtsusega, kuna Prokuratuuri töö kvaliteet ning 
eesmärkide saavutamise tõenäosus on otseses ja lahutamatus seoses tema käsutuses olevate 
tööriistade ja tööd korraldava regulatsiooniga. 
 
Prokuratuuri seadusloome alane koostöö parlamendi ning valitsusega oli 2017. aasta üsna aktiivne, 
Prokuratuurile esitati arvamuse esitamiseks mitukümmend eelnõu väljatöötamiskavatsust ning valmis 
eelnõud, alates kergekaalulistest õigustehnilistest kohendustest kuni põhimõtteliste 
kriminaalpoliitiliste suunamuutusteni. Prokuratuuri rolli 2017. aasta eelnõude ning nende 
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väljatöötamise protsessis käsitleti põhjalikult mh ka Prokuratuuri 2017. aasta aastaraamatus.18 Olgu 
siinkohal ära toodud mõned märgilisemad. 
 
2017. aasta novembris algatati seaduseelnõu 551 SE19, mille eesmärgiks on kehtestada 
kriminaalmenetluses kindlad kohtueelse menetluse tähtajad. Seadusandja mõttekäigu sisulise 
lähtepunktiga Prokuratuur nõustus: menetlusosaliste (sealhulgas ka kannatanute) põhiõiguste 
rikkumise ning üleüldise liigse koormamise vältimiseks tuleb tagada, et ühegi kriminaalasja kohtueelne 
menetlus poleks ülemäära pikk.  
 
Sellest põhimõttest edasi liikudes tuleb aga küsida, kas ja kui sügav on probleem kohtueelse menetluse 
pikkusega tegelikult. Statistika kohaselt on Eestis kriminaalmenetlusele kuluv aeg üldiselt 6 kuud, sh 
ühe isiku osas keskmiselt 4 kuud. Vaadates võrdluseks otsa nii teiste Euroopa riikide vastavatele 
näitajatele näeme, et meil pole põhjust tunda häbi: kohtueelse menetluse kiiruses oleme paljudele 
teistele riikidele eeskujuks. Niisiis pole Prokuratuuri hinnangul sugugi üheselt selge, et kohtueelse 
menetluse kiirendamiseks vajab Eesti sellesisuline positiivne õigus põhimõttelisi ümberkorraldusi. 
 
Prokuratuuri arvamuse kohaselt hakkab menetlustähtaja kunstlik lühendamine paratamatult 
menetluse kvaliteedile negatiivselt mõjuma, näiteks võib tähtaegade jäikus kaasa tuua kohtueelses 
menetluses kogutud tõendite kvaliteedi languse, ka võib väheneda tõenäosus, et keerukamad 
kriminaalasjad jõuavad vähem õigusmõistja ette. See omakorda kahjustab Eesti kui õigusriigi huve. 
 
Kuriteod, mille kohtueelne menetlus kestab keskmisest kauem, jagunevad üldjoontes kolme gruppi: 
kõrgkorruptsioon, rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus ning mahukas majanduskuritegevus. 
Selliste menetluste ajamahukuse taga ei seisa aga ei ebaõnn ega laiskus. Kuritegevuse sellised vormid, 
mis on samaaegselt nii rohkem peidetud kui ka mahukad (mahukad nii ajaliselt, geograafiliselt, 
materjali kui subjektide arvu osas), nõuavad paratamatult menetluseks rohkem ressursse, sh aega. 
 
Plaanitava eelnõu negatiivne mõju Eesti õiguskorrale pole hüpoteetiline konstruktsioon. Mahukas ning 
äärmiselt peidetud riigireetja Herman Simmi kaasus, peaaegu saja kahtlustatavaga nn 
„dokumendimaffia“ kriminaalasjad, U. Veimanni ja A. Toomeli organiseeritud peaaegu 250 000 euro 
väärtuses narkootilise aine tarnimine üle Euroopa, nelja isiku poolt Eestis üle 10 000 kg huuletubaka 
müümise võrgustik, rahvusvahelisi sidemeid omavate organiseeritud kuritegelike ühenduste 
menetlused ning ajamahukat kohtupsühhiaatriaekspertiisi hõlmavad seksuaalkuritegevust käsitlevad 
kriminaalasjad – need on vaid mõned näited tugeva üld- ning eripreventiivse mõjuga kriminaalasjadest, 
mille tulemuslik lahendamine oleks viidatud eelnõu loodavas raamistikus olnud äärmiselt raskendatud. 
Kehtiv regulatsioon võimaldab prokuröril läheneda igale kriminaalasjale personaalselt, vastavalt asja 
keerukusele, ulatusele ning mahule, kaasates võimalusel hädavajalikke koostööpartnereid nii Eestist 
kui ka välismaalt, tellida ekspertiise jne. 
 
Nagu eespool avatud, on korruptsioonikuritegevus üheks Prokuratuuri prioriteetseks valdkonnaks. 
Niisiis võib vaid tervitada, et seadusandja astus 2017. aastal samme just korruptsioonikuritegevuse 
vastase võitluse tõhustamiseks. Nii valmis 2017. aastal KOKS-i muutmise eelnõu 574 SE, milles muu 
hulgas leiti, et kui ametiisik on süüdi mõistetud kuriteos, millega ta tekitas omavalitsusüksusele varalist 
kahju, kuid KOV-i üksus on loobunud kriminaalmenetluses kahju sissenõudmisest, siis võiks avalike 
huvide kaitseks kaaluda võimalust anda Prokuratuurile õiguse nõuda kriminaalmenetluses tekitatud 
varaline kahju sisse kõigi avalik-õiguslike juriidiliste isikute nimel. Seonduvalt selle eelnõuga selgitas 
Prokuratuur, et korruptsioonikuritegusid hõlmavad kriminaalasjad on õiguskaitseasutuste hinnangul 

                                                           
18 Prokuratuuri panus õigusloomesse. http://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-
2017/prokuratuuri-panus-oigusloomesse  
19 https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-
6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus  
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ühed keerukamad ja mahukamad, mistõttu tuleb sellistes asjades prokuröridele sisult keeruliste 
lisafunktsioonide asetamisel tagada ka ülesande täitmist tagava ressursi reaalse kasvamisega. 
 
2018. aasta on kujunemas eelmisest võrdlemisi aktiivsest aastast, ehk veelgi tegusamaks ning 
kaalukamaks. Näiteks on ühe ilmselt viimaste aastate olulisima verstapostina lähenemas KrMS-i 
revisjon, millega muu hulgas võimaldatakse üleminek täisdigitaalsele kriminaalmenetlusele ning 
muudetakse selgemaks kohtu rolli kohtueelses menetluses. KrMSi revisjoniga seonduvalt toob 
Prokuratuur kiitusena välja, et selle eelnõu välja töötamine on hõlmanud kõikide huvitatud osapoolte 
aktiivset kaasamist. 
 
Prokuratuur kavatseb ka tulevikus jätkata kindlalt senisel kursil, suunaga sellisele positiivse õiguse 
raamistikule, mis võimaldab kannatanute huve paremini kaitsta, kriminaalmenetluse seaduslikkust 
ning tulemuslikkust kindlamalt tagada ja kuritegusid edukamalt tõkestada ja avastada. 
 

5. Rahvusvaheline koostöö 
 
2017. aasta märksõnaks rahvusvahelises koostöös oli Euroopa Uurimismäärust puudutava direktiivi 
rakendamine EL liikmesriikides. Eesti võttis Euroopa uurimismääruse oma õigusesse üle 6. juulil 2017. 
Euroopa uurimismäärus on ühe liikmesriigi õigusasutuse taotlus teise liikmesriigi õigusasutusele 
tõendite kogumiseks või üleandmiseks ning see hakkas liikmesriikides asendama seni kasutusel olnud 
õigusabitaotlusi. Euroopa uurimismääruste puhul lähtutakse vastastikuse tunnustamise printsiibist 
ning otsesuhtlusest taotleva ja täitva asutuse vahel, mis peaks oluliselt kiirendama teises riigis taotluste 
täitmist ja tõendite üleandmist. Lisaks on liikmesriikidele kehtestatud tähtajad Euroopa 
uurimismääruste tunnustamiseks ja täitmiseks, mis peaks samuti välistama viivitused taotluste 
täitmisel. 
 
31. detsembriks 2017 olid Euroopa uurimismäärusega ühinenud 19 liikmesriiki ning eeldatavasti 
ülejäänud riigid võtavad direktiivi oma seadusandlusesse üle 2018. aasta jooksul. Eestile esitati 2017. 
aastal kokku 83 Euroopa uurimismäärust ning Eesti edastas teistele riikidele 52 Euroopa 
uurimismäärust. Euroopa uurimismääruse rakendamine on seni läinud edukalt, kuid täpsemaid 
kokkuvõtteid Euroopa uurimismääruse tulemislikkusest saab anda 2018. aasta lõpuks, mil selles osas 
on välja kujunenud rohkem praktikat. 
 
2017. aastal suurenes oluliselt ka välisriikide kohtuotsuste tunnustamine tingimuslike karistuste 
ülevõtmisel. Vangistuse asemel muude alternatiivsete mõjutusvahendite ja tingimuslike kohustute 
ülevõtmist reguleeriv Euroopa Nõukogu raamotsus võeti vastu juba 2008. aastal, kuid Eesti võttis selle 
oma õigusesse üle 29. märtsil 2015 ning see ei ole seni veel väga palju rakendust leidnud. Raamotsus 
võimaldab isikutel, kellele on kohaldatud ühes liikmesriigis vangistuse asemel käitumiskontrolli, 
pandud ühiskondliku töö tegemise kohustus või rakendatud mõnda muud alternatiivset meedet, täita 
neid kohustusi oma elukohariigis. Kui nii 2015. ja 2016. aastal esitati selliseid taotlusi Eestile vaid kolm, 
siis 2017. aastal suures taotluste hulk kolmeteistkümneni. Kõik taotlused on esitatud Läti poolt. 
 
Kokku menetles Riigiprokuratuur 2017. aastal 594 välisriigi taotlust seoses rahvusvahelise koostööga 
kriminaalasjades. Vastastikune koostöö seisnes nii välisriikide õigusabitaotluste täitmises kui ka 
rahvusvaheliselt tagaotsitavate isikute loovutamises ja väljaandmises välisriikidele, välisriikides tehtud 
kohtuotsuste tunnustamise menetlustes osalemises ning välisriikide kriminaalmenetluste ülevõtmises. 
Kõige tihedam koostöö kriminaalasjades toimub naaberriikide Soome, Läti ja Leeduga. 
 
Lisaks osales Eesti 2017. aastal kokku kaheksas rahvusvahelises ühises uurimisgrupis. Ühiste 
uurimisgruppide raames menetleti peamiselt maksukuritegusid, rahapesu ja narkootiliste ainete 
ebaseadusliku käitlemisega seotud süütegusid. Samuti liitus Eesti 2017. aastal EPPO-ga (European 
Public Prosecutor Office). 
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Kokkuvõte 
 
2017. aastal saavutas Prokuratuur muu hulgas järgmised eesmärgid: 
 

 korrastati tagaotsitavate süsteemi,  
 stabiliseeriti kahtlustatavate arv piirkondade vahel prokuröride lõikes ning üldine töökoormus 

Prokuratuuri sees,  
 vähendati kauem kui 4 aastat kahtlustatava staatuse olnud isikutega kriminaalasjade arvu, 
 rakendati oluliselt laiemalt konfiskeerimist ning põhikaristuste kõrval alternatiivmeetmeid,  
 süvendati ühisseminaride abil koostööd kohtutega 
 suurendati kiirmenetluste hulka 
 tõsteti menetluskiirust alaealisi puudutavates kriminaalmenetluses 

 
Lisaks üldistele saavutustele on võimalik välja tuua ka üksikuid märkimisväärseid kaasusi. 
 
Just 2017. aasta kevadest pärineb Eesti esimene terrorismijuhtum, kohtu ette on jõudnud ja süüdi 
mõistetud n-ö pankrotimeistreid, Eesti Vabariigi vastu riigivastaseid kuritegusid toimepannud isikuid, 
röövleid ja mõrtsukaid, rohkem kui kunagi varem pedofiile.  
 
2017. aasta septembris kuulutati välja kohtuotsus, millega tunnistati inimkaubanduses süüdi kaks 
Moldova kodanikku. Karistuseks mõisteti vangistused koos väljasaatmisega ja sissesõidukeeluga 10 
aastaks ja kriminaaltulu võeti ära 30 000 eurot. Iva selles loos peitub aga hoopis kannatanu märkamises 
- kerjus keset kesklinna kerjamas- ning temalt info saamises, mis andis aluse kriminaalmenetluse 
alustamiseks.  
 
Virumaa eelmise perioodi olulisim menetlus oli üle kümne aasta narkootikumide levitamise, 
katusepakkumiste ja vägivallakuritegudega silma paistnud Roman Smirnovi ja tema poolt loodud 
kuritegelikku ühendusse kuulunud üle 20 isiku süüdimõistmine. Kuritegelikku tulu konfiskeeriti rohkem 
kui 300 000 eurot. 
 
Põhja piirkonnas pakkusid väljakutset nii Süüria naise süütamise juhtum kui ka lugu, kus Eestis 
esmakordselt mõisteti süüdi ema oma lapse väärkohtlemisele kaasaaitamises. Edukaks osutus ka 1,2 
miljoniline rahapesujuhtum, kus koostööd tehti paljude erinevate riikidega ning süüdi mõisteti 7 
kuritegeliku ühenduse liiget. Kõikides piirkondades on käivitunud kogukonnaprokuröride töö. 2017 
liitusime EPPO-ga (European Public Prosecutor Office), samuti rakendus Euroopa Uurimismäärus. 
 
Vaadates tulevikku tuleb rõhutada, et prokuröride ülesanne on tagada tõhus kriminaalmenetlus riigis. 
Tõhus menetlus on kiire (optimaalselt kiire), läbimõeldud (õiged vahendid vastava kuriteoliigi osas), 
tulemuslik (kvaliteetsete tõenditega kohtu ette jõudmine), ühiskondlike vajadustega kooskõlas 
(kogukonnas või valdkonnas), kannatanutest hooliv ja süüdistatavaid mõjutav.  
 
2018. aastaks on Prokuratuur seadnud rea eesmärke ja leppinud kokku tegevused, läbi mille jätkuvalt 
tagada hooliv ja tõhus kriminaalmenetlus Eestis. Ohvri väärikas kohtlemine, küberkuritegevuse vastase 
võitluse prioritiseerimine ning selleks vajaliku kompetentsi tagamine, majanduskuritegude menetluste 
süsteemi korrastamine ning kohtutöö kvaliteedi kindlustamine on need märksõnad läbi mille jätkub 
inimese ja õigussüsteemi vahelise usalduse kasvatamine.  
 
 


