
                         

 

 

 

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus 
 

 
RIIGI PEAPROKURÖRI ÜLEVAADE          

RIIGIKOGU PÕHISEADUSKOMISJONILE           

SEADUSEGA PROKURATUURILE PANDUD 

ÜLESANNETE TÄITMISE KOHTA  

2018. AASTAL 



Prokuratuuriseaduse § 11 lõike 2 kohaselt esitab riigi peaprokurör igal aastal Riigikogu 
kevadistungjärgul Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega prokuratuurile 
pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal. 
 
Prokuratuur vastutab Eesti Vabariigis kuritegevusevastase võitluse koordineerimise eest, 
tagades nii kohtueelse uurimise juhtimine kui ka riikliku süüdistuse esindamine kohtus.  
Käesoleva ülevaate eesmärk on anda ülevaade, millistele põhimõtetele ja eesmärkidele 
tuginedes seda tehakse. 
 
2018. aastat käsitlev ülevaade jaguneb neljaks osaks. Esiteks avatakse kokkuvõtlikult, 
milline oli prokuratuuri 2018. aasta numbrites. Seejuures tuleb märkida, et üldine 
ülevaade kuritegevuse olukorra kohta 2018. aastal on antud Justiitsministeeriumi 
kogumikus „Kuritegevus Eestis 2018“1. Spetsiifiliselt prokuratuuri tööd puudutav 
põhjalikum statistika on avaldatud analüütilises kokkuvõttes „Prokuratuuri tegevus 2018. 
aastal“2 ning ülevaade prokuratuuri kui organisatsiooni ning tema tegevuse kohta on leitav 
juba kolmandat korda koostatud veebiraamatus „Prokuratuuri aastaraamat 2018“3. 
Viimasest on võimalik saada ka kõige selgem pilt sellest, milline oli prokuratuuri tegevus 
2018. aastal, seda nii üldise statistika, üksikkaasuste kui ka sügavamate analüüside 
vaates.  
 
Kuritegevusevastane võitlus on edukas siis, kui kriminaalmenetlused on mõjusad, kiired 
ja targad. Just seetõttu on prokuratuur seadnud endale neli strateegilist eesmärki: 

 mõjutada teo toimepanijaid selliselt, et nad rohkem kuritegusid ei sooritaks; 

 kohelda iga kannatanu väärikalt; 

 teha kriminaalmenetlustes koostööd oma ala parimatega; 

 olla atraktiivne tööandja.     
 
Just läbi strateegilist eesmärkide täitmise analüüsi käeolev ülevaade kuritegevusevastast 
võitlust läbi prokuratuuri vaatenurga kajastab. Kriminaalmenetlus on mõjus, kui 
konkreetse kuriteo või kuriteoliigi vastu kasutatakse just sellele kuriteoliigile kohaseid 
meetmeid, riigi reaktsioon toimepandule on personaalne ja lähtub sellest, mis just selle 
ajahetkel sellele konkreetsele inimesele mõjub. Samuti on üldteada, et mida kiiremini 
saabub selgus ja lõplik menetlusotsus, seda mõjusam on saabuv tagajärg.  
Kriminaalmenetluste kiirust analüüsitakse kõnealuses ülevaates mitmest aspektist, sh 
kahtlustatava staatuse pikkuse, üldise menetluspikkuse, aga ka alaealiste 
menetluspikkuste kaudu. Kannatanu väärika kohtlemise kui ühe suure eesmärgi 
kirjeldamise juures antakse ülevaade konkreetsetest tegevustest, mis selles valdkonnas 
ette võetud. Nii nagu tänaseid kuritegusid ei lahendata enam luubi ja millimeetripaberi 
abil, ei piisa ka eduks kriminaalmenetluse pelgalt siseriiklike juristide kompetentsist. Oma 
ala parimate kaasamine toimub nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. 
Arvestades, et käesolev ülevaade on riigi peaprokuröri ametiaja viimase aasta ülevaade, 
püütakse ülevaate andmisel kirjeldada viimase viie aasta tendentse ja saavutusi, aga ka 
väljakutseid ja tuleviku eesmärke.  
 
 
  

                                                 
1 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018 
2 https://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-2018/prokuratuuri-tegevus-2018-aastal 
3 https://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-2018  

https://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-2018


1. Prokuratuuri 2018. aasta numbrites: koondstatistika 

Põhjalikuma ülevaatega on võimalik tutvuda 2018. aastal Eestis registreeritud kuritegude 

statistikast Justiitsministeeriumi kogumikust. Samuti on ka Prokuratuuri vastava statistika 

kohta koostatud ning avaldatud põhjalikum kokkuvõte.  



2. Teo toimepanijate mõjutamine ja kannatanute väärikas kohtlemine 

Kriminaalmenetluse eesmärk on saavutada õigusrahu inimeste vahel, kelle vahel tekkis 

kuriteo tõttu konflikt. Olgu siis nendeks osapoolteks varas ja varguse ohver, tapja ja tapetu 

lähedased või korruptant ja inimesed, kellel on õigus eeldada ausat ja läbipaistvat 

ühiskonda. Õigusrahu ei tähenda absoluutset andeksandmist, vaid pigem olukorda, kus 

kannatanud tajuvad riikliku reaktsiooni adekvaatsust ja teatud õiglust ning teo 

toimepanijale järgnev mõjutusvahend oleks just sellele inimesele sobiv ja mõjuv.  

Kuritegevusevastases võitluses analüüsitakse järjest enam selle mõju ning prioriteetide 

ja tegevuste valimisel sellest ka lähtutakse. Heade näidetena saame tuua pilootprojekti 

joobes juhtide osas, kus riiklik reaktsioon erineb nende inimeste osas, kes on haiged ja 

nende osas, kes lihtsalt otsustavad liiklusreegleid jämedalt rikkuda. Osadele rikkujatele 

mõjub sotsiaalprogramm, mis sunnib inimest alkoholist eemal olema, samas teise rikkuja 

puhul võib mõjusaim lahendus olla ajutine kinnipidamisasutuses viibimine. Alaealiste ja 

elustiilikurjategijate puhul ei ole samasugused lahendused mõjusad ning tuleb leida just 

neile sobivad mõjutusvahendid.  

Alaealiste osas on ja jäävad prokuratuuri jaoks kõige tähtsamaks kiire sekkumine, 

spetsiaalselt alaealistele mõeldud mõjutusvahendite rakendamine ja nende üleandmine 

sotsiaalsüsteemile võimalikult läbimõeldult. Elustiilikurjategijate puhul on mõjusaimateks 

lahenduteks sageli reaalne vangistus ja võimalikult laiaulatuslik kriminaaltulu tuvastamine 

ning äravõtmine. Mõju kuritegevusevastasele võitlusele sõltub ka sellest, kuidas riik oma 

kuriteoohvreid kohtleb. Mida väärikamalt ja toetavamalt suhtub riik kannatanutesse, seda 

rohkem usaldavad inimesed riigi õigussüsteemi, julgevad pöörduda ja abi küsida ning 

mida rohkem on pöördumisi, seda suuremat hulka inimesi on õigussüsteemil võimalik 

aidata. Seega on kiire, mõjus ja tark kriminaalmenetlus oluline nii kahtlustatavate ja 

süüdistatavate kui ka kannatanute põhiõiguste kontekstis.   

2018. aastal registreeriti Eestis 27 125 kuritegu (2017 - 26 929; 2016 - 28986). Viimastel 
aastatel on vähenenud suurte ja mahukate kriminaalasjade menetlustähtajad - 2018.a 
kulus ühe kriminaalasja lahendamiseks keskmiselt 170 päeva. 
  

 

Joonis 1. Lahendatud kriminaalasjade arv ja kriminaalasja lahendamise keskmine aeg, 

aastad 2015-2018.  



Prokuratuur on ise seadnud endale eesmärgi, et Eestis ei oleks ühtegi üle nelja aasta 

kahtlustatavat ning üle kahe aasta kahtlustatavatega menetlused on juhtiv- ja 

vanemprokuröride teravdatud tähelepanu all. Samas digitaalsete lahenduste 

rakendumisel ning erinevate kompetentside kaasamisel oleks usutavasti võimalik ka 

olukord, kus üle kahe aasta kahtlustatavaid ei ole.  

Kriminaalmenetluse tähtaegadest rääkides on oluline mõelda, kuidas muuta 
kriminaalmenetlus tervikuna ökonoomsemaks. See tähendaks digitaalsete lahenduste 
laiemat kasutuselevõttu ja paindlikkust menetlustoimingutes.  

 

Joonis 2. Lahendatud kriminaalasjadest 2-4. aastat ja üle 4 aasta kestnud menetluste 

osatähtsus, aastad 2015-2018. 

 

Kuritegevusevastases võitluses mõju saavutamiseks on möödapääsmatu seada 

prioriteete kõikidel tasanditel. Nii on 10. juuni 2015 – 29. august 2018 kehtinud Valitsuse 

kuritegevusvastastele prioriteedid, millest prokuratuur on lähtunud järgmiselt: 

 

1. alaealiste vastu toime pandud raske isikuvastane kuritegevus, eelkõige 

seksuaalkuritegevus; 

2. kiire kohtueelse menetluse tagamine alaealiste poolt toime pandud kuritegudes; 

3. kiire kohtueelse menetluse tagamine 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. ohvrite kaitse ning väärikas kohtlemine; 

9. kriminaaltulu tuvastamine ja kuritegude toimepanijatelt konfiskeerimine; 

10.  küberruumis toime pandud kuriteod; 



11.  riigivastased süüteod; 

12.  organiseeritud kuritegevus, sh avaliku julgeoleku vastased kuriteod ja 

inimkaubandus. 

Hiljem on Valitsuse kuritegevusvastaseid prioriteete mõnevõrra muudetud ning hetkel 

kehtivad prioriteedid4 kinnitati 29. august 2018. Nendeks on: 

1. alaealiste poolt toime pandud kuriteod, eelkõige grupis toime pandud ja 

vägivallakuriteod; 

2. lähisuhtevägivald, rasked isikuvastased kuriteod, lastevastane vägivald, eelkõige 

seksuaalkuriteod; 

3. küberkuriteod; 

4. suure kahjuga majanduskuriteod, eelkõige rahapesu, pankroti- ja maksukuriteod. 

 

2017. aastal  valmistas prokuratuur koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ette ühise, 

senisest efektiivsema prioriteetide täitmise aruandluse ning tegi teatava ümberkorralduse 

prioriteetide kategoriseeringus. Prioriteetide süsteemi ümberkorralduste eesmärkideks 

oli: 

 kirjutada prioriteetsed valdkonnad lahti nii, et oleks arusaadav, milles konkreetse 

valdkonna prioriteetsus seisneb ning milliseid muudatusi valdkonnas soovitakse 

saavutada; 

 leida kriteeriumid, mis aitavad hinnata liikumist eesmärgi saavutamise poole; 

 suunata ressursse ning tuua välja otsustuskohad teemade ja eesmärkide 

prioritiseerimisel; 

 teha ettepanekud, mis on prioriteetide seast puudu ja mis on üle ning viia ministrite, 

politsei ja prokuratuuri prioriteedid kooskõlla. 

Kõnealuste eesmärkide püstitamise tulemusena leppisid Politsei- ja Piirivalveameti 

peadirektor ning riigi peaprokurör 2017. aastal kokku kuritegevusvastaste prioriteetidega 

seonduvate eesmärkide täitmist kajastava aruandluse ühtses süsteemis, mis laieneb 

ühiselt tervele kriminaalmenetlusahelale. See tähendab, et kuritegevusevastase võitluse 

prioriteetide hindamine ja aruandlus toimuvad samadel alustel ning on suunatud selgete 

tegevuste kaudu konkreetse mõju saavutamisele, aidates eesmärkide täitmist seniselt 

oluliselt paremini hinnata ning juhtida.  

Ühised eesmärgid, samad arusaamad prioriteetidest ning nende järgi ressursside 

asjakohane paigutamine võimaldavad püstitatud eesmärkide täitmist oluliselt paremini 

hinnata ning juhtida. Järgnevalt avame, milline on olukord prioriteetsetes valdkondades 

2018. aastal, millised eesmärgid said täidetud, milline on nende eesmärkide täitmisega 

kaasnenud konkreetne mõju ning kuidas sellega Eesti ühiskonnale turvalisust andsime.  

Kõnealuse süsteemi areng leiab aset pidevalt ja ka 2019 juuni keskel on toimumas 

strateegiline nõupidamine kogu PPA ja prokuratuuri ressursside ühtseks juhtimiseks 

prioriteetide osas lähtudes menetlusahela tervikust.  

 

 

 

 

                                                 
4 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kuritegevusvastased-prioriteedid  

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kuritegevusvastased-prioriteedid


2.1 Alaealise seksuaalne väärkohtlemine tuleb lõpetada võimalikult kiiresti 

 

Alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuritegudega võitlemisel seadis prokuratuur 

eesmärgiks seda liiki kuritegevust käsitlevate kriminaalasjade arvu kasvu võrreldes 2017. 

aastaga. Seejuures sooviti lõpetada ja välistada ohvristamine eelkõige kontaktsetes 

kuritegudes võimalikult paljude laste jaoks, kuivõrd ohvristamise kogemus suurendab riski 

nii selliste kuritegude toimepanemiseks kui ka jätkuvaks ohvriks langemiseks 

täiskasvanueas. Seega, mida hiljem väärkohtlemine lõpeb ja abi ohvrini jõuab, seda 

raskemad ja pikaajalisemad on tagajärjed.  

 
2018. aasta seisuga on aga kontaktsetes kuritegudes süüdistuse saanud isikute arv 

võrreldes 2017. aastaga langenud.  

 
Joonis 3. Kontaktsetes kuritegudes süüdistuse saanud isikute arv 2017-2018. 
* Rida „KOKKU“ ei võrdu ridade summaga ning juhul, kui isik on ühe kriminaalasja raames saanud 
süüdistuse erinevate asjaomaste paragrahvide alusel, on teda arvestatud ühekordselt. 
 
 

Põhjusi nende kuritegude arvu langemisel tuleb otsida nii ressursside paigutamisest kui 

ka Riigikohtu praktika mõjust. Süüdistuse saanud inimeste arv kasvas Lääne 

Ringkonnaprokuratuuris. Põhja Ringkonnaprokuratuuris on süüdistatavate arvu languse 

põhjuseks kriminaalmenetluse alustamiste arvu langus politseis. Lõuna 

Ringkonnaprokuratuuris jäi alustatud kriminaalasjade arv samaks, kuid mõned 

menetlused tuli pärast põhjalikku uurimist siiski lõpetada. 

 

Prioriteet 1: Alaealiste vastane seksuaalkuritegevus

Ohvristamise lõpetamine (kuritegude avastamine) eelkõige kontaktsetes 
kuritegudes võimalikult paljude laste jaoks 

Kontaktsetes kuritegudes süüdistuse saanud inimeste arv kasvab võrreldes eelnenud 
aastaga. Hinnatakse KarS § 141 lg 2 p 1 ning lapskannatanuga KarS § 143, 144 ja 145



Selge on aga see, et enamik alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegudest pannakse 

toime perekonna sees või pere lähiringi kuuluvate inimeste poolt ning usaldussuhete tõttu 

on nendest kuritegudest teavitamise määr paratamatult väga madal. Mida rohkem ning 

operatiivsemalt jõuab aga selliseid tegusid puudutav informatsioon uurimisasutusteni, 

seda rohkem on võimalik algatada kriminaalasju. Kriminaalasjade arvu tõus toob endaga 

pikemas perspektiivis omakorda kaasa alaealiste parema kaitstuse, kuna 

seksuaalkurjategijate tabamise tõenäosus on suurenenud. 

 

 

2.2  Lapse poolt toime pandud kuritegu peab saama mõjusa ja sobiva lahenduse 

 

Menetlus on alaealiste poolt toime pandud kuritegudes reeglina nii politseis kui ka 

prokuratuuris võrreldes täisealiste kriminaalasjadega kiirem. Menetluse kiirus on oluline 

nii kiirema ja mõjusama teole reageerimise tagamiseks kui ka abivajaduse tuvastamiseks 

ning vajalike, uusi kuritegusid ennetavate meetmete kasutuselevõtuks. Sellest tulenevalt 

seadis prokuratuur eesmärgiks menetleda 2018. aastal 80% alaealistest 

kahtlustatavatest vähem kui 3 kuuga.  

Vähem kui kolme kuuga menetleti 2018. aastal 62% alaealistest (2017. aastal 73%).  

 
Joonis 4. Alaealiste menetluspikkus 2015 – 2018 

 

Menetluskiiruse languse põhjuseks olid 1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused. 

Nimelt muudeti 2018. aasta jaanuaris alaealiste poolt toime pandud süütegude uurimise 

ja lahendamise tava. Lisaks seadustes jõustunud muudatustele tunnistati kehtetuks 

senine alaealise mõjutusvahendite seadus, mis reguleeris ka alaealiste komisjonide tööd. 

Prioriteet 2: Kiire kohtueelne menetlus alaealiste 
poolt toime pandud kuritegudes 

Kiire reageerimine toimepandud teole, abivajaduse hindamine ning 
vastavate meetmete kasutuselevõtt. 

80% alaealistest kahtlustatavatest menetletakse vähem kui 3 kuuga. 



Sellest tulenevalt lähtutakse pärast 2018. aastal jõustunud muudatusi üldreeglist, et 

alaealiste toimepandud kuritegude korral tuleb eelkõige kaaluda mõjutusvahendite 

kasutamist. Need võimalused jagunevad üldjoontes kaheks – prokuröri määratavad 

kohustused ja kohtu määratavad mõjutusvahendid. 

Alaealiste erikohtlemine eeldab nüüd oluliselt personaalsemat lähenemist ja sobiliku 

meetme leidmist, mis konkreetset alaealist aitaks. Kuna sageli on vaja tegeleda probleemi 

lahendamiseks ka kogu perekonna jaoks vajaliku programmi leidmisega või ümarlaua 

kokkukutsumisega (nt seitsmest erinevast ametkonnast inimeste kokkusaamisega), siis 

see võtab paraku rohkem aega kui eelmise seaduse redaktsioonis toodud võimalused 

kohaldada alaealisele kas üldkasulikku tööd, saata alaealiste komisjoni või kohtusse. 

Tegelikkuses esineb ka üsna palju tõrkeid ühe või teise paberil eksisteeriva programmi 

reaalsuses rakendamisega. Samas usutakse, et need probleemid on aja jooksul 

tasanduvad. 

Prokuröridel on  alaealistega tegeleva võrgustiku töös kindel roll ja eelmiste aastatega 

võrreldes on suhtlus koostööpartneritega oluliselt tihenenud. Lisaks kriminaalmenetluste 

juhtimisele kutsuvad prokurörid ümarlauakohtumistele kokku politseinikke, 

noorsoopolitseinikke, KOVi lastekaitsespetsialiste, kriminaalhooldusametnikke, kinniste 

lasteasutuste ametnikke, lepitajaid, MDFT superviisoreid ja sotsiaalkindlustusameti 

ametnikke ning osalevad ka teiste korraldatud sellistel ümarlaudadel. Prokuröride töö ning 

aktiivne suhtlus koostööpartneritega on aga alaealiste õigusrikkujate kohtlemisel 

osutunud mõjusaks, sest kui arvestada tõsiasjaga, et 2018. aastal panid alaealised toime 

1124 kuritegu, millistest lõpliku menetlusotsuse sai 924 alaealist, siis suurem osa neist 

prokuratuurilt kohustuse saanud lastest teist korda enam prokuröri juurde ei satu. 

Prokuratuur panustab endiselt täie tõsidusega alaealistega seotud 

kuritegevusevastasesse võitlusesse, kuid siinkohal on oluline märkida, et täiendavate 

ülesannete laekumisel on kindlasti uue süsteemi efektiivses rakendamiseks alati vajalik 

üle vaadata ka ressursside pool. Alaealiste uue süsteemiga ning sellest tulenevate 

prokuröride uute ülesannetega seda ei toimunud.    

 

2.3 Lapskannatanu puhul on oluline kiire ja õige lahendus 

 

Kiire kohtueelse menetluse läbiviimise eesmärgiks alaealiste vastu toime pandud 

isikuvastastes kuritegudes on tagada alaealisele kannatanule turvalisus ja turvatunne 

ning vajalike abimeetmeteni jõudmine. Sellest tulenevalt seadis Prokuratuur eesmärgiks 

menetleda 2018. aastal 80% alaealise kannatanuga KarS § 121 lg 2 p 2 kriminaalasjadest 

vähem kui 3 kuuga.  

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

Kiire menetlusega tagatakse alaealise kannatanu turvalisus ja turvatunne 
ning vajalike abimeetmeteni jõudmine

80% alaealise kannatanuga KarS § 121 lg 2 p 2 kriminaalasjadest menetletakse vähem 
kui 3 kuuga



Vähem kui kolme kuuga menetleti 2018. aastal 41% alaealise kannatanuga kriminaalasju, 

mis oli alustatud peresiseses kehalises väärkohtlemises. Põhiliseks põhjuseks oli asjaolu, 

et eesmärk püstitati alles kevadel 2018, mistõttu oli menetluses palju varasemaid 

kriminaalasju. Lisaks oli põhjuseks (Põhja ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuris) ka teatud 

ressursipuudus politseis, sest lapskannatanutega tegelevad uurijad peavad samal ajal 

menetlema ka alaealiste kahtlustatavatega kriminaalasju, mis on samuti kõik 

prioriteetsed. Viru Ringkonnaprokuratuuris on põhjuseks abiprokuröride suur koormus. 

Prokuratuur on jäänud selle eesmärgi juurde ning lahendusena nähakse siinkohal nii 

alaealiste konsultantide tööle rakendumist, ressursside sisemist ümberpaigutamist, aga 

ka jätkuvalt menetlusmetoodika muutumist kõnealuses valdkonnas, olgu selleks näiteks 

rakendatavad vormikaamera videod.   

 

2.4 Keegi ei pea kannatama vägivalda 

 

Alaealiste prioriteetsus kajastub omakorda prokuratuuri jaoks ka perevägivallaasjade 

siseses prioritiseerimises. Igasugune vägivald on taunitav ja vajab selget reaktsiooni. 

Seetõttu on oluline garanteerida, et perevägivallaohvritele on tagatud hea kohtlemine, 

kiire menetlus, kaitsemeetmete kasutamine ning koostöö partneritega lähtuvalt ohvri 

abivajadusest. Sellest tulenevalt seadis prokuratuur eesmärgiks, et 2018. aastal kasvab 

nii lähenemiskeeldude rakendamise arv kui ka ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni 

jõudvate kriminaalasjade osakaal KarS § 121 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes.  

Ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni jõudvate kriminaalasjade osakaal on 2018. aasta 
lõikes suurenenud. Kui 2017. aastal jõudis ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni 97 
(8%) kriminaalasja 1248-st, siis 2018. aastal jõudis ühe nädalaga lõpliku 
menetlusotsuseni 125 (9%) kriminaalasja 1325-st.  
 

Prioriteet 4: Perevägivald

Lastega seotud perevägivallakuritegude 
menetluse ajal on lastele tagatud turvalisus ja 
turvatunne; iga lapse abivajadust hinnatakse 
ning tehakse piisavad sammud vajaliku abi 

tagamiseks. 

Ühe nädalaga lõpliku 
menetlusotsuseni 

jõudvate KarS § 121 lg 2 
p 2 kriminaalasjade 

osakaal kasvab.

Lähenemiskeeldude 
rakendamine kasvab 
kõikide kuritegude 

puhul. 

Perevägivallaohvritele on 
tagatud toetav kohtlemine, 

kiire menetlus, 
kaitsemeetmete kasutamine 

ning koostöö partneritega 
lähtuvalt ohvri abivajadusest. 



 
Joonis 5. Ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni jõudvate lastega seotud 
perevägivallakuritegude osakaal kasvab.  
 
Samuti kasvas lähenemiskeeldude rakendamine ning seda võrreldes 2017. aastaga lausa 
kahekordselt. 2017. aastal kohaldati ajutist lähenemiskeeldu 22 inimesele, 2018. aastal 
oli selliseid inimesi 45 (lisaks jäeti viie inimese suhtes jäeti lähenemiskeeld kohaldamata, 
neist kahel juhul seoses kannatanu loobumisega taotlusest, seega kokku tehti ajutise 
lähenemiskeelu määrus 50 inimese suhtes). 
 
Kõige suurem oli ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni jõudvate kriminaalasjade 

osakaal Lääne Ringkonnaprokuratuuris (14%). Sellisele tulemusele aitas kahtlemata 

kaasa 2018. aasta alguses Pärnus sotsiaalministeeriumi eestvedamisel käivitatud kolme 

kuu pikkune lähisuhtevägivallale pühendatud pilootprojekt, milles lõi kaasa ka 

prokuratuur. Eelkõige oli prokuratuuri roll olla nõustaja politseinikele, vajadusel toimingute 

teostaja ning edasi osapooli arvestava lahendi leidja. Koos menetlejaga otsustati vajalikud 

toimingud, mis oleks ühelt poolt piisavad ja võtaksid teiselt poolt arvesse 

menetlusökonoomika nõudmisi. Prokurör hindas vägivallatseja kohese vahistamise või 

muude menetlusmeetmete alustamise vajadust, näiteks lähenemiskeelu kohaldamise 

taotlemise vajalikkust. Lähenemiskeelu olemust tutvustati kannatanutele paremini ja 

sellest selgemini arusaamiseks töötati välja ka lähenemiskeelu taotluse vorm.  

2018. aastal koostas Riigiprokuratuuri järelevalveosakond analüüsi lähisuhtevägivalla 

juhtumite menetlusest ja karistuspraktikast üle Eesti5. Kõnealune analüüs oli ka aluseks, 

mille pinnalt lepiti prokuratuuri ja politsei vahel kokku lähisuhtevägivalla menetlusi 

puudutavates põhimõtetes: 

 

1. Menetlused peavad jõudma kiiresti lahenduseni, sest üksnes siis väljub kannatanu 

vägivallaringist. See tähendab ka laialdasemat kiirmenetluste rakendamise arvu 

lähisuhtevägivalla menetluste korral; 

2. Iga lähisuhtevägivalda pealt näinud last tuleb märgata ning temani peab jõudma 

just talle mõeldud toetav tegevus riigi poolt; 

3. Kannatanute kohta peab info jõudma ohvriabini; 

4. Lähenemiskeeldude arv lähisuhtevägivalla asjades peab kasvama. 

                                                 
5https://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-2018/lahisuhtevagivalla-kuritegudes-labiviidud-kriminaalmenetluste-analuus  

https://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuuri-aastaraamat-2018/lahisuhtevagivalla-kuritegudes-labiviidud-kriminaalmenetluste-analuus


2.5 Koostöö, prioriteetide seadmine ja kiire selgus korruptsioonimenetlustes  

 

Võitluses raskete korruptsioonikuritegudega on olulisel kohal kriminaaltulu 

konfiskeerimine ja prioriteetsete korruptsiooniasjade avastamine. Prokuratuuri üheks 

oluliseks eesmärgiks on, et korruptsiooniga seotud kriminaalasjade arv, kus on 

konfiskeeritud kriminaaltulu, kasvaks.  

2017. aastal konfiskeeriti raske korruptsiooniga6 seotud kriminaalasjades kokku 16 195 

eurot viies kriminaalasjas. Konfiskeerimise asendamist kohaldati kahes kriminaalasjas 11 

850 euro ulatuses (kokku kuus kriminaalasja). 2018. aastal konfiskeeriti aga ainuüksi 

ühes7 kriminaalasjas sularaha summas 117 000 eurot ning kolmes asjas8 kohaldati 

asenduskonfiskeerimist kogusummas 129 266 (kokku neli kriminaalasja).  

  2017 2018 

Konfiskeerimine raske korruptsiooniga seotud kuritegudes, € 16 195 117 000 

…kriminaalasjade arv 5 1 

Konfiskeerimise asendamine raske korruptsiooniga seotud 
kuritegudes, € 11 850 129 266 

…kriminaalasjade arv 2 3 

Kokku kriminaalasjade arv 6 4 

 

Joonis 6. Korruptsiooniga seotud kriminaalasjade arv, kus on konfiskeeritud 

kriminaaltulu, 2017-2018.  

Kui 2017. aastal saadeti kohtusse 13 prioriteetset kriminaalasja korruptsioonikuritegudes, 

siis 2018. aastal oli see sisuliselt sama – 12. Seitse neist olid seotud altkäemaksu 

andmise ja võtmisega, kolm menetlust olid seotud konkurentsikuriteo ja 

toimingupiirangute rikkumisega ning ülejäänud omastamise jm kuritegudega. 

Korruptsioonikuritegude osas tehakse üha enam koostööd asutuste 

sisekontrolliüksustega, prioriteetsete valdkondade seadmisel ja mõju hindamisel 

lähtutakse üha enam sellest, millist positiivset mõju ühe või teise kriminaalasja 

menetlemine konkreetsele valdkonnale või piirkonnale pakub.  Eesti Vabariigi julgeoleku 

ja majanduse seisukohalt esineb korruptsiooniriske nii transpordi (eriti raudteetranspordi) 

ja meditsiinisektoris, IT-valdkonnas, kui ka kohalike omavalitsuste kontrolli all olevate 

                                                 
6 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. 
7 1-18-2357 (17913000031). 
8 1-18-4389 (18700000032); 1-18-4321 (18730000188); 1-18-4384 (18221000028). 

Prioriteet 5: Raske korruptsioon
Vähendada korruptsiooni läbi kuritegude avastamise ja sellega seoses 

tabamisriski suurendamise prioriteetsetes valdkondades ning kriminaaltulu 
konfiskeerimise. 

Korruptsiooniga seotud kriminaalasjade 
arv, kus on konfiskeeritud kriminaaltulu, 

kasvab. 

Kohtusse saadetud kriminaalasjade arv 
prioriteetsetes korruptsiooniasjades. 



asutuste varade käsutamises. Nii võib 2018. aasta oluliste korruptsioonialaste 

kohtuotsustena välja tuua  kriminaalasjad, milles mõistis kohus Eesti Raudtee juhatuse 

liikme ja liiklusdirektor Sergei Fedorenko süüdi altkäemaksu võtmises 171 000 euro 

väärtuses ja altkäemaksu vahendamises Venemaa Raudtee ametnikule ning Sergei 

Balõbini altkäemaksu andmises. Samuti mõisteti AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 

hooldusravikliiniku juhataja ja raviarst Mark Levin ja õendusjuht Mare Leppik süüdi 

altkäemaksu võtmises. 

Eeltoodud menetluste mõjuna on teadvustatud riske nii ülal kirjeldatud sektorites, kui 

konkreetsetes kohaliku omavalitsuse üksustes või asutustes laiemalt. Nii tõi M. Lepiku ja 

M. Levini suhtes läbiviidud menetlus kaasa selle, et valdkond vaadati haigla juhtkonna 

poolt üle ja viidi sisse nii juhtimis- kui ka järelevalvepõhiseid muudatusi. Samuti tehti 

ennetustööd ka Tartu, Tallinna ja Pärnu linnavalitsustes, teadvustades linnavalitsuse 

ametnikele  võimalikke riskikohti. Eelneva tulemusena on omavalitsuste kulutused 

suurema tähelepanu all. 

Suurimaks väljakutseks korruptsioonikuritegude menetlemisel on prokuratuuri jaoks 

muutumas nende menetluste kohtumenetlustele kuuluv aeg. Prokuratuur on omalt poolt 

edastanud ettepanekud selles vallas Justiitsministeeriumile ning on omalt poolt kinnitanud 

valmisolekut muuta menetluspraktikat, et kinnitada inimestele korruptsioonivastase 

võitluse sisulist prioriteetsust, aga ka tõhusust ning läbimõeldust. Esmase analüüsi 

kohaselt peaks prokurörid tõhusa võitluse tagamiseks rohkem läbi mõtlema nii valitavad 

tõkendid kui ka üldpreventiivsuse aspektist tulenevat karistuspraktika.  

  

2.6  Narkovastase võitluse tulemusel vähenesid üledoosid kolm korda 

 

Uimastikuritegevuse vastane võitlus on ennekõike suunatud fentanüüli ning amfetamiini 

kui uimastite, millega seotud kahjud ühiskonnale on kõige suuremad ning mille pealt 

teenitavad kasumid on kõige kõrgemad, vastasele võitlusele. Nii on Prokuratuur seadnud 

eesmärkideks selliste tugevatoimeliste uimastite9 turult kõrvaldamise, nende pealt 

                                                 
9 Eelkõige peetakse silmas fentanüüle, kuid siia alla võivad käia ka amfetamiinid ning muud vähemalt sama tugevatoimelised ained. 

Prioriteet 6: Tugevatoimeliste uimastite tootmine ja 
laiaulatuslik levitamine

Sõltuvuste pealt teenitud 
kriminaaltulu väheneb ja 

vahelejäämisrisk suureneb

Üledoosidega 
seotud surmad 1x 

aastas

Narkokuritegudega 
seotud 

kriminaalasjade arv, 
kus on 

kriminaaltulu, 
suureneb

Üledoosidesse 
suremus 
väheneb

Uimastite 
laiaulatuslikule 
levitamisele ja 

tootmisele 
spetsialiseerunud 

ühenduste 
lõpetamine

Kõige 
ohtlikumad 

narkootikumid 
turul ei püsi

KarS § 184 lg 2' 
süüdistusega 

kohtusse 
saadetud 

kriminaalasjade 
arv



rikastumisvõimaluste vähendamise ning vahelejäämisriski suurendamise, et selliselt 

vähendada ka uimastite üledoosidesse suremust.  

2018. aastal lõpule viidud kriminaalmenetlused tõid kaasa olukorra, kus fentanüül muutus 

Eestis raskesti kättesaadavaks. Märgatavalt vähenes opiaatide üledoosidest põhjustatud 

surmade hulk – 2018. aastal leidis aset 40 üledoosidega seotud surmajuhtumit, neist 24 

seoses fentanüüliga. 2017. aastal oli surmajuhtumite arv oluliselt suurem, s.o 110 

surmajuhtumit, neist 81% seoses fentanüüliga. Kui veel 2017. aastal kõrvaldati tänavatelt 

fentanüüle kokku 307 korral, siis 2018. aastal leiti erinevaid fentanüüle (sh analoogid) 

Eesti tänavatelt väärteo- ja kriminaalmenetluste raames pea kolm korda vähem – kokku 

122 korral. 

 

Joonis 7. 2014 – 2015.a avastatud fentanüülid (kordades) 
 
 
2017. aastal saadeti KarS § 184 lg 21 alusel süüdistusega (need on kuriteod, mis on toime 

pandud suure varalise kasu saamise eesmärgil) kohtusse 15 isikut kümnes kriminaalasjas 

ning 2018. aastal 17 isikut kuues kriminaalasjas. Seejuures konfiskeeriti narkokuriteoga 

seotud kriminaalasjades 2017. aastal kokku 1 131 990  eurot (142 kriminaalasjas) ning 

2018. aastal pea 905 000 eurot (146 kriminaalasjas). Tegemist ei ole mitte ainult 

prokuratuuri töövõiduga, vaid koostööpartnerite ühise jõupingutusega – kõige ohtlikemate 

narkootiliste ainete kättesaadavus on oluliselt vähenenud õiguskaitseasutuste aktiivse 

koostöö ja tegevuse mõjul.  

Narkokuritegude vastases võitluses pööratakse kõige enam tähelepanu kriminaaltulu 

avastamisele ja äravõtmisele kui ka rahvusvahelisele koostööle.  
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2.7  Majanduskuritegevusega tegelemine tagab ausa turu ning konkurentsi 

 

Majanduskuritegevuse vastase võitluse eesmärk on ausa majanduskeskkonna loomine 

ning riigi rahandushuvide ja kannatanute õiguste kaitse. Seejuures on oluline 

majanduskeskkonda enim kahjustavate inimeste tegevuse pärssimine ning läbi 

kriminaalasjade avastamise, menetlemise,  kriminaaltulu konfiskeerimise ning avalike 

nõuete ja tsiviilhagide tagamise, tagada vahelejäämisriski suurenemine ning tõhus 

mõjutamine toimepanijate jaoks. Sellest tulenevalt on prokuratuur seadnud eesmärgiks 

konfiskeeritud kriminaaltulu või tagatud avalik-õiguslike nõuete kasvu 

majanduskuritegudes. Samuti on soovitud saavutada olukorda, kus 75% kriminaalasjade 

menetlusajast prokuratuuris on 2018. aastal alla 4 kuu (nii Maksu- ja Tolliameti kui 

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo asjades) ning analüüsipõhiste 

majandusasjade osakaal majanduskuritegude büroos üle 60%. 

Suure kahjuga majanduskuritegude asjades oli 2018. aastal konfiskeeritud vara, tagatud 

avalikõiguslike nõuete, ülevõetud tsiviilhagide ning menetluse kestel vabatahtlikult 

hüvitatud kogusumma 2 655 781 eurot. Ringkonnaprokuratuuridelt ja Riigiprokuratuurilt 

kogutud informatsiooni põhjal oli MTA ja majanduskuritegude büroos 52st kriminaalasjast 

26 ehk 50% prokuratuuris alla 4 kuu.  

Oluline on siinkohal aga esile tuua asjaolu, et mitmed 2018. aastal prokuratuuri saadetud 

suure kahjuga majanduskuritegudest on avaldanud märgatavat mõju 

majanduskeskkonnale. Näitena võib tuua KKP kriminaalasja, milles esitati kahtlustus P. 

Gammerile, H. Hirvele ja teistele kahtlustuses nimetatud kuritegelikku ühendusse 

kuulunud isikutele. Eelnimetatud kriminaalasja raames arestiti kahtlustatavate vara 1 289 

613,10 euro eest ja hüpoteeke seati varale 3 842 354 euro väärtuses. Nimetatud menetlus 

oli aja- ning ressursikulukas ning mõjutas ka teiste pooleliolevate menetluste kulgemist. 

Samas paranes kahtlustatavatega (praeguseks süüdistatavatega) seotud juriidiliste 

isikute maksulaekumine märgatavalt juba kohtueelse menetluse käigus, mistõttu oli sellel 

menetlusel ka otsene mõju majanduskeskkonnale. 

Märkimata ei saa jätta asjaolu, et 2018. aastal on õiguskaitseasutused teinud aktiivset 

tööd selleks, et kahtlustatavad heastaksid kannatanutele kuriteoga tekitatud kahjusid juba 

menetluse vältel. Peamiselt on see toimunud aga majanduskuritegude menetlemisel, 

mistõttu omab see ka olulist mõju suure kahjuga majanduskuritegevuses kannatanute 

õiguste kaitsel. 

Prioriteet 7: Suure kahjuga majanduskuritegevus
Vahelejäämisriski 
suurenemine ja 

majanduskuriteo 
toimepanija tõhus 

mõjutamine

Konfiskeeritud 
kriminaaltulu 

ja 
avalikõiguslike 

nõuete kasv

75% 
kriminaaslasjade 
menetlusaeg on 

prokuratuuris alla 
4 kuu

Majanduskeskkonda 
enim kahjustavate 
inimeste tegevuse 

pärssimine.

Analüüsipõhiste 
majandusasjade 
osakaal KKPs on 

üle 60%

Ausa 
majanduskeskkonna, 
riigi rahandushuvide 

ja kannatanute 
kaitse



Siinkohal on oluline märkida, et majanduskuritegude menetlemisel sisseviidud 

menetlusmetoodika muudatused hakkavad mõju avaldama loodetavasti lähiajal, olgu 

selleks kahe toimiku süsteem, koostöö advokatuuri liikmetega, digitaalsed tarkvaralised 

lahenduses suurandmete vallas või konsultantideks värvatud majandusanalüütikute 

rakendamine.  

 

2.8 Riigi suurim ülesanne on kannatanute kaitse 

 

Kuriteoohvrite senisest parema kohtlemise eesmärgil alustas prokuratuur 2018. aastal 

mitmete kannatanute kohtlemisega seotud arendustega. Nii loodi kannatanutele 

jagamiseks ohvri õiguste leht, kus on lihtsas keeles selgitatud, mida mingi õigus endast 

kujutab. Sellise lehe eesmärgiks on kaasa aidata kannatanute piisavale informeeritusele 

menetluse kestel, et nad oleksid tulevikus rohkem teadlikud menetlusega kaasnevatest 

õigustest ning võimalustest. 

Teiseks kogunes 2018. aastal esimest korda kannatanute kohtlemise parima praktika 

koondamise töögrupp. Sellesse kuuluvad nii prokurörid, politseinikud kui ka ohvriabi, 

kellega ühiselt pandi kirja põhimõtted, milliste alusel hakatakse kannatanute õigusi veelgi 

paremini rakendama, et viimased tunneksid ennast menetluse kestel turvaliselt ning 

hoituna. Olulised põhimõtted, mida tuleks kannatanute huve silmas pidades järgida, on 

kokkuvõtlikult järgmised: 

Anname infot – kannatanuga tuleb suhelda ning talle selgitada menetluses toimuvat. 

Informatsioon menetluse kohta peab olema kannatanule kättesaadav ja selge ning info 

andmine peaks olema individuaalne ning võtma arvesse konkreetse kannatanu vajadusi; 

Hindame abivajadust ja pakume tuge - suure abivajadusega kannatanud peavad 

jõudma neile vajalike teenuste või toetusmeetmeteni. Selleks tuleb anda kannatanule 

ülevaade sellest, milliseid teenuseid on tal võimalik ohvriabi kaudu saada; 

Kahjude hüvitamine – toetame kuriteoga tekitatud kahjude vabatahtlikku hüvitamist ja 
heastamist võimalikult varajases menetlusetapis ning tsiviilhagide kaudu nõuete 
esitamise eelistamist riiginõuete esitamise ees; 

Kiire menetlus - lahendus ja tagasiside peavad jõudma kiirelt kannatanuni. Oluline on 
arvestada menetlustoimingute ja näiteks võrgustikukohtumiste kokkuleppimisel 
kannatanule sobiva ajagraafikuga ning võimalusel tuleb vältida kannatanu korduvaid 
väljakutsumisi. Kasutame digitaalseid võimalusi ega jooksuta kannatanut; 

Prioriteet 8: Kuriteoohvrite kohtlemine

Kuriteoohvrite senisest parem ja professionaalsem 
kohtlemine lähtudes viiest olulisest põhimõttest. 

Valmimisel on kannatanute 
tagasiside küsimustik. 

Justiitsministeeriumi kahe aasta 
tagant tellitav kannatanute uuring.



Õiglane menetlus – kannatanu peab tundma õigusrahu saavutamist. Kannatanu 
kogemus, et menetlus viidi läbi õiglaselt ning professionaalselt, on õigusrahu aspektist 
väga oluline. Kannatanule tuleb menetluse jooksul anda ausat (ja julget) tagasisidet.  

Kui menetleja järgib menetluses kannatanuga kokku puutudes eelnevaid nõuandeid, siis 

tunneb kannatanu, et temaga arvestatakse ja ta saab mõjutada temaga seotud menetlust. 

See omakorda tagab, et kannatanu turvatunne taastub kiiremini ning ta on menetluse 

jooksul koostööaldis.  Sensitiivne kohtlemine annab ohvrile jõudu tegutseda. Kui 

ametiasutuses koheldakse ohvrit piisava mõistmisega, on tal lihtsam saada üle trauma 

tagajärgedest ning elus edasi liikuda. Ohvrisõbralik ja avatud suhtlemine on üks peamisi 

viise turvatunde loomiseks: see ütleb kannatanule, et ta on oluline, tema muret võetakse 

tõsiselt, ta ei ole murega üksi, teda aidatakse nii palju kui osatakse. 

Prokuratuuri poolt on tagatud kõnealuse kannatanu väärika kohtlemise juhendi 

elluviimiseks vajalike koolituste läbiviimine kogu menetlusahelale.  

 

2.9  Kurjategijatelt tuleb kuritegelikul teel saadud vara ära võtta 

 

Kriminaaltulu konfiskeerimise läbivateks eesmärkideks on vähendada nii teenitavat 

kriminaaltulu kui ka kriminaaltulu teenivate isikute arvu ning suurendada vahelejäämise 

riski eelkõige suurt tulu teenivatel isikutel ja gruppidel. Nii on Prokuratuur soovinud 2018. 

aastal saavutada olukorda, kus konfiskeeritud kriminaaltuluga kriminaalasjade arv ja 

konfiskeeritud tulu summad kasvavad. Seda eriti kriminaalasjade puhul, kus 

konfiskeeritud vara väärtus ületab 5000 eurot. 

Võrreldes 2017. aastaga on konfiskeeritud kriminaaltulu ja kriminaalasjade arv aga 
mõnevõrra langenud. Kui 2017. aastal konfiskeeriti kriminaaltulu 180 kriminaalasjas 3 507 
388 euro väärtuses, siis 2018. aastal konfiskeeriti kriminaaltulu 174 kriminaalasjas 
väärtuses 2 211 061 eurot. 
 

Prioriteet 9: Kriminaaltulu konfiskeerimine

Vähendada inimeste hulka, kes 
teenivad kriminaaltulu ja teenitavat 

kriminaaltulu

Konfiskeeritud kriminaaltuluga 
kriminaalasjade ja konfiskeeritud tulu 

summad kasvavad. 

Suurendada vahelejäämisriski 
eelkõige suurt tulu teenivatel 

gruppidel ja inimestel



 

Joonis 6. Konfiskeeritud kriminaaltulu 2014 – 2018 

Seega on võrreldes eelmise perioodiga langenud konfiskeerimisega kriminaalasjade arv 
4% võrra ning konfiskeeritud vara väärtus 37%. Üheks selle põhjuseks oli kindlasti 
vajadus ressursside kiireks ja paindlikuks ümberpaigutamiseks rahvusvahelisse 
rahapesuvastasesse võitlusesse, kust on tulemas samuti tulemusi kui kriminaaltulu 
lähiaja indikatsioone arvestada.   
 
Kõige enam vähenes kriminaaltulu konfiskeerimine Riigiprokuratuuri menetluses olnud 
kriminaalasjades (kogusummas -866 315 eurot) ja Viru Ringkonnaprokuratuuri 
menetluses olnud kriminaalasjades (-406 135 eurot). Riigiprokuratuuri 
konfiskeerimisotsuste vähenemine on selgitatav sellega, et erinevalt 2017. aastast, mil 
suur osa arestitud kriminaaltuluga menetlustest (enamuses narkokuriteod) lahenes 
kokkuleppemenetluses, on 2018. aastal kohtusse saadetud menetlused jätkunud 
üldmenetluses, s.o nendes menetlustes pole jõutud veel lõpliku menetlusotsuseni. Viru 
Ringkonnaprokuratuuri konfiskeerimiste kogusummat 2017. aastal mõjutas aga 
märkimisväärselt R. Smirnoviga seotud kriminaalmenetluses lõpliku menetlusotsuseni 
jõudmine (süüdimõistva kohtuotsusega kaasnes konfiskeerimine kogusummas 328 254 
eurot) ning konfiskeerimised majanduskuritegudega seotud menetlustes. 2018. aastal 
keskenduti Viru Ringkonnaprokuratuuris selliste majanduskuritegude menetlemisele, 
milledega kaasnes avalikõiguslike nõuete esitamine, s.o menetlustes ei tehtud 
kriminaaltulu konfiskeerimisotsuseid, vaid vara tagastati riigipoolsete nõuete täitmiseks. 
 
Ka kriminaalasjade arv, kus on konfiskeeritud enam kui 5000 eurot, on 2018. aastal 
mõnevõrra langenud. Kui 2017. aastal konfiskeeriti enam kui 5000 eurot 62-s 
kriminaalasjas, siis 2018. aastal oli selleks näitajaks 60 kriminaalasja. Sellegipoolest võib 
aga asuda seisukohale, et kuigi eelmise perioodiga võrreldes on langenud nii 
konfiskeerimisega kriminaalasjade arv kui ka konfiskeeritud vara väärtus, teeb 
prokuratuur igapäevaselt tööd selle nimel, et tulevikus oleks tagatud kriminaaltulu 
varasemast veelgi jõulisem ja tulemuslikum tuvastamine, arestimine ning 
konfiskeerimine. 
 
Väljakutse on kindlasti kriminaaltulu ülesleidmine põhimenetluse raames, millele 
omakorda on üha enam tugevnev surve menetlustähtaegade osas. Prokuratuur on omalt 
poolt Justiitsministeeriumile teinud ettepaneku laiendada prokuratuuris konsultantide 
projekti ning tagada ametikohad ja rahastamine pädevatele inimestele, kes 
majandusalaste eriteadmistega aitaks kriminaaltulu tuvastada, arestida ning 
konfiskeerida, olgu siis tavamenetluse või konfiskeerimismenetluse raames.  
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2.10 Küberkuritegevus vajab innovatiivset lähenemist 

 

 
Küberkuritegevusevastases võitluses on oluline tagada valmisolek avastada ja menetleda 

kuritegusid, kus rünnatakse Eesti strateegilist infrastruktuuri ning elutähtsaid valdkondi 

või tekitatakse muud olulist varalist või mainekahju. Kuivõrd kübervaldkonnas toimuv on 

prokuratuurile väljakutseks mitme nurga alt, siis on seda olulisem tagada, et 

küberkuritegudes lõpliku menetlusotsuse saanud isikute arv kasvaks. Sellise eesmärgi 

saavutamiseni 2018. aastal ka jõuti – küberkuritegudes lõpliku menetlusotsuse (KrMS § 

201-2031 või kohtusse saatmine) saanud isikute arv kasvas. Kui 2017. aastal said lõpliku 

menetlusotsuse küberkuritegudes 17 isikut, siis 2018. aastal on see number kasvanud 27 

isikuni. 

Küberkuritegude menetlemine on prokuratuuri jaoks väga olulisel kohal. Uued andmete 

edastamise võimalused on andnud kurjategijatele võimalusi oma tegevuse laiemaks 

konspireerimiseks ning varasemastest erinevate kuritegude toimepanemiseks. Nii on 

2018. aastal jõutud lõpliku menetlusotsuseni K. Killi suhtes toimunud 

kriminaalmenetluses, mille raames esitati K. Killile teadaolevalt Eestis esmakordselt 

süüdistus tumeveebi vahendusel narkootiliste ainete müügis ning mille käigus õnnestus 

tegelikult konfiskeerida ka K. Killi kriminaaltuluna teenitud bitcoin’id. Lisaks väärib 2018 

menetlustest ära märkimist Riigiprokuratuuri menetluses olnud kriminaalasi, mille raames 

mõisteti Vene Föderatsiooni kodanik süüdi Eesti julgeoleku vastu suunatud tegevuses, 

mis oli muuhulgas seotud arvutialase kuriteoga. Nimetatu iseloomustab ilmekalt seda, et 

küberkuriteod ei ole suunatud pelgalt varalise kasu saamisele, vaid neid pannakse toime 

väga erinevate õigushüvede kahjustamise eesmärgil ja need võivad olla vaid vahendiks 

muude õigushüvede vastu suunatud tegude toimepanemisel. Seetõttu on teadmised 

küberkuritegudest ja digitaalsete tõendite kogumisest vajalikud kõikidele prokuröridele, 

sõltumata nende vastutusvaldkonnast. Nii on 2019. aastal planeeritud luua ka 

prokuratuuris kübergrupp, eesmärgiga tõsta prokuröride teadlikkust küberkuritegude 

menetlemisel ning digitaalsete tõendite kasutamisel. 

2018. aastal asus Riigiprokuratuuri tööle kübervaldkonnale spetsialiseerunud 

riigiprokurör, kelle töö eesmärk on prokuratuuri digi- ja küberteadmisi arendada.   

 

 

 

Prioriteet 10: Küberkuritegevus

Tagada valmisolek avastada ja menetleda 
kuritegusid, kus rünnatakse Eesti 

strateegilist infrastruktuuri, elutähtsaid 
valdkondi või millega tekitatakse muud 

olulist varalist või mainekahju.  

Vastavate KarS õigusnormide 
rakendamine ning lõpliku 

menetlusotsuse saanud inimeste 
arvu suurenemine. 

Tagada prefektuurides 
valmisolek avastada ja 

menetleda küberkuritegusid.



2.11 Riigivastased süüteod on rasked ja julgeolekut tõsiselt ohustavad kuriteod 

 

Kõige otsesemat ohtu Eesti Vabariigi terviklikkusele põhjustavad riigivastased süüteod. 

Riigivastaste süütegude puhul on oluline tagada võimekus avastada ja menetleda 

riigivastaseid süütegusid kiirelt ja kvaliteetselt, pannes erilise rõhuasetuse Eesti Vabariigi 

välist julgeolekut ohustavatele süütegudele. Nii seadis ka prokuratuur 2018. aastal üheks 

oluliseks eesmärgiks riikliku julgeoleku tagamise riigivastase kuritegevuse tõkestamisega 

seonduvalt. 

2018. aastal saatis Riigiprokuratuur kohtusse neli kriminaalasja nelja isiku suhtes 

riigivastastes süütegudes. Neist kõige olulisem oli riigireeturite D. Metsavase ja P. Volini 

suhtes läbiviidud kriminaalmenetlus, mis on käesolevaks ajaks jõudnud süüdimõistva 

kohtuotsuseni. Samas väärib äramärkimist ka FSB poolt värvatud Vene Föderatsiooni 

kodaniku A.V süüdistusasi KarS § 233 ja KarS § 2161 järgi, mis iseloomustab tendentsi, 

et riigivastaste kuritegude toimepanemisel võidakse Vene Föderatsiooni eriteenistuste 

poolt värvata isikuid, kellel on oskused ja võimalused Eesti territooriumilt tundliku teabe 

kogumiseks ja Eesti Vabariigi julgeoleku kahjustamiseks arvutikuritegude toimepanemise 

kaudu, sh arvutisüsteemidele juurdepääsu hankimisega. 

Oluline on aga märkida, et riigivastaste süütegude eduka tõkestamise puhul ei ole 

tegemist mitte ainult prokuratuuri töövõiduga, vaid koostööpartnerite ühise 

jõupingutusega – kuivõrd riigivastaste kuritegude avastamisel ja menetlemisel on 

suurimaks väljakutseks nende konspireeritus ja kõrge ühiskonnaohtlikkuse tase, siis on 

selliste peitkuritegude menetlemisel olulisel kohal Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti 

väga hea koostöö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteet 11: Riigivastased süüteod

Tagada võimekus avastada ja menetleda riigivastaseid süütegusid kiirelt ja 
kvaliteetselt, pannes erilise rõhuasetuse Eesti välist julgeolekut 

ohustavatele süütegudele. 

Kohtusse saadetud kriminaalasjade ülevaade valdkonna riigiprokurörilt. 



2.12 Kurjategijad on saanud sõnumi, et puutumatuid ei ole 

 

 
 
Võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ning avaliku julgeoleku vastaste kuritegudega, on 

oluline tõkestada ohtlike kuritegelike ühenduste tegevust Eesti Vabariigis ning vältida 

välisriikide kuritegelike ühenduste tegevuse laiendamist Eestisse.  Seejuures on tähtis 

tagada, et kuritegelike ühenduste mõju majandusele ja poliitikale oleks minimaalne ning 

et kuritegeliku tegevuse läbi teenitav kriminaaltulu oleks tuvastatud ning konfiskeeritud. 

Viimase viieaastase perioodi jooksul on prokuratuuri poolt kohtusse saadetud ning 

osaliselt ka lahendini jõudnud kuus olulisemat organiseeritud kuritegevusega seotud 

kriminaalasja – A. Pauluse, H. Dikajevi, A.Kuzyakini, nn „Kemerovo“, J. Medunitsa ja R. 

Smirnovi kuritegelikud grupeeringud. Need kriminaalasjad on hea näide selle kohta, 

kuidas väikese arvu menetluste kaudu on võimalik avaldada Eesti turvalisusele suurt 

mõju.  On põhjust arvata, et olulise mõjuga kuritegelike ühenduste suhtes läbiviidavad 

kriminaalmenetlused on märgatavalt pärssinud selliste ühenduste tegevust ning võinud 

kaasa tuua selle, et osaliselt on ühenduste põhitegevusi viidud Eestist teistesse riikidesse. 

See on aga omakorda oluliselt vähendanud organiseeritud kuritegevusest nähtuvat ohtu 

Eesti turvalisusele. 

 

3. Koostöö 

Prokuratuur on sõnastanud koostöö eesmärgi järgnevalt: prokuratuur on aktiivne ja 

koostööle suunatud organisatsioon, mis lähtub oma töös ühiskonna ja kogukonna 

vajadustest ning selgitab oma tegevust ausalt ja avatult.  Just koostöös oma ala 

parimatega saavutatakse inimese usaldus ning saavutatakse edu.  

Siseriiklikul tasandil on peamisteks koostööväljundid: 

 kogukonnaprokuröri institutsiooni väljaarendamine; 

 sotsiaalsüsteemiga sidususe loomine; 

 

Prioriteet 12: Organiseeritud kuritegevus

Tagada, et kuritegelike ühenduste 
mõju majandusele ja poliitikale on 

minimaalne ning et teenitav 
kriminaaltulu oleks tuvastatud 

ning konfiskeeritud

Kuritegeliku 
ühenduse §

süüdistusega 
kohtusse 
saadetud 

asjade arv.

Ohuhinnangus 
märgitud ja

sihtmärgistatud 
isikute kohtusse 

saatmine/sihtmärgi 
täitmine.

Vältida välisriikide 
kuritegelike ühenduste 
tegevuse laiendamist 

Eestisse 

Tõkestada 
ohtlike 

ühenduste 
tegevust 

Eestis



 erialaorganisatsioonidega erinevate koostöövormide rakendamine, mis aitab 

prokuratuuril olla kogukonnas senisest aktiivsem partner turvalisuse loomisel 

kuritegevusvastase tegevuse prioritiseerimise, aga ka  kuritegevusvastase 

tegevuse teadmispõhisuse kindlustamisel.  

Koostöös avalikkusega oleme oma kohustuseks pidanud tõsta elanikkonna teadlikkust 

kohtueelsest menetlusest ja prokuratuuri tegevusest läbi statistika, analüüside ja 

tegevuskokkuvõtete avaldamise, menetlus- ja kohtlemispraktika selgitamise ja 

sotsiaalmeedia võimaluste kasutamise, keskendudes valdkondade mõttes riiklikele ja 

kogukondlikele prioriteetidele. Konkreetsete kriminaalasjade kajastamisel teeme 

koostööd teiste menetlusasutustega, lähtume avalikust huvist, süütuse presumptsioonist 

ning vajadusest tagada kõigi osapoolte õigused.   

Kuritegevusvastase tegevuse ekspertidega panustame aktiivselt kriminaalpoliitika 

kujundamisse ning sidusvaldkondade töösse, osaledes koostöövõrgustikes, mis on 

olulised nii õigusriigi püsimise kui ka turvalisuse parandamise aspektist. Riigi julgeoleku 

tagamisse läbi õigusriigile kohaste kriminaalmenetluslike vahendite kohaldamise ja 

arendamise.  

Prokuratuuri töö igapäevaseks osaks on muutunud rahvusvaheline koostöö 
kriminaalasjades. Ükskõik kui kiired ja tõhusad on üksikud konkreetse valdkonna eest 
vastutavad prokurörid, peavad kõik prokurörid olema lisaks Eesti Vabariigi 
seadusandlusele kursis ka rahvusvahelise õigusega, orienteerudes rahvusvahelise 
koostöö teemades ning osaledes aktiivselt rahvusvahelises õiguskaitsealases suhtluses. 
Igapäevane infovahetus väliskolleegidega, tõendite vahetamine ning toimingute ühine 
planeerimine ja läbiviimine Euroopa Liidus, on taganud edu väga paljudes 
kriminaalasjades. Nii on rahvusvahelised ühisoperatsioonid, kriminaaltulu 
konfiskeerimised ja jõustunud kohtuotsused kinnitanud, et võitlus organiseeritud 
kuritegevuse vastu rahvusvahelisel tasandil on maksimaalselt tõhus. 
 

 
 
Joonis 8. Eestist saadetud õigusabipalved erinevatesse riikidesse üle maailma.  



 
2018. aastal esitas Eesti kokku 176 Euroopa uurimismäärust ning 58 õigusabipalvet. 
Seejuures oli Eestile esitatud Euroopa uurimismääruste ja õigusabipalvete arv vastavalt 
295 ning 195. Õigusabipalveid ja Euroopa uurimismäärusi saadetakse teistesse riikidesse 
seoses väga erinevate kuritegude uurimisega – näiteks isikuvastased kuriteod, nagu 
tapmine, ähvardamine või kehaline väärkohtlemine, aga ka maksu- ja narkokuriteod, 
rahapesu, kelmus ning võltskaubandus. Rahvusvahelise rahapesu tõkestamisega seotult 
oli 2018. aastal üks olulisemaid süüdistusosakonna juhitud kriminaalmenetlusi Danske 
pangaga seotud rahapesukahtluste uurimine. Nimetatud kriminaalasjas esitas 
Prokuratuur 2018. aasta detsembris kümnele inimesele  kahtlustused erinevates 
kuritegudes, sh rahapesus osalemises. Eelnimetatud kriminaalasja kohtueelne menetlus 
jätkub ning selle raames tehakse koostööd ka teiste riikide kolleegidega.  
 
Koostöö teostamine välisriigi kolleegidega leiab lisaks tavapärasele suhtlusele aset ka 
läbi mitmete koostööüksuste ja võrgustike. Nii on Eesti 2002. aastal loodud Euroopa Liidu 
koostööüksuse Eurojusti liige, kelle esindajaks Eestist oli 2004. kuni 2019. aasta alguseni 
riigiprokurör Raivo Sepp. Samuti kuulub Eesti ülemaailmse prokuröride võrgustiku IAP 
liikmete hulka, Euroopa Justiitskoolitusvõrgustikku (EJTN) ning mitmesse Läänemere 
maade Nõukogu koostöövõrgustiku alamvõrgustikku, näiteks keskkonnakuritegudele 
spetsialiseerunud võrgustikku ja peaprokuröride võrgustikku. Lisaks on Eesti Prokuratuur 
koos Justiitsministeeriumi ja Keskkriminaalpolitseiga kontaktasutus Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustikus kriminaalasjades (European Juridical Network ehk EJN) ning teeb 
koostööd Euroopa Komisjoni pettuste vastu võitlemise ametiga OLAF (Office européen 
de lutte antifraude), illegaalse vara avastamise võrgustikuga CARIN (The Camden Asset 
Recovery Inter-Agency Network) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võrgustikuga MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism).  
 
Kokkuvõtlikult võib aga öelda, et välisriikide kolleegid ei tea Eestit mitte vaid ühena Balti 

riikidest, vaid oskavad tihti meenutada mõnda konkreetset Eestiga seotud 

kriminaalmenetlust või kahtlustatavat – seda eranditult aga tänu edukale koostööle Eesti 

prokuratuuriga. 

 

4. Prokuratuuri areng organisatsioonina  

Prokuratuuri areng, suunad ja eesmärgid peavad alati silmas pidama prokuratuuri 

põhifunktsioone – kriminaalmenetluse edukat juhtimist ning kvaliteetse riikliku süüdistuse 

esindamist kohtus. Nende eesmärkide täitmisele peavad olema suunatud ka prokuratuuri 

kui asutuse haldamistegevust puudutavad otsused, olgu siis personali, struktuuri, 

koolituste või eelarveliste otsuste osas.  

2018. aastal töötas aastavahetuse seisuga prokuratuuris 166 prokuröri, mis on kolm 

prokuröri vähem, kui aasta varem. Seejuures oli vähemalt 10 kuud tööl 132 prokuröri 

(2017: 140).  

Keskmiselt suutis aastas tööl olev ringkonnaprokuratuuri prokurör ühes kuus lõpuni 

menetleda 6,3 isikut, mis on kõrgem näitaja kui aasta varem (6 isikut). Keskmiselt tegi 

abiprokurör aasta jooksul lõpliku menetlusotsuse 133 (2017: 121) isiku suhtes, 

ringkonnaprokurör 38 isiku (2017: 35) ja vanemprokurör 15 (2017: 11) isiku suhtes. 

Teistest enam menetlusotsuseid teevad Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurörid ning 

Lääne Ringkonnaprokurörid vanemprokurörid. 



 

Joonis 8. Prokuröride arv 2014 – 2018 

 

Prokuratuuris viidi 2018. aasta jooksul läbi 15 avalikku konkurssi 29 ametikoha täitmiseks. 

Kokku tegeleti aasta jooksul 306 inimese kandideerimisega. Seega saab öelda, et 

prokuratuur on atraktiivne tööandja ning prokuratuuri soovitakse tööle tulla.  

Hoolimata asjaolust, et käesoleval ajahetkel ei ole kõik 199 prokuröridele mõeldud 

ametikohta täidetud, püüab prokuratuur teha kõik endast oleneva, et tagada tõhusa 

kriminaalmenetluse läbiviimine riigis – mis 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. 
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Kokkuvõte 

2015. aasta juunis Riigikogu põhiseaduskomisjonis kõlanud riigi peaprokuröri 

ettekandes sai väljakäidud järgmised eesmärgid, millele järgnevatel aastatel 

keskenduti: 

 mõistliku menetlustähtaja põhimõtte rakendamine nii kohtueelses kui ka 

kohtumenetluses; 

 prioriteetide süsteemi rakendamine;  

 menetlustoimingute ning toimikute sisu tähtsustamine;  

 menetluste arv ning prokuröride rolli sisustamine.  

Organisatsiooni arengu seisukohalt said esikohale seatud nii järelevalve osakonna töö 

ümberkujundamine, motivatsiooni- ja karjäärisüsteemi arendamine, nii siseriikliku kui 

ka rahvusvahelise koostöö võimekuse kasv. Haldusosakonnas olid eesmärgiks 

kompetentside kasv ning töökohtade ümberkujundamine selliselt, et tugiteenused 

aitaksid parimal viisil tagada põhiteenuste kvaliteeti.  

Käesoleva ülevaate läbivaatamisel võib tõdeda, et Prokuratuur liikus oma arengus 

seatud eesmärkide suunas. Menetlustähtajad on oluliselt vähenenud, prioriteetide 

süsteem on selge, konkreetne ning lähtub üha enam ühiskondlikest vajadustest ja 

prokuratuur organisatsioonina on kahel viimasel aastal välja teeninud atraktiivse 

tööandja tiitli.  

Kui käesoleva ülevaate ettekandja peaks sisustama tulevikku vaadates järgmise 

perioodi eesmärke, siis oleksid need seotud kiire, targa ja inimesekeskse 

kriminaalmenetlusega. Samuti oleks eesmärk jätkata atraktiivsele tööandjale kohase 

kaasaegse, paindliku ja innovaatilise organisatsiooni arendamisega. Lahendused 

nende eesmärkide saavutamiseks peituvad nii digitaalsete võimaluste laiemas 

kasutusele võtmises, kompetentside kasvatamises kui ka kvaliteedi mehhanismide 

edasiarendamises. Tarkvaraliste lahenduste ning läbimõeldud, põhiõigusi tagava, kuid 

ökonoomse põhjamaise menetluse kaudu on võimalik saavutada tulemus, et Eestis ei 

ole ühtegi inimest, kes oleks kahtlustatav kauem kui kaks aastat.  

Prokuröride rolli ekspertidena võiks üha rohkem väärtustada, sest kümnete tuhandete 

juhtumite kaudu saadud kogemus aitab leida lahendusi, kuidas ikkagi edasi ehitada 

riiki, kus sotsiaal – ja õigussüsteemi üleminek on sedavõrd hästi disainitud, et ükski 

kannatanu ega abivajav kahtlustatav või süüdistatav saa nende süsteemide vahelisse 

auku kukkuda.  

Ühiskondlikud ootused prokuratuurile on seotud kiiruse ja kvaliteediga. See omakorda 

eeldab tarka ja paindlikku organisatsiooni, kus suudetakse ühiskonnas enim 

tähelepanu vajavad teemad seada prioriteediks koos ressursside vastava 

ümbertõstmisega. Siinkohal on abiks nii eriasjade prokuröride institutsiooni 

ümberkujundamine kui ka kvaliteedisüsteemideks ning innovatsiooni konkreetseteks 

tegevusteks ressursside eraldamine.   

„100 aastat inimeste kaitsel“ - Prokuratuur on 100 aastat töötanud selle nimel, et 

inimesi aidata ning toetada. Jäägu see sama mõte Prokuratuuri saatma ka edaspidi, 

kui liigutakse kiirema, tõhusama ning inimesekesksema kriminaalmenetluse suunas.  


