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2 EESSÕNA

Hea lugeja
Avaldame keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo avalikkusele mõeldud ülevaate büroo 2014.
ja 2015. tegevusaastast, et tehtut kokkuvõtvalt kajastada ning meie valdkonnas soovitusi jagada.
2011. aasta 1. septembril Politsei- ja Piirivalveametisse loodud ning 2012. aasta 1. jaanuaril tsentraalsel
kujul toimima hakanud büroo on saanud senise nelja aasta jooksul lahendada hulga huvitavaid kaasuseid.
Uurimisvõimekuse loomine on olnud märgilise tähtsusega büroo efektiivsel toimimisel ja praegu võib öelda,
et büroo loomise käigus planeeritud ning tehtud sammud olid õiged ja tulemustele orienteeritud. Menet
lusvõimekuse kasvades on olnud muu hulgas tähtsal kohal analüüsiga seotud oskusteabe arendamine, kor
ruptsiooniriskide selgitamine ning analüütilise toe pakkumine süüteomenetluse toimetamisel. Oleme saanud
mõlemat suunda arendada soovitud vormis.
Eelmainitud võimekus on suurel määral seotud büroo isikkoosseisu kasvatamisega korruptsioonivastases
strateegias „Aus riik“ märgitud kava järgi. Oleme saavutanud koosseisu suurendamisel esialgu plaanitud arvu
kuse. Uus ja huvitav töö on aastate jooksul bürooga liitunud inimestele võimaldanud nii enda arenguks kui ka
büroo eesmärkide täitmiseks uut hingamist ja vaatenurka. Oleme oma kvantitatiivset võimekust saanud nelja
aasta jooksul proovida ja proovile panna. Tõdeme, et senine koormus on jätkusuutlik. Küll saame aga järgmis
te aastate jooksul lihvida veelgi menetluskvaliteeti ning loodetavasti vähendada menetlustele kuluvat aega.
Prokuratuuri saadetud kriminaalmenetlustest on nelja aasta jooksul päris suur hulk jõudnud jõustunud
kohtulahenditeni. Kohtumenetlustega on tuvastatud süüdistatavate süü ja mõistetud karistused. Kohtuotsus
test saab kinnitust, et politsei ja prokuratuur on langetanud kriminaalmenetluses ja tõendeid kogudes õigeid
menetlusotsuseid ning kogunud piisaval hulgal tõendeid.
Süütegude menetlusi silmas pidades saab viimase kahe aasta kohta kindlasti väita, et töökoormus ei ole
vähenenud, vaid on pigem suurenenud. Mida rohkem suudame ise uurida, seda enam jõuame päevavalgele
tuua seni avastamata juhtumeid ning probleemkohti asutustes ja ettevõtetes.
Viimase kahe aasta jooksul on märgatav, et enam on menetluses olnud kohalikes omavalitsustes töötanud
inimeste toimepandud õigusrikkumisi. Selles mõttes ei erine viimased kaks aastat esimesest kahest. Omava
litsused on olnud meie suurema tähelepanu all ja vajadus sellise tähelepanu järele näib olevat ka järgmistel
aastatel. Vähenenud on korruptiivsed juhtumid õppeasutustes. Samas on suurenenud Maanteeameti vastu
tusalas töötanud ametnike tuvastatud ebaseadusliku tegevuse ulatus ja maht. Uuemat ilmingut näitab mõni
menetlus erasektoris toimuva altkäemaksu andmise ja võtmise ahvatluse suhtes omanikujärelevalve õiguse
ga ettevõtjate hulgas. Järelevalvepositsiooni tekkega kaasnevad riskid pole praeguseks maandatud ning seda
võidakse valedel eesmärkidel kasutada enamgi veel, kui seni tuvastada oleme jõudnud.
Iseloomulik on mitme kriminaalasja puhul see, et avalikus sektoris töötavat ebaausat ametnikku ei ka
suta tavaliselt ära ainult üks inimene, vaid teave ebaausa ametniku tegevuse kohta levib kaugemale ning
huvi altkäemaksu eest saadava teenuse vastu klientide hulgas kasvab. See on meid omakorda viinud mitmel
puhul menetlusressursi suuremahulisele kasutamisele, mille tagajärjel on selgunud, et omakasupüüdlikku
ametnikku on ära kasutanud kümned kliendid kas siis vahetult või vahendajate kaudu. Selle tõttu on tingitud
ka teatud kuritegude arvuline muutus statistikas, mis baseerub mõne mahuka menetluse raames tuvastatud
episoodidel.
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Uute kuritegude avastamisele on tuge pakkunud büroo vihjemeilile saabunud teave inimestelt, kes soovi
vad kaasa aidata ausate põhimõtete ja väärtuste kasutusele võtmisele. Oleme kohtumistel avaliku ja erasek
tori inimestega toonitanud, et iga vihje on tähtis ning selle saatmisega õiguskaitseasutusele kaasneb samm
paremuse poole. See on samm, mida tunnetab nii vihje edastaja ise kui ka need, kes peavad oma tegevusi
muutma.
Selles kokkuvõttes on laiema ülevaate andmise soovist mitmes paigas võrdlusena toodud büroo kahe esi
mese aasta statistika.
Seekord ei ole me ülevaadet koostades piirdunud üksnes kokkuvõtete tegemisega tehtud tööst, vaid ole
me pidanud oluliseks tuua esile tähelepanekuid ning soovitusi, mida avalikus ja erasektoris töötavad inimesed
võiksid lugeda, mille üle mõtiskleda ning mida võimaluse korral rakendama asuda. Kriminaalmenetluslikult ei
ole võimalik ühes valdkonnas kuritegevust ära kaotada. Nii pole ka korruptsioonivastases tegevuses võimalik
muuta olukorda ulatuslikult paremaks ainult kriminaalasjade menetlemise kaudu. Kriminaalmenetluste kau
du õnnestub lahendada ehk kõige raskemat osa probleemist. Palju suurem tükk probleemistikust vajab aga
teist laadi tähelepanu ja tegevust, milleks saab olla preventsioon ning selle toel tulevikus juhtumite ärahoid
mine. Ennetustegevuse peamisi eesmärke on inimestes teadmise suurendamine, riskide tuvastamine ja neist
arusaamine, edasises käitumises väärtustest pidamine ning selge ja aus tegevus. Selle juurde käib loomulikult
vajalike meetmete väljatöötamine asutustes ja ettevõtetes ning tippjuhtide ja keskastmejuhtide tahe ning
tegevus rajada oma töötajaile töökultuur ja ausad põhimõtted.
Selle ülevaate lugemisel võiks kõlama jääda kolm mõtet:
1) ettevõtjad, andke meile altkäemaksu võtnud töötajatest märku;
2) ootame korruptsiooni kohta vihjemeilile veelgi enam vihjeid;
3) järgigem soovitusi, mis hoiavad ära probleemide küüsi sattumise.
Sellest ülevaatest saab lugeda meeldetuletusena büroo kujunemisest, veidi täpsustunud uurimisalluvu
sest, peamistest probleemidest, menetletud süütegudest ja kohtulahenditest, nii kahe viimase aasta kui ka
varasemate aastate arvnäitajate võrdlusest, soovitustest edaspidiseks ning paljust muust.
Tänan kõiki, kes on kaasa aidanud kuritegude avastamisele ja korruptsiooni vähendamisele.

Head lugemist!

Mati Ombler
korruptsioonikuritegude büroo juht
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TOIMETAVA ÜKSUSE PILGU LÄBI
Milline see Eesti siis korruptsiooni vaates korruptsiooni
uuriva üksuse pilgu läbi on? Neli aastat on näidanud, et
menetle, kui palju sa menetled, ega probleemi täielikult
ära menetleda ei suuda. Probleem on palju laiem kui mõne
üksiku inimese ebaaus käitumine, mis meie valdkonnas on
valdavalt seotud omakasu eesmärkidega. Kriminaalasjade
uurimisega saame tuvastada valdavalt kõige suuremaid
juhtumeid, kus on seadust rikutud ning kahju tekitatud. Nii
suguseid olukordi tuleb ette ikka ja jälle hoolimata naaber
linnades või valdades avastatud ning meedias kajastatud
juhtumitest. Inimesed ei taha teiste vigadest õppida, ikka
loodetakse ebaausalt toimetades avalikkuse eest varjatult
ja salaja õiguskaitseasutuste vaatevälja mitte sattuda. Nii
sugune suhtumine ei loo aga väärtusi ega anna eeskuju,
pigem vastupidi, kujundab lähedaste ja kolleegide seas
samasugust käitumismudelit. Eks ole ju öeldud põhjusega,
et korruptsioon on kui vähkkasvaja, mis levib. See annab
omakorda allegooriale mänguruumi: kui tahaksid hoiduda
korruptsioonist, aga küsid miks, siis mõtle tervisest!
Korruptsioon on nähtus, mille tõkestamise, leviku
ning kahjulike tagajärgede ärahoidmisega tuleb järjepi
devalt tegelda. Nii on inimese tervisegagi. Tervisele peab
maast madalast tähelepanu pöörama, muidu võib saada
nt nakkushaiguse. Tuleb vaktsineerida, sest muidu võib
sattuda haiglasse. Tuleb tervislikult toituda ja tervislikke
eluviise harrastada, sest muidu ei pruugi olla eraelus või
tööl edukas, rääkimata tervise tähtsusest vanemas eas
pensio
närina, kus varasema elu tervisemured võimen
datult avalduda võivad. Seega peab parema ja kindlama
tulemuse saamiseks seisma tervise eest hea mitmekülg
selt. Korruptsiooniga on sarnasus märgatav. Kui sellele tä

helepanu ei pöörata, ega siis täpselt ei tea, mis toimub. Kui
pööratakse tähelepanu, selguvad erinevad detailid ning
sageli mitte ainult pisiasjad, millele tuleb kohe reageerida,
et tulevikus suurematest hädadest hoiduda. Tihtipeale ei
piisa seadusetekstist ning kasutada tuleb seaduse tagami
seks antud võimalusi. Kriminaalmenetlustega avastada ja
tõkestada on kui kangete rohtude manustamisega üksi
kuid inimesi ravitsedes ühiskonda tervendada. Korrupt
sioon ja selle halb mõju peab saama tähelepanu mitte
ainult sellega vaevlevates riikides, vaid ka heaoluriikides.
Kuritegevus ei seisku riigi piiride juures, vaid kasutab ära
kõiki võimalusi, sh kontrolli ning järelevalve puudumist.
Suuresti on põhjust arvata, et korruptsioon oli, on ja jääb.
Seda on vaja päevast päeva ohjeldada. Vastasel juhul pole
ühel hetkel ohjeldajaid või kui on, siis toimub valikuline ja
kellegi juhtnööride järgi näiline korruptsiooni tõkestamise
mäng. Seda ei taha ju keegi.
Sagedasti viivad meie menetlused kohalike omavalit
susteni ja sealse ebaausa käitumise tuvastamiseni. Miks
on omavalitsus kohaks, kus avalikke ülesandeid täites
hakkavad nii tihti domineerima erahuvid? Arvatavasti on
põhjusi mitu ning kõiki üles tähendada polegi võimalik.
Püüdes mõnda järjest enam paranemismärke näitavat
põhjust nimetada, saab tuua esile poliitilise kultuuri või
kultuurituse, mida kannavad volikogudesse kandideeri
vad inimesed. Suuresti on nende seisukohti ja mõtlemist
kujundanud varasem koolis õpitu, kolleegidelt kuuldu ja
praktikas omandatu, rääkimata jälje jätnud veelgi vara
semasse aega jäävast okupatsiooniperioodist ning sellal
valitsenud kombest varastada võõra riigi tagant. Määraval
kohal, milliseks poliitikuks kujunetakse, on erakondades
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valitsev mentaliteet, aususest ja eetikast pidamine ning
põhimõtete järgimine. Volikogusse pürgijatest moodusta
vad enamuse loodetavasti need, kes soovivad kogukon
nas midagi head korda saata ausatel eesmärkidel. Üks
osa inimesi püüdleb sellele kohale samal ajal kogukonda
silmas pidades, unustamata sealjuures iseennastki. Äär
muslikud on need näited, kus inimesed liiguvad võimu
poole omakasupüüdlikel eesmärkidel, et kasutada palka,
hüvesid ja ametipositsiooni oma plaanide elluviimiseks
ning loomulikult enda varanatukese kasvatamiseks.
Kui volikogusse valitakse mõni ebaausate kaalutlus
tega inimene, siis hakkab see volikogu tööle vähehaaval
värvi andma. Must tilk meepotis võib teha üksjagu kurja.
Seepärast on vaja, et inimesed tajuksid valimisperioodil
antava hääle tähtsust ning valiku tegemise olulisust. Hää
le andmata jätmine on mõistagi halb, jääb siis ju keegi pa
remasse positsiooni. Volikokku kandideerivate inimeste
ausust ja tegusid tuleb vaadata koos, samuti võimalikke
ambitsioone ning varasemat tausta. Siis on võimalik, et
omavalitsust hakkavad juhtima ausa mõtlemisega inime
sed, kes valivad omakorda omavalitsuse juhi ja kinnitavad
ametisse valitsuse liikmed, tuginedes ausatele ning eeti
listele põhiväärtustele.
Omavalitsuste töös on olnud halbade näidete korral
tihti neid juhtumeid, kus ettevõtjatest volikogu ja valit
suse liikmed ning omavalitsuste hallata olevate asutuste
liikmed on harjunud erasektoris käsi-peseb-kätt-mentali
teedi või erahuvidest lähtuva suhtumisega. Nii püütakse
omavalitsuses töötades lepinguid sõlmida endaga seotud
ettevõtetega, tekitades seeläbi oma ettevõttes käivet ja
tasuvust või hoides oma ettevõtlust lihtsalt elus.
Selle tagajärjeks on meil igal aastal alustatud kriminaalja väärteomenetlused omavalitsuste juhtide, valitsuse ja
volikogu liikmete, hallatavate asutuste volikogu liikmete
ning juhtide tegevuse suhtes. Kahjuks see tendents ei ka
hane, vaid kasvab. Need rikkumised on seotud toetuste
väärkasutamisega, avalike vahendite omastamisega, ame
tialase võltsimisega, enda või kolmandate isikute kohta
tehtud otsuste ja tehingutega või altkäemaksu võtmisega.
Omavalitsustes, kus avalikke vahendeid on vääriti
kasutatud, on domineerinud pahatihti kontrollimatus,
läbipaistmatus, sagedased tähelepanuta jäänud huvide
konfliktsituatsioonid ning võimalus tugevama õigusega
omakasupüüdlikke tegevusi läbi suruda. Tuvastatud krimi
naalmenetluste näidete varal võib öelda, et korruptsioo
niriski taset võivad tõsta situatsioonid, kus omavalitsustes
jätkavad juhtimist seal juba varem mitu valimisperioodi
juhtinud inimesed. Säärane risk ei pruugi kohe kaasa tuua
ebaausaid juhtimisvõtteid, mille käigus jätkatakse senist
omakasupüüdlikku tegevust ning varjatakse varasemat
väärkäitumist. Küll peaks see tekitama suuremat tähelepa
nu ja lisanõudmisi otsuste selgusele ning avalike vahendite
kasutamise puhul otsuste põhjendamisele.

Kohaliku omavalitsuse korraldamisega on tihedalt
seotud erasektor ja seal toimivad põhimõtted. Et tuge
vas konkurentsis eelist saada, ettevõtlust elus hoida
või muudel põhjustel on ettevõtjad sageli nõus mine
ma ebaausale teele: valmis esitama näilisi pakkumisi,
maksma altkäemaksu jms. Peaasi, et ettevõte saaks
tööd, et ettevõtja pakkumus võidaks ning omanik saaks
kasu. Unustatakse ära võimalused ausamat teed mööda
kõndida. Unustatakse ära, et kui ebaaus ametnik küsib
altkäemaksu, on võimalik probleemideta pöörduda po
litsei poole ja abi saada. Kui asjaolud vastavad tõele, siis
võib politsei ja asutuse juhi vahelise koostööga ebaau
sast ametnikust vabaneda ning aus ettevõtlus võidaks.
Jääksid ära fiktiivsed arved, maksuameti petmine ja nn
konsultatsioonitasud firmadele, kust altkäemaksuks
mõeldud raha kätte saab.
Märgatav on omanikujärelevalvet tegevate ettevõtjate
esindajate surve ehitusettevõtjatele. Mõne senise krimi
naalmenetluse kaudu on tuvastatud omanikujärelevalve
ga kaasnevate ülesannete kasutamist omakasupüüdlikel
eesmärkidel, et saada ettevõtjatelt altkäemaksu. Raha
saamise korral lubatakse ehitajatele probleemideta ehi
tamist ning kontrolli ja järelevalve positiivset hinnangut
tulemusele. Pole välistatud, et seejuures ei kannata ainult
tööde tellija kehva ehituskvaliteedi ja ehitajale tehtavate
lisakulutuste pärast, vaid ka kannatajad on ka inimesed,
kes võivad halva ehituse, tõttu selle lagunemise või pu
runemise tõttu saada otsest kahju võivad saada. On väga
tähtis, et seesugustest omanikujärelevalve töötajate alt
käemaksu küsimisega seotud olukordadest annaksid ehi
tusettevõtjad kohe politseile teada.
Erasektoris probleemsete kohtadega jätkates ei saa
mööda hangete korraldamise, järelevalve ja lepingutingi
muste läbirääkimisega seotud positsiooni võimalikest väär
kasutamistest. Näiteks hakkab hankija eelistama üht või teist
ettevõtet tööde saamisel ja tegemisel ning seda põhjusel, et
võitjaks osutunud ehitaja on maksnud hankijat esindavale
otsustajale altkäemaksu. Säärase näite tegelikkusele vas
tamist kinnitab paar kriminaalasja, millest üks on jõudnud
süüdimõistva kohtulahendini. See puudutab kaubanduset
tevõtlust, kus ühe ettevõtja esindajale pakuti altkäemak
su selle eest, et olemasolevat lepingut ei muudetaks ning
kaubanduses müügilettidel olevat kaupa müüdaks pare
matel asukohtadel. Avaldada tuleb kiitust ettevõttele, keda
altkäemaksuga püüti ära osta, sest ettevõte ei nõustunud
tekkinud olukorraga ning pöördus kohe õiguskaitseasutusse.
Teine kriminaalmenetlus ei ole seni kohtuotsuseni jõudnud.
See käsitleb üht kaubandusettevõtet, kus objektide ehitus
hangetega tegeleval töötajal oli sedavõrd palju ainuisikulist
otsustusvabadust, et seda omakasupüüdlikult kasutades
küsis ta ehitusettevõtjatelt altkäemaksu, lubades maksnud
ettevõtjatele tööde tegemist ja lepinguid. Töötaja ebaausa
tegevuse avastas ettevõtte sisekontroll.
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Viimaste aastate jooksul on suuremat tähelepanu
saanud Maanteeamet ja selle vastutusala. Mitmes krimi
naalasjas on tuvastatud, et sõidueksameid vastu võtnud
eksamineerijad on võtnud altkäemaksu juhilubade taot
lejailt. Niisuguseid näiteid on nii Harjumaalt, Läänemaalt
kui ka Ida-Virumaalt. Nendes piirkondades töötanud
eksamineerijad on kohus süüdi mõistnud. Värskemad
juhtumid on Harjumaa piirkonnast, kus Mustamäe tee
nindusbüroost kahtlustatakse enamikku eksamineerijaid
altkäemaksu võtmises. Analoogsetes tegudes kahtlus
tatakse Saue teenindusbüroo eksamineerijat. Selliste
ebameeldivate skeemide juures on pahatihti roll ka auto
koolide töötajatel, kes vahendavad altkäemaksu juhiloa
taotleja ja eksamineerija vahel.
Lisaks on Maanteeameti vastutusalas sõidukite
esmaregistreerimine. Kaht registreerijat kahtlustatakse
altkäemaksu korduvas võtmises selle eest, et riiki too
dud sõidukid saaksid probleemideta registreeritud ja
seda veel maksude maksmisest kõrvale hiilides.
Oma ametikohta on väärkasutanud Maanteeameti Lää
ne regiooni peaspetsialist, kes mõisteti muu hulgas süüdi
temale usaldatud vara omastamises ning usalduse kuritar
vitamises. Samaaegu on Maanteeameti juhtkond ja sise
kontroll olnud politseiga pidevas koostöös ning ebaausate
ametnike ilmsikstuleku korral on reageerinud positiivselt,
parandanud süsteemivigu ning olnud töötajaskonnale au
sat ning eetilist väärtust sisendavaks eeskujuks. Loodeta
vasti annab ebaausate ametnike paljastamine ja nende
töölt eemaldamine uut hoogu asutuses ausate põhiväär
tustega töökultuuri loomisele ning maine parandamisele.
Maanteeameti vastutusalasse jääb ka haldusjärele
valve korraldamine mootorsõiduki ja selle haagise tehno
nõuetele vastavuse kontrolliga tehnoülevaatuspunktides.
Niisuguseid punkte on Eestis praegu üle saja. Riik on and
nud sõidukite tehnilise kontrolli õiguse erakätesse. See on
toonud kaasa mitmesuguseid ahvatlusi nii ülevaatajate kui
ka sõidukeid kontrolli viivate klientide hulgas. Büroo me
netluses on praegugi mitu kriminaalmenetlust erinevates
maakondades asuvates tehnoülevaatuspunktides altkäe
maksu võtnud ülevaatajate kohta. Mõnel on varasemast
ajast juba kohtulahendid, teised ootavad veel kohtueelse
menetluse lõpetamist. Loodetavasti toob eelmise aasta
lõpus nii kriminaalmenetluslikult kui ka meedia vahendu
sel tekkinud tähelepanu tehnoülevaatuspunktides vaja
kajäämiste vastu edaspidi kaasa vastutustundliku ja ausa
teenuse pakkumise. Mõistagi on selles valdkonnas oma
roll olukorra parendamisel Eesti Tehnoülevaatajate Liidul
ja ministeeriumil, kelle haldusalasse see valdkond jääb.
Tähelepanu vajab ka riigi osalusega ettevõtte juhtimi
ne ja juhtimisotsuste tegemine ning selle läbi võimalike
huvide konfliktsituatsioonidesse sattumise ärahoidmine.
Usutavasti on meedia kaudu suuremat tähelepanu saa
nud kriminaalasi EOK presidendi ning samal ajal riigi osa

lusega ettevõtte nõukogu liikme toimingupiirangu rikku
mine, millega loodetavasti kaasnes paljudel arusaam, et
kahel toolil istumine ja endaga seotud otsuse tegemine ei
ole avalikus sektoris või avalikke ülesandeid täitval isikul
lubatud.
Märkimisväärne on seni Eestis ainsana altkäemaksu
võtmise eest vastutusele võetud ja süüdi mõistetud orto
peedi näide, kus meelehead võttis arst vastutasuna selle
eest, et ta võltsis patsiendi töövõimetuse tuvastamiseks
terviseseisundi kirjeldust, mille alusel tegi Sotsiaalkind
lustusamet otsuse, määrates töövõime kaotuse protsen
di. Lisaks kasutas ortopeed oma positsiooni ning pani
toime teisigi kuritegusid: kelmuse, ametialase võltsimise,
dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutami
se. Tegevuse süstemaatilisust näitas seegi, et nelja aasta
jooksul võltsis arst 55 ravimiretsepti erinevate inimeste
nimele ning kasutas võltsitud andmetega retsepte ravi
mite saamiseks apteekidest. Näib usutav, et selline ame
tiga kaasas käiv otsustusõigus ja pädevus töövõimetuse
määramisel ning ebaaus tegevus vajalike dokumentide
võltsimisega võib olla suurem risk ja probleem, kui seda
on ainult üks näide praktikas. Loodetavasti teevad arstid
kolleegi tegemistest vajalikud järeldused ning edaspidi
jõutakse otsusteni ausatel ja objektiivsetel kaalutlustel.
Eesti võiks hakata välja kasvama staadiumist, kus
järjepidevalt tuleb tegelda nn tänava taseme korrup
tiivsete ning pikka aega toimunud käitumismustrite ja
omakasupüüdlike arusaamade lõhkumisega ülevaatus
punktides, juhilubade saamisel, sõidukite registreerimi
sel, ühiskondliku kasuliku töö tegemisel, töövõimetuse
saamise küsimustes jne. Küllap saab nii menetlus- kui ka
ennetusmeetmetega muuta praegust seisu mõne aasta
ga paremaks. Parema tulemuse saavutamiseks on vaja,
et inimesed kaasa mõtleksid, ausalt tegutseksid ja kor
ruptsioonile ei ütleksid. On väga oluline, et sedasama ei
peavad ütlema lisaks ametiisikutele ka tavainimesed, sh
kliendid, teenuse saajad, pakkujad jne. Siis alles väheneks
nii ametnikkonnale kliendipoolne ebaaus surve kui ka või
malus ebaausalt käituda.
2015. aastal avaldas Päevaleht vestluse kunstnik Jüri
Arrakuga. Sellest jäi kumama mõte, et omakasupüüdlik ja
korruptiivne käitumisjoon on inimeses algupäraselt olemas.
See on üks inimese pahedest. Samamoodi on inimloomuses
olemas parem pool aususe ja püüdega kõrgemate eetiliste
väärtuse poole. Et inimeses saaks võitu soov ja tahtmine käi
tuda ausalt ning eetiliselt, tuleb sellist tahteavaldust temas
järjepidevalt kujundada. Suurema efektiivsuse saamiseks
tuleks kujundamist alustada varasest east peale. Lasteaed,
algkool, põhikool, gümnaasium ja kõrgkool saavad olla pere
konnas antavate väärtuste kõrval ausate ja eetiliste noorte
voolijad. Märksa parema tulemuse saavutaksime, kui vooli
mine põhineks jätkusuutlikul riiklikul koolituskaval eetikast ja
põhiväärtustest üldse.
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Väärkäitumise paljastamisega ning aususe ja eetikakü
simuste tõstatamisega meedia vahendusel on Eesti aja
kirjanikud saanud viimaste aastate jooksul suurepäraselt
hakkama. Avaliku elu tegelase omakasupüüdlik käitumine
jääb sageli silma tublidele ajakirjanikele ning seeläbi saa
vad inimesed tegelikkusest teada ja varjatud tegevused
muutuvad avalikuks. Ka see on üks meede, kuidas saab
korruptsiooni ohjeldada.
Inimesed peavad iga päev langetama olukorra ja vali
kute põhjal erinevaid otsuseid, nii häid kui ka halbu. Pea
asi, et selliseid otsuseid tehakse kooskõlas seadustega
ning järgides eetilisi põhimõtteid ja ausust. Seda mõtet
kannab ka kunstnik Jüri Arraku maal „Inimene“.
Niisugusena see pilt riigist büroo kriminaalmenetluste
kaudu laiali laotatuna seekord paistabki. Hiljutise Trans

parency Internationali raporti kohaselt on Eesti korrupt
siooni tajumise indeksi järgi 23. kohal maailmas. Eesti ja
gab seda kohta mitme riigiga ning on umbes samal tasemel
kui aasta tagasi. Terves maailmas olla sellise uuringu järgi
esimese 30 hulgas näib hea saavutus. Samas ei saa sellega
veel kuidagi rahul olla. Probleeme, millega tegelda, näib
olevat küllaga. Muutused ja muudatused võtavad aega.
Oluline on, et esimesed sammud õiges suunas ja õigete
eesmärkidega on tehtud või tegemisel nii põhiväärtuste
edasiandmise, koolitamise, riske maandavate meetmete
rakendamise kui ka ebaausatest töötajatest vabanemise
kaudu. Büroo saab olla siin abiks nende esimeste sammu
de astumisel. Asutused ja ettevõtted peaksid ise näitama
tahet muutuda ning valmidust panustada sellesse paran
damist vajavasse valdkonda. Üheskoos jõuaksime sihile ja
saavutaksime tulemused kiiremini.

Foto Jüri Arraku teosest „Inimene“ 2000 © EAÜ 2016

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE BÜROO
STRUKTUUR JA ISIKKOOSSEIS
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Politsei-ja Piirivalveameti struktuur
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Joonis 1. Korruptsioonikuritegude büroo paikneb PPA struktuuris keskkriminaalpolitsei koosseisus

Korruptsioonikuritegude büroo (KOKB) loodi Politsei- ja
Piirivalveametis (PPA) 1. septembril 2011. aastal.
Alates 2012. aasta 1. jaanuarist liideti büroo koosseisu
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo korruptsioonikuritegu
de talitus ning Lõuna, Lääne ja Ida prefektuuri kriminaal
büroo korruptsioonikuritegude teenistus. Seega muutus
korruptsioonivastane võitlus Politsei- ja Piirivalveametis
alates 2012. aasta algusest tsentraalselt juhitavaks ning
regioonides asuvad talitused on osa keskkriminaalpolitsei
koosseisus asuva KOKB struktuurist.
Büroo ida, lääne ja lõuna talitus asuvad prefektuuride
peamajades ning büroo juht, menetlustalitus ja analüüsi
üksus keskkriminaalpolitsei (KKP) kasutada olevais hoo
neis Tallinnas.

Büroo juht
Menetlustalitus
Analüüsiteenistus
Analüüsitalitus

Menetlusüksuste ülesanne on toimetada nii jälitus-,
kriminaal- kui ka väärteomenetlusi. Analüüsiüksuse üles
anne on osutada menetluses olevates asjades analüütilist
tuge, tuvastada kriminaaltulu, käidelda IT-tõendeid, teha
valdkonnapõhiseid riskianalüüse ning koostada ohuhin
nanguid.
2012. aasta jaanuaris oli büroos 21, 2013. aasta jaa
nuaris 28, 2014. aasta jaanuaris 35 ja 2015. aasta alguses
37 töötajat. 2015. aasta detsembri lõpuks oli tööl 38 töö
tajat.
2014.–2015. aasta jooksul on büroosse lisandunud ja
värvatud kokku 12 inimest, kahel esimesel aastal lisan
dus 27 töötajat. Sarnaselt kahe esimese büroo tegevu
saastaga lahkus büroost ka 2014.–2015. aastal kokku 9
töötajat.

Ida talitus
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Joonis 2. Büroo üksuste paiknemine
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Joonis 3. Töötajate arvu muutus nelja aasta jooksul
kuude kaupa
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2015. aasta detsembris moodustasid büroo isikkoossei
sust 45% vanemuurijad, 16% eriasjade ja 21% uurija ame
tikohal töötavad ametnikud.
Büroo isikkoosseisu jaotus seisuga
31.12.2015

21%

talituse juht, sh
büroo juht

2% 16%

2015. aasta detsembri lõpus oli büroo töötajatest 32%
naised ja 68% mehed.

Töötajate jaotus detsembris 2015

Naised
32%

eriasjade uurija

16%

vanemuurija
uurija

45%

mittepolitseiametnik

Joonis 4. Isikkoosseisu jaotus ametite järgi büroos
seisuga 31.12.2015

Mehed
68%

Joonis 5. Isikkoosseisu jaotus büroos soo järgi
seisuga 31.12.2015

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE BÜROO
UURIMISALLUVUS
Kuna paari aasta jooksul on büroo tegevust hõlmavaid
seadusi ja määrust täiendatud, on kohane taas esitada
peamised regulatsioonid, mis aitavad uurimisalluvuses
selgust tuua.
Kriminaalmenetluse seadustik
Kriminaalmenetluse seadustikus on § 212 alusel sätes
tatud kohtueelse menetlusega seotud uurimisalluvus.
Selles on märgitud järgmist:
1) kohtueelset menetlust toimetavad Politsei- ja
Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet;
2) Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitsei
ameti vahelise uurimisalluvuse kehtestab Vaba
riigi Valitsus määrusega;
3) prokuratuur võib otstarbekusest lähtudes muu
ta oma määrusega uurimisalluvust konkreetses
kriminaalasjas.
Korruptsioonivastane seadus
Alates 01.01.2015 on jõustunud korruptsioonivastase
seaduse (KVS) muudatused, millega muudeti kehtetuks
§ 21 esimene lõige, kus varem oli kirjas isikute loetelu,
kelle toimepandud väärteod kuuluvad Kaitsepolitsei
ameti uurimisalluvusse.
Korruptsioonivastase seaduse § 21 näeb praegu välja
nii:
(1) [Kehtetu – RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
(2) Käesoleva seaduse §-des 17–19 nimetatud väär
tegude kohtuväline menetleja on politseiasutus.
Kui Kaitsepolitseiamet tuvastab käesoleva sea
duse §-des 17–19 nimetatud väärteo süüteo
menetluse käigus, on kohtuväline menetleja
Kaitsepolitseiamet.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
(3) Käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 nimetatud
väärtegusid arutab maakohus.
(4) Käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 nimetatud
väärteo korral ebaseaduslikult saadu võib ko
hus konfiskeerida karistusseadustiku §-s 831 sä
testatu kohaselt.

Vabariigi Valitsuse määrus nr 60 „Politsei- ja
Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline
uurimisalluvus“
Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti
vaheline uurimisalluvus on kehtestatud Vabariigi Va
litsuse määrusega nr 60 (vastu võetud 11.04.2013).
Määrust on täiendatud sellest ajast kahel korral. All
olev väljavõte hõlmab üksnes korruptsiooniga seotud
temaatikat.
§ 1. Politsei- ja Piirivalveameti uurimisalluvus
Politsei- ja Piirivalveamet toimetab kohtueelset me
netlust:
1) kõikides kuritegudes, mille kohtueelse menetlu
se toimetamise pädevus ei ole antud Kaitsepo
litseiametile või kriminaalmenetluse seadustiku
§ 212 lõike 2 alusel mõnele teisele uurimisasu
tusele;
2) karistusseadustiku §-des 201, 2172, 2901, 2911,
294, 296, 298–299, 3001, 3113, 313 ja 315–3161
sätestatud kuritegudes, kui teo on toime pan
nud Kaitsepolitseiameti ametnik või töötaja.
[RT I, 29.12.2014, 6 - jõust. 01.01.2015]
§ 2. Kaitsepolitseiameti uurimisalluvus
(1) Kaitsepolitseiamet toimetab kohtueelset me
netlust:
....
4) karistusseadustiku §-s 3113 sätestatud kuriteos,
kui tegemist on kriminaalmenetluse lõpetami
se või ebaseadusliku lõpetamise loa andmisega
ning kui kuriteo on toime pannud prokurör või
uurimisasutuse või selle struktuuriüksuse juht
või juhtimisülesandeid täitev ametnik;
5) karistusseadustiku §-des 313, 316 ja 3161 sä
testatud kuriteos, kui kuriteo on toime pannud
kohtunik või prokurör või uurimisasutuse või
selle struktuuriüksuse juht või juhtimisülesan
deid täitev ametnik;
6) karistusseadustiku §-s 315 sätestatud kuriteos,
kui kuriteo on toime pannud jälitus- või julge
olekuasutuse või selle struktuuriüksuse juht või
juhtimisülesandeid täitev ametnik;
....
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(2) Karistusseadustiku §-des 201, 2172, 2901, 2911,
294, 296 ja 298–3001 sätestatud kuritegudes toime
tab Kaitsepolitseiamet kohtueelset menetlust, kui
kuriteo on toime pannud:
[RT I, 29.12.2014, 6 - jõust. 01.01.2015]
1) Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valit
suse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik
või prokurör;
2) valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi
Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei,
Riigikontrolli, kohtu või selle struktuuriüksuse
juht või muu juhtimisülesandeid täitev ametnik
või töötaja;
3) Kaitseväe juhataja, Kaitseväe juhataja asetäitja,
väeliigi ülem, Kaitseväe struktuuriüksuse ülem,
Kaitseliidu ülem või Kaitseliidu struktuuriüksuse
juht või muu Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtimis
ülesandeid täitev ametnik või töötaja, kes ei ole
tegevväelane;
[RT I, 29.07.2014, 6 - jõust. 01.08.2014]
4) Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või
Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või selle
ametiasutuse juht või muu juhtimisülesandeid
täitev ametnik või töötaja;
5) Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Riikliku Le
pitaja Kantselei, riigitulundusasutuse, valit
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susasutuse hallatava riigiasutusena Registrite
ja Infosüsteemide Keskuse, Eesti Kohtueks
pertiisi Instituudi, Eesti Mereakadeemia, Si
sekaitseakadeemia, Eesti Lennuakadeemia,
Riigi Tugiteenuste Keskuse, Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Rahan
dusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakes
kuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku, riigi
osalusega juriidilise isiku või selle kontser
ni või riigi asutatud juriidilise isiku või selle
struktuuriüksuse juht või juhtimisülesandeid
täitev ametnik või töötaja või muu juht- või
järelevalveorgani liige, kui tema tegevusega
võib kaasneda oht riigi julgeolekule.
Kui räägime kokkuvõtvalt büroole jäävast vastutus
alast, siis on 2016. aasta alguses Eestis toimivast
213 kohalikust omavalitsusest 207 omavalitsust
korruptsioonikuritegude büroo menetluspädevu
ses, lisaks kuue suurema omavalitsuse madalamal
ametikohal olevad ametiisikud. Vastutusalasse jääb
mitu korda suurem arv riigiasutusi, allasutusi, koha
liku omavalitsuse loodud asutusi ning ettevõtteid.
Büroo pädevuses on menetleda ka eraettevõtluse
korruptsioonijuhtumeid, mis on seotud altkäemaksu
kuritegudega.1

Hea teada

Politsei-ja Piirivalveametis asuva sisekontrollibüroo ülesanded on muu hulgas ennetada, tõkestada ja avastada
Politsei- ja Piirivalveametis töötavate teenistujate süütegusid ning toimetada süüteo- ja distsiplinaarmenetlust.
Sisekontrolli pädevuses on menetleda ka korruptsioonikuritegusid, mille on toime pannud politseis töötavad tee
nistujad.
Justiitsministeerium juhib Eestis korruptsioonivastast poliitikat ning koordineerib strateegia elluviimist.

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE LOETELU
Korruptsioonikuritegude büroo vastustusalasse kuu
luvad alljärgnevas loetelus nimetatud kuriteod, mida
muu hulgas peetakse Politsei- ja Piirivalveametis kor
ruptsioonikuritegudeks:
§ 161. Valimise ja rahvahääletuse takistamine
§ 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine

§ 3113. Süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõ
petamine
§ 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseadus
lik arest ja müük
§ 391 lg 2 p 1. Salakaubavedu ametiisiku poolt

§ 163. Valimise võltsimine

§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale keh
testatud piirangute rikkumine

§ 201 lg 2 p 3. Omastamine ametiisiku poolt

§ 402³. Altkäemaksu võtmine erasektoris

§ 213 lg 2 p 2. Arvutikelmus ametiisiku poolt

§ 4024. Altkäemaksu andmine erasektoris

§ 209 lg 2 p 2. Kelmus ametiisiku poolt
§ 2172. Usalduse kuritarvitamine /selgitus: see koos
seis üksnes juhul, kui teo on toime pannud ameti
isik/
§ 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
§ 294. Altkäemaksu võtmine
§ 296. Altkäemaksu vahendus
§ 298. Altkäemaksu andmine
§ 2981. Mõjuvõimuga kauplemine
§ 299. Ametialane võltsimine
§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine
§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine
§ 310. Ebaseadusliku süüdistuse esitamine
§ 311. Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku koh
tulahendi tegemine
§ 3111. Kohtunikuabi poolt teadvalt ebaseadusliku
kohtulahendi tegemine
§ 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku
otsuse tegemine

Lisaks on korruptsioonikuritegude büroo menetluspä
devuses korruptsioonivastases seaduses sätestatud
väärtegude menetlemine varem märgitud kahe asutu
se vahelise vastutuse jaotust arvestades:
§ 17. Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju või sise
teabe korruptiivne kasutamine
§ 18. Korruptiivse tulu saamisega seotud teatamise
ja üleandmise kohustuse rikkumine
§ 19. Toimingupiirangu rikkumine
Kokkuvõtvalt tähtsamatest muudatustest: alates
2015. aasta jaanuarist muutusid kehtetuks karistussea
dustikus seni kuriteona sätestatud pistise andmise, võt
mise ja vahendamisena käsitletud süüteokoosseisud.
Nüüdseks käsitletakse varasemat pistise tähendust
altkäemaksuna. Tähtis muudatus on ka kaks kuriteo
koosseisu, mis sätestavad vastutuse altkäemaksu and
mise ja võtmise eest erasektoris. Lisaks kaotas kehtivuse
korruptsioonivastases seaduses sätestatud väärtegu:
deklaratsioonis teadvalt valeandmete esitamine.
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14 KRIMINAALMENETLUSED
Registreeritud kuriteod
2014. aastal registreeris korruptsioonikuritegude büroo
221 kuritegu (24 kuriteo kvalifikatsioonis) ja 2015. aastal

302 kuritegu (20 kuriteo kvalifikatsioonis). Kahe viimase
aasta registreeritud kuritegude arv on 55 kuriteo võrra
suurem võrreldes kahe varasema aastaga.

Tabel 1. Büroo registreeritud kuriteod 2012.-2015. aastal
KOKB registreeritud kuriteod aastail 2012–2015
Karistusseadustikus sätestatud kuriteod
§ 120. Ähvardamine

Kuritegude arv
2012

2013

2014

2015

1

§ 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine

1

§ 164. Hääle ostmine

15

§ 184. Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine

4
1

1

§ 199. Vargus

1

1

2

§ 201. Omastamine

15

40

40

33

§ 202. Süüteo tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine

3
5

3

10

1

9

6

§ 209. Kelmus
§ 210. Soodustuskelmus

3

§ 212. Kindlustuskelmus

1

§ 213. Arvutikelmus

1

§ 2172. Usalduse kuritarvitamine

2

2

§ 281. Ebaõigete andmete esitamine registripidajale, notarile ja kohtutäiturile

1

§ 291 . Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine

1

§ 293. Pistise võtmine

18

28

26

14

§ 294. Altkäemaksu võtmine

11

50

26

84

§ 295. Pistise vahendus

1

3

§ 296. Altkäemaksu vahendus

1

31

2

15

§ 297. Pistise andmine

20

37

9

7

§ 298. Altkäemaksu andmine

7

49

20

33

1

2

12

§ 298 . Mõjuvõimuga kauplemine

2

2

1

§ 299. Ametialane võltsimine

3

11

29

24

§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine

1

4

5

3

§ 300 . Toimingupiirangu rikkumine

4

5

11

3

1

1

§ 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemine

1

§ 316. Tõendi kõrvaldamine ja kunstlik loomine

1

§ 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine

7

§ 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük

2

§ 344. Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine

6

30

9

14

§ 345. Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine

5

33

14

36

§ 346. Dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine

1

1

1

§ 381 . Raamatupidamise kohustuse rikkumine

2

§ 385 . Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine

1

1
1

§ 394. Rahapesu

1

1
2

§ 394 . Rahapesu kokkulepe

1
1

1

§ 402 . Altkäemaksu võtmine erasektoris

3

§ 4024. Altkäemaksu andmine erasektoris

1

3

Kokku

120

348

221

302

15
Nelja aasta vaates on omastamisega seotud kuritegude
registreerimine püsinud valdavalt stabiilsena, vähenemist
on märgata pistise võtmise ja andmisega seotud kurite
gudes. Suurenenud on altkäemaksu võtmisega seotud
kuritegude arv, mida võib pidada muutunud karistussea

dustikuga kaasas käivaks põhjuseks. Nimelt muutus 2015.
aasta alguses kehtetuks pistisega seotud kuriteo määrat
lus ning edaspidi on need vaadeldavad kui altkäemaksu
andmisega seotud kuriteod. Lisaks on märgata 2015. aas
tal võltsitud dokumentide kasutamise sagenemist.

2014.−2015. aastal registreeritud kuriteod
§ 297
§ 296 3% § 298
10%
3%
§ 294
21%
§ 293
8%

§ 201
14%

§ 344
4%

§ 298
11%

§ 297
7%

§ 345
10%
Teised

§ 210
3%

2012.−2015. aastal registreeritud kuriteod

Ülejäänud
14%
§ 299
10%

§ 299
7%

§ 296
5%
§ 295
2%

§ 345
9%

Teised

§ 294
17%
§ 293
9%

§ 344
6%

§ 201
13%

Ülejäänud
12%
§ 3001
2%

Joonis 6. Büroo registreeritud kuriteod kahe aasta jooksul.
Ülejäänud kategooriasse on mahutatud kõik need kuriteod,
mille kahe aasta väärtus kokku on vähem kui 15 kuritegu

Joonis 7. Büroo registreeritud kuriteod nelja aasta jooksul.
Ülejäänud kategooriasse on mahutatud kõik need kuriteod,
mille nelja aasta väärtus kokku on vähem kui 20 kuritegu

Tabelis 2 on registreeritud kuritegudest tehtud valik,
lähtudes nende kuuluvusest korruptsioonikuritegude mää
ratlusse. Korruptsioonikuritegusid registreeriti 2014. aastal

169, 2015. aastal 231. Võrreldes varasema kahe aastaga on
viimasel kahel aastal koormust enam 46 registreeritud ku
riteo kohta käiva materjali läbitöötamisega.

Tabel 2. Büroo registreeritud korruptsioonikuriteod nelja aasta jooksul
KOKB registreeritud korruptsioonikuriteod 2012.–2015. aastal
Karistusseadustikus sätestatud kuriteod

2012

§ 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine
11

§ 209. Kelmus
§ 2172. Usalduse kuritarvitamine

2015

1

§ 164. Hääle ostmine
§ 201. Omastamine

Kuritegude arv
2013
2014
15

4

32

32

4

29
2

2

§ 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine

1

§ 293. Pistise võtmine

18

28

26

2
14

§ 294. Altkäemaksu võtmine

11

50

26

84

§ 295. Pistise vahendus

1

3

§ 296. Altkäemaksu vahendus

1

31

§ 297. Pistise andmine

20

37

9

7

§ 298. Altkäemaksu andmine

7

49

20

33

§ 2981. Mõjuvõimuga kauplemine

2

2

1

§ 299. Ametialane võltsimine

3

11

29

24

12
2

15

§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine

1

4

5

3

§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine

4

5

11

3

§ 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemine
§ 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük

1
2

§ 4023. Altkäemaksu võtmine erasektoris

3

§ 4024. Altkäemaksu andmine erasektoris

1

Kokku

84

270

169

231

16
2015. aastal registreeriti 231 korruptsioonikuritegu, mil
lest 165 olid seotud altkäemaksu ja pistise võtmise, and
mise ja vahendamisega.
Registreeritud korruptsioonikuriteod 2014–2015
§ 296 § 297
4% 4%
§ 294
28%
§ 293
10%

Kriminaalasjade alustamata jätmine ja menetluse
lõpetamine
Kriminaalasjade alustamata jätmiste arv on 2015. aastal
vähenenud ning samas on suurenenud lõpetatud krimi
naalasjade arv võrreldes varasemate aastatega. Seda ten
dentsi saab pidada normi piires olevaks.

§ 299
13%

Teised
§ 298
13%

Ülejäänud
13%

§ 201
15%

Joonis 8. KOKB registreeritud korruptsioonikuriteod 2014.–
2015. aastal. Ülejäänud kategooriasse on mahutatud kõik need
kuriteod, mille kahe aasta väärtus kokku on alla 15 kuriteo

Joonis 10. Büroos alustamata jäetud ja lõpetatud
kriminaalasjade arv nelja aasta jooksul

Registreeritud korruptsioonikuriteod 2012–2015
§ 296 § 297
7% 8%
§ 294
24%
§ 293
10%

Teised
§ 201
14%

§ 298
15%
§ 299
10%
Ülejäänud
12%

Joonis 9. KOKB registreeritud korruptsioonikuriteod 2012.–
2015. aastal. Ülejäänud kategooriasse on mahutatud kõik need
kuriteod, mille kahe aasta väärtus kokku on alla 20 kuriteo

Prokuratuuri saadetud kuriteod
2014. aastal saatis korruptsioonikuritegude büroo menet
lusotsuste langetamiseks prokuratuuri 30 kriminaalasja
166 kuriteoga kokku 17 erinevas kuriteo kvalifikatsioonis.
2015. aastal saatsime prokuratuuri 25 kriminaalasja 154
kuriteoga kokku 20 erinevas kuriteo kvalifikatsioonis.

Tabel 3. Büroo poolt prokuratuuri saadetud kuritegude arv 2012.–2015. aastal
Prokuratuuri saadetud kuriteod 2012.–2015. aastal
Karistusseadustikus sätestatud kuriteod

2012

Kuritegude arv
2013
2014

§ 162. Valimisvabaduse rikkumine

1

§ 164. Hääle ostmine

2

8

§ 184. Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine

1

§ 199. Vargus

2

§ 201. Omastamine

2015

10

§ 202. Süüteo tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine

30

22

1
21

12

§ 209. Kelmus
§ 210. Soodustuskelmus

1

§ 2172. Usalduse kuritarvitamine

1

3

2

5

3

5

6
1

17
§ 281. Ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, EVKle, notarile ja kohtutäiturile

1

§ 293. Pistise võtmine

15

18

16

§ 294. Altkäemaksu võtmine

7

43

23

§ 295. Pistise vahendus

15
4

3

§ 296. Altkäemaksu vahendus

12

55

4

1

§ 297. Pistise andmine

16

27

7

8

§ 298. Altkäemaksu andmine

4

52

22

2

5

28

§ 2981. Mõjuvõimuga kauplemine
§ 299. Ametialane võltsimine
§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine

4

1

§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine

3

7

4

§ 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine

7

§ 344. Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine

6

18

6

1
11

§ 345. Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine

3

18

11

42

§ 346. Dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine ja peitmine

1

§ 381 . Raamatupidamise kohustuse rikkumine

3

1

1

§ 3851. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine

1

§ 394. Rahapesu

2

§ 3941. Rahapesu kokkulepe

1

§ 400. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus

1

§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine

1

§ 402 . Altkäemaksu võtmine erasektoris

3

3

§ 402 . Altkäemaksu andmine erasektoris

12

4

Kokku

80

293

166

154

Võrreldes kahe esimese aastaga on 2014.–2015. aastal
prokuratuuri saadetud kuritegude arv 53 kuriteo võrra
väiksem. Põhjus on suurenenud menetluskoormus ole
masolevates asjades, mis jõuavad prokuratuuri saatmi
seks valmis 2016. aastal.

Allpool on vaadeldud neid prokuratuuri saadetud
kuritegusid, mille arv ületab kahe aasta jooksul sum
meeritult 15. Valdav osa neist on pistise, altkäemaksu ja
omastamisega seotud kuriteod ning dokumendi võltsimi
se ja selle kasutamisega seotud kuriteod.

Prokuratuuri saadetud kuriteod 2014–2015

Prokuratuuri saadetud kuriteod 2012–2015

§ 298
7%
§ 297
5%
§ 294
8%
§ 293
10%

§ 299
10%

Teised

§ 201
13%

§ 345
17%

Ülejäänud
25%

§ 344
5%

Joonis 11. Eraldi on arvestatud kuritegude kvalifikatsioone, mille
prokuratuuri saadetud arv kahe aastaga kokku on suurem kui 15

§ 296
9%

§ 297
8%

§ 298
11%
§ 345
11%
Ülejäänud
17%

Teised

§ 294
11%
§ 293
9%

§ 344
6%
§ 201
12%

§ 299
6%

Joonis 12. Eraldi on arvestatud kuritegude kvalifikatsioone,
mille prokuratuuri saadetud arv nelja aastaga kokku on üle 20

18
Prokuratuuri saadetud kriminaalmenetlused
on alguse saanud...

Üle poole (umbes 60%) prokuratuuri saadetud kriminaal
menetlustest on alguse saanud büroo töötajate hangitud
teabest või kolleegidega koostööst. Kahel viimasel aastal
on meedias avaldatud infost ja avaldustest alguse saanud
kriminaalmenetluste arv jäänud peaaegu samaks.

7%

2015
25
15

6
8

avaldusest

30

17

2
1

meediast

büroo
tegevusest

2
4

teisest
üksusest

5%

59%
59%

Prokuratuuri saadetud kriminaalmenetlused
on alguse saanud...
2014

kokku

Joonis 13. Büroo poolt prokuratuuri saadetud asjade osakaal
2014. ja 2015. aastal, kust selgub, mis on viinud
menetluse alustamiseni

avaldusest
meediast
büroo tegevusest
teisest üksusest

29%

Joonis 14. Büroo poolt prokuratuuri saadetud asjade osakaal
2012.–2015. aastal, kust selgub, mis on viinud
menetluse alustamiseni

2014. aastal saadeti prokuratuuri kokku 137 korrupt
sioonikuritegu. 2015. aastal oli prokuratuuri saadetud
kokku 89 korruptsioonikuritegu. Seda on küll mõnevõr
ra vähem kui kahel esimesel aastal kokku, kuid taas on
põhjuseks 2015. aasta koormuse kasv, mille tõttu jäi
menetlusse mitu mahukat kriminaalasja, mille jõuame
prokuratuuri saata 2016. aastal. 2013. aasta kuritegude
registreerimise ja prokuratuuri saadetud kuritegude mär
gatava kasvu üks põhjusi oli 123 kuriteoga (altkäemaksu
võtmine, vahendus ja andmine) mahukas kriminaalasi,
kus kahtlustati Maanteeameti eksamineerijat korduvas
altkäemaksu võtmises.

Tabel 4. Prokuratuuri saadetud korruptsioonikuritegude arv kvalifikatsioonide kaupa
Prokuratuuri saadetud korruptsioonikuriteod 2012.–2015. aastal
Karistusseadustikus sätestatud kuriteod

Kuritegude arv
2012

2013

2014

§ 162. Valimisvabaduse rikkumine

1

§ 164. Hääle ostmine
§ 201. Omastamine

2015

5

§ 209. Kelmus

2

8

22

21

2

20
5

§ 293. Pistise võtmine

15

18

16

15

§ 294. Altkäemaksu võtmine

7

43

23

4

§ 295. Pistise vahendus

3

12

§ 296. Altkäemaksu vahendus

55

4

1
8

§ 297. Pistise andmine

16

27

7

§ 298. Altkäemaksu andmine

4

52

22

§ 299. Ametialane võltsimine

2

5

28

§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine
§ 300 . Toimingupiirangu rikkumine
1

4

1
3

7

4

§ 402 . Altkäemaksu võtmine erasektoris

3

§ 402 . Altkäemaksu andmine erasektoris

12

3
4

Kokku

52

229

137

89

19
2015. aastal prokuratuuri saadetud 89 korruptsiooni
kuriteost olid 15 seotud altkäemaksu võtmise või andmi
sega erasektoris.

enamasti nn kliente, kes on olnud valmis ebaausat ame
tiisikut ära kasutama ja meelehead andma või dokumente
võltsima, et oma eesmärke saavutada.
2012.‒2015. aastal prokuratuuri saadetud
asjades olid kahtlustatavad

Prokuratuuri saadetud korruptsiooniteod
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mitteametiisikud
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ametiisikud

Joonis 17. Büroo poolt 2012.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal

Joonis 15. Büroo poolt prokuratuuri saadetud
korruptsioonikuritegude osakaal nelja aasta jooksul

2014. ja 2015. aastal on prokuratuuri saadetud kaht
lustatavate arv ühtlustunud võrreldes 2013. aastaga, mil
kahtlustatavate arvu kasvu tõi kaasa valdavalt üks krimi
naalmenetlus (Maanteeameti eksamineerija ebaseadus
likku tegevust ära kasutanud kliendid). 2014. aastal oli
prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv 82 ja 2015.
aastal 77.
Prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv
2015

0

Nelja aasta jooksul on büroo saatnud prokuratuuri
kokku 361 isikut, neist ametiisikuid 83, mitteametiisikuid
226 ja juriidilisi isikuid 52.
2012.‒2015. aastal prokuratuuri saadetud
asjades olid kahtlustatavad...

23%

14%
juriidilised isikud
mitteametiisikud

77

ametiisikud
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Joonis 16. Büroo poolt prokuratuuri saadetud
kriminaalasjades kahtlustatavate arv

Kahe viimase aasta jooksul on küll prokuratuuri saa
detud kahtlustatavate üldarv vähenenud, kuid ametiisi
kutena kahtlustatavate arv on samas varasemast suurem
olnud. Ametiisikuid saadeti prokuratuuri 2014. aastal 26
ja 2015. aastal 23. Nagu varasemailgi aastail moodusta
vad valdava osa kahtlustatavatest mitteametiisikud põh
jusel, et menetlustes on tuvastatud suurel hulgal isikuid,

Joonis 18. Büroo poolt 2012.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjades on kahel vii
masel aastal jäänud varasemate aastatega samaks valit
susasutustes ja riigi osalusega ettevõtetes töötanud kaht
lustatavate arv. Vähenenud on õppeasutustes töötanud
kahtlustatavate arv. Suurenemise tendentsi on aga mär
gata kohalikes omavalitsustes töötanud kahtlustatavate
osakaalus, kus 2014.–2015. aasta jooksul on prokuratuuri
saadetud kokku 23 omavalitsusega seotud töötajat. Sa
muti on kasvanud erasektoris töötanud ametiisiku posit
siooniga kahtlustatavatest töötajate arv.
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2012.‒2015. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjades
olid kahtlustatavad ametiisikud töötanud...

17%

valitsusasutuses,
riigi osalusega
ettevõttes, AÕJIs,
sh pankrotihaldurina

22%

Nelja aasta jooksul on büroo saatnud prokuratuuri 92 kri
minaalasja menetlusotsuse langetamiseks. Nendele me
netlustele kulunud keskmine aeg on 278 päeva.
2012.–2015. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjade
arv ja menetlemise kestus keskmiselt

kohalikus
omavalitsuses

17%
44%

haridusasutuses

kriminaalasjade arv, 92

eraettevõttes

keskmine
kestus, 278

Joonis 19. Büroo poolt 2012.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate ametiisikute
osakaal töökoha järgi

Kriminaalasjade menetlemiseks kuluv aeg
Nelja aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaalasja
de menetlemise kestus on kriminaalasja alustamisest kuni
prokuratuuri saatmiseni valdavalt olnud üle 9 kuu. Raske
mad menetlused on olnud kuni prokuratuuri saatmiseni
menetluses isegi üle 3 aasta. Menetlustele kuluv keskmine
aeg on 2015. aastal muutunud pikemaks. Keskmist on suu
rendanud ka üksikud mitu aastat menetluses olnud krimi
naalasjad, mis saadeti 2015. aastal prokuratuuri. Samas oli
2014. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjadele kulu
nud keskmine aeg nelja aasta keskmistest lühem.

keskmine kestus
kriminaalasjade arv

Joonis 21. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade arv ja nende
menetlemise keskmine kestus alustamisest kuni
prokuratuuri saatmiseni päevades 2012.–2015. aastal

Jooniselt 22 leiab võrdluse neljal aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadele kulunud aja päevades ning
joonena märgitud suhte prokuratuuri saadetud kriminaa
lasjade arvuga.
Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade
menetlemise kestus

Keskmine kriminaalasjade menetlemise kestus
prokuratuuri saadetud asjades
2015

1‒30 päeva

2014

31‒90 päeva

2013

91‒180 päeva

2012

keskmine kriminaalasjade menetlemise kestus
prokuratuuri saadetud asjades

181‒365 päeva

Joonis 22. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade arv ja keskmine menetlemise kestus alustamisest kuni prokuratuuri saatmiseni päevades 2012.–2015. aastal

1‒2 aastat
2‒3 aastat
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Joonis 20. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade menetlemise
kestus alustamisest prokuratuuri saatmiseni
2012.–2015. aastal

21
Prokuratuuri saadetud kriminaalasjad
Kuna juba uurimisasutustes kulub kriminaalasjade
menetlemiseks üksjagu aega, siis võtab menetlus
koormusest sõltuvalt aega prokuratuuris prokuröril
otsuste langetamine ning kohtus kohtumenetlus kuni
kohtulahendini. Seetõttu on põhjust vaadata sel
les ülevaate osas kahel esimesel aastal prokuratuuri
saadetud asjade kulg uuesti üle. Statistiliste näitajate
poolest on olukord muutunud. Koosseisuga lõpetati
(st kriminaalmenetluse lõpetamist avaliku menet
lushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur) ehk
kahtlustatava suhtes kohaldati oportuniteeti kuues
kriminaalasjas. Ülejäänud kriminaalmenetlused on
kas kohtus veel pooleli või on kohtuotsus nende kohta
jõustunud. Kohtus on pooleli neli protsessi, samuti on
neljas asjas jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.
26.03.2014 seisuga oli kahe esimese aasta jooksul
prokuratuuri saadetud 37 kriminaalasjast jõudnud
süüdimõistva kohtulahendini 14 kriminaalasja, kohtu
menetlusse oli jäänud 6 ning prokuratuuri 5 krimi
naalasja. Koosseisuga lõpetati (st kriminaalmenetluse
lõpetamist avaliku menetlushuvi puudumise korral ja
kui süü ei ole suur) ehk kahtlustatava suhtes kohaldati
oportuniteeti 9 kriminaalasjas.
Mis on saanud 2012.–2013. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?

Mis on saanud 2012.–2013. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?
õigeks mõistetud
süüdi
kohtulahend
kohtus
prokuratuuris
lõpetatud koosseisuga/
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Joonis 24. Kahe esimese aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016

2014. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasja
dest on (09.03.2016 seisuga) koosseisuta lõpetatud 6
kriminaalmenetlust. Prokuratuur on 3 kriminaalasjas
avaliku menetlushuvi puudumise tõttu kriminaalme
netluse lõpetanud (oportuniteet); 2 kriminaalasja eda
sine käik on prokuratuuris otsustamisel. 6 kriminaalas
ja on kohtus menetluses. 13 kriminaalasjas on olemas
kohtulahend ja kõigis neis on süüdimõistev kohtuotsus
jõustunud.
Mis on saanud 2014.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?
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Joonis 23. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 26.03.2014

Peaaegu kaks aastat hiljem on saanud mõni va
rem otsuseni mittejõudnud kriminaalasi lahendu
se. Kohtumenetluses on veel 2 kriminaalasja, mille
edastasime prokuratuuri 2013. aastal. Süüdimõistva
kohtulahendini on jõudnud 21 kriminaalasja, krimi
naalmenetlus on lõpetatud avaliku menetlushuvi
puudumisel 10 korral.

Joonis 25. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016

2015. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasja
dest on (09.03.2016 seisuga) koosseisuta lõpetatud 2
kriminaalmenetlust. Prokuratuur on 4 kriminaalasjas
avaliku menetlushuvi puudumise tõttu kriminaalme
netluse lõpetanud (oportuniteet). 11 kriminaalasja
edasine käik on prokuratuuris otsustamisel. 4 kriminaa
lasja on kohtus menetluses. 4 kriminaalasjas on olemas
kohtulahend ja kõigis neis on süüdimõistev kohtuotsus
jõustunud.
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Varade arestimine prokuratuuri saadetud
kriminaalasjades

Mis on saanud 2014. ja 2015. aastal prokuratuuri
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Joonis 26. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016

Kokkuvõtvalt on nelja aasta töö prokuratuuri saade
tud kriminaalasjadega järgmine: koosseisuta on lõpeta
tud 12 kriminaalmenetlust, oportuniteeti kasutatud 17
kriminaalasjas, prokuratuuris on otsustamisel 13 krimi
naalasja edasine kulg, kohtumenetlusse on jõudnud neist
12 kriminaalasja ning süüdimõistva kohtulahendini 38
kriminaalasja.

Kahtlustatavailt ebaseaduslikul teel omandatud vara
de arest on büroos olnud prioriteediks algusest peale.
Aasta-aastalt on kahtlustatavate arestitava vara väär
tus suurenenud. Suuresti sõltub arestitava vara väärtus
toimepandud kuritegudest ning kahtlustatavate elatus
tasemest. Rohkesti on kahtlustatavate hulgas neid, kes
elavad palgast palgani ning ebaseaduslikul teel saadu
kulub igapäevasteks kulutusteks. Neil isikuil pole ka
vara, mida arestida. Teiselt poolt on menetlusi, kus teki
tatud kahju on suur ning isikute varaline seis pole laita.
Meie ülesanne on leida kuritegelikul teel saadud vara ja
tagada selle puutumatus kohtuotsuseni, vältides kadu
mist ning võõrandamist.
Igal aastal on prokuratuuri saadetud kriminaalasjades
arestitava vara väärtus kasvanud. 2014. aastal oli aresti
tud vara väärtus 270 007 eurot ja 2015. aastal 504 348
eurot.
Arestitud vara väärtus prokuratuuri
saadetud kriminaalasjades

Mis on saanud 2012.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?
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Joonis 27. Nelja aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016
Mis on saanud 2012.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?
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Joonis 28. Nelja aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016
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Joonis 29. Nelja aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjades arestitud vara väärtus
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24 OLULISEMAD KRIMINAALMENETLUSED
2014. JA 2015. AASTAL
Allpool on kirjeldatud olulisemaid kriminaalmenetlusi,
mida büroo on kahe aasta jooksul menetlenud ja mil
les ei ole veel jõustunud kohtuotsust või on menetlus
lõpetatud avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Kri
minaalmenetlused on eraldatud kahtlustatava töö- või
ametikoha järgi. Nende menetluste kajastamist oleme
pidanud vajalikuks seetõttu, et esitada üldisemaid prob
leeme ja märkida korruptsiooni esinemise võimalusi.

Kohalikes omavalitsustes tuvastatud rikkumised ja
korruptsiooniilmingud
Vallavanem
Vallavanemat süüdistatakse karistusseadustiku (KarS) §
210 lg 1 ja 2, § 299 lg 1 ning § 345 lg 1 järgi kvalifitseeri
tavate kuritegude toimepanemises. Süüdistuse kohaselt
lõi vallavanem ebaõigete andmetega taotluse ja võltsitud
hinnapakkumiste esitamisega PRIA-le tegelikust renovee
rimistööde maksumusest ebaõige ettekujutuse, et saada
soodustust, s.o tasuta väljamakset majandustegevuses
osalevale isikule muudest avalikest vahenditest, et soo
dustada majandustegevust. Vallavanem sai varalist kasu
PRIA-lt väljamaksena 32 952,24 eurot.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.

Vallavanem
Endist vallavanemat süüdistatakse KarSi § 3001 lg 1 järgi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb
korruptsioonivastase seaduse § 11 lg-s 1 kehtestatud toi
mingupiirangu teadvas rikkumises suures ulatuses, s.o
kogusummas üle 80 000 euro. Lisaks süüdistatakse isikut
mitmes KarSi § 201 lg 2 p-de 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseerita
va omastamise episoodis ning KarSi § 210 lg 2 järgi kva
lifitseeritava kuriteo episoodi toimepanemises, mis seis
nevad pettuse teel toetuse saamise eesmärgil erinevate
fiktiivsete arvete alusel näiliku investeeringu kajastamises
raamatupidamises. Kokku on selles kriminaalasjas saanud
süüdistuse neli inimest ja kaks firmat, keda on süüdista
tud samuti soodustuskelmuses või tegudele kaasaaitami
ses. Kahe inimese suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud
juba varem avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Vallavanem
Vallavanemat kahtlustatakse KarSi § 201 lg 2 p 3 ja § 3001
lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Kahtlustuse kohaselt on vallavanem 2013.–2015. aastal
rikkunud korruptsioonivastase seaduse § 11 lg-s 1 keh
testatud toimingupiirangut suures ulatuses, s.o enam kui
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140 000 euro ulatuses. Lisaks kahtlustatakse isikut oma
valitsusel kasutada oleva kütusekaardi väärkasutamisega
seotud vara omastamises.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Vallavanem
Vallavanemat kahtlustatakse KarSi § 201 lg 2 p 3, § 299 lg
1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepa
nemises. Vallavanem omastas omavalitsuse vara üle 1500
euro väärtuses. Kahtlustus hõlmab omavalitsusel kasu
tada oleva kütusekaardi väärkasutamist ja sõidupäeviku
kannete võltsimist.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Vallavanem
Vallavanemat kahtlustatakse KarSi § 299 lg 1 ning § 201
lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toime
panemises. Kahtlustuse kohaselt võltsis omavalitsuse juht
dokumente ning omastas valla eelarvevahendeid kokku
üle 16 000 euro.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Vallavanem
Endist vallavanemat süüdistatakse KarSi § 201 lg 2 p 3 ja
§ 346 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemi
ses. Süüdistuse kohaselt on vallavanem ametist lahkudes
enda omaks pööranud vallale kuuluvad autorehvid ning
telefoni kokku 588,98 euro väärtuses. KarSi § 346 järgi
süüdistatakse vallavanemat selles, et ta peitis vallavalit
suse jaoks olulisi dokumente enda elukohas.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Vallavanem
Vallavanemat süüdistatakse KarSi § 299 lg 1 ja § 345 järgi
kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seis
neb ostu-müügilepingute võltsimises ja nende kasutami
ses, et omandada õigus kasutada omavalitsuse varalisi
vahendeid.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Abivallavanem
Abivallavanemat kahtlustatakse KarSi § 299 lg 1 järgi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Abivallavanem
koostas 2015. aastal omavalitsuse vandeaudiitori nimel
dokumendi „Sõltumatu vandeaudiitori aruanne“. See

fabritseeritud aruanne käsitles valla 2013. aasta konso
lideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimist
ning sellele positiivse arvamuse andmist. Abivallavanem
märkis aruandes, et aastaaruanne on kooskõlas hea raa
matupidamistava ja RP üldeeskirjaga.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise
tõttu (oportuniteet) isiku suhtes kriminaalasja, pannes
talle kohustuse maksta riigituludesse 500 eurot.
Volikogu esimees
Volikogu esimeest kahtlustatakse KarSi § 3001 lg 2 järgi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Mitme aasta
jooksul osales ta volikogus otsustustes, mis puudutasid
osaliselt tema majanduslikke huve ning mille aruteludest
ja hääletamisest ta osa võttis. Toimingupiirangu rikkumise
ulatus ületab 500 000 eurot.
Volikogu esimehele esitati süüdistus ning kriminaalasi
on kohtu menetluses. Jõustunud kohtuotsust veel ei ole.
Omavalitsuse spordinõunik
Linna spordinõunikku kahtlustatakse KarSi § 201 lg 2 p 3
järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kahtlustu
se kohaselt on isik aastail 2010–2014 omastanud asutuse
eelarvevahendeid enam kui 10 000 euro väärtuses.
Kriminaalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Omavalitsuse töötajad
Linna ametnikke kahtlustatakse KarSi § 3001 lg 1 järgi kvali
fitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o toimingupiirangu
rikkumises suures ulatuses. Kahtlustuse kohaselt osale
sid kahtlustavad 2011. aastal konkursi „Omavalitsusele
kuuluvate pindade reklaamialaseks tegevuseks kasutusse
andmine“ korraldamises ning samal ajal esitasid nendega
seotud äriühingu kaudu pakkumise võtta sellest konkursist
osa. Kahtlustatavatega seotud äriühingu esitatud pakku
mine valiti samade ametnike osalusel konkursi võitjaks.
Seejärel sõlmis linnaosavalitsus kahtlustatavatega seotud
äriühinguga lepingu, mis andis äriühingule ainuõiguse
anda Pirita rannas asuvaid rannakabiine rendile reklaami
paigaldamiseks.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Omavalitsuse planeerimisspetsialist
Valla endist planeerimisspetsialisti kahtlustati KarSi §
345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Planeerimisspetsialistina kasutas ta 2011.–2012. aastal
detailplaneeringute menetlemisel ettevõtte jooniseid ja
dokumente, mida osaühing ei olnud koostanud ega allkir
jastanud. Võltsitud dokumendid andsid spetsialistile õigu
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se esitada tema menetluses olevate maaüksuste detail
planeeringud omavalitsusele vastuvõtmiseks ning avalike
väljapanekute korraldamiseks.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise
tõttu (oportuniteet) isiku suhtes kriminaalasja, pannes
talle kohustuse maksta riigituludesse 400 eurot.

kohaselt tegi juhatuse liige äriühingu vara arvelt mitte
sihtotstarbelisi kulutusi, pöörates enda ja teiste isikute
kasuks vara kokku üle 560 000 euro väärtuses. Samuti
kasutas ta omastamise varjamiseks võltsitud dokumente.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.

Kohaliku omavalitsuse asutuses tuvastatud
rikkumised ja korruptsiooniilmingud

Korruptsiooniilmingud erasektoris

Kohaliku omavalitsuse asutatud ettevõtte juhatuse liige

Neljas Eesti regioonis asuva tehnoülevaatuspunkti töötajaid
kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ja/või dokumentide
võltsimises. Kahtlustuste kohaselt võtsid erinevates ülevaa
tuspunktides töötavad sõidukitele ülevaatusi tegevad isikud
altkäemaksu selle eest, et sõidukile tehtaks vajalik ülevaatus.
Büroos on mitu menetlust, kus kokku kahtlustatakse 11 üle
vaatajat.

Linna osalusega ettevõtte juhti süüdistatakse KarSi § 300¹
lg 1 järgi selles, et ta sõlmis iseendaga seotud äriühingu
tega lumetõrje ja transporditeenuse lepinguid ning rikkus
teadvalt toimingupiiranguid. Tehingute kogumaksumus
oli üle 280 000 euro.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Kohaliku omavalitsuse asutatud ettevõtte juht
Vallale kuuluva osaühingu juhti kahtlustatakse KarSi § 294
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kaht
lustuse kohaselt tagas omavalitusele kuuluva ettevõtte
juht oma tuttavale omavalitsuse hangitavad tööd ja sisse
tuleku, saades selle eest altkäemaksu (raha ja muud vara)
enam kui 6400 euro väärtuses.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutuse
juhatuse liige
Kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutuse juhatuse liiget
kahtlustatakse KarSi § 210 lg-te 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava
kuriteo toimepanemises, lisaks dokumentide võltsimises,
võltsitud dokumentide kasutamises ning toimingupiirangu
rikkumises suures ulatuses. Kahtlustuse kohaselt on siht
asutuse juhatuse liige esitanud tahtlikult EASile projektiga
valeandmeid, et saada pettuse teel üle 100 000 euro toetu
sena eraldatavaid vahendeid. Kahtlustuse kohaselt on toi
mingupiirangu rikkumine suures ulatuses seotud sihtasu
tuse juhatuse liikmena toimingute tegemisega ettevõttega,
mille tegevusest ta aktiivselt osa võttis.
Kriminaalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Kohaliku omavalitsuse asutatud ettevõtte tütarettevõtte
juhatuse liige
Valla asutatud äriühingu tütarettevõtte juhatuse liiget
süüdistatakse KarSi § 201 lg 2 p 2 ja § 345 lg 1 järgi kva
lifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Süüdistuse

Tehnoülevaatuspunktide töötajad

Kriminaalasjad on büroo menetluses. Jõustunud koh
tuotsust veel ei ole.
Omanikujärelevalvet tegevad isikud
Õppeasutuse rekonstrueerimise töödel omanikujärele
valvet tegeva ettevõtte esindajaid kahtlustatakse KarSi §
4023 lg 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate
kuritegude toimepanemises. Kahtlustuse kohaselt nõud
sid kahtlustatavad töövõtjalt altkäemaksu 60 000 eurot.
Raha nõuti tööde komplikatsioonideta vastuvõtmise eest.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Ehitusjärelevalveinsener
Ettevõtte ehitusjärelevalveinseneri kahtlustatakse KarSi
§ 4023 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Kahtlustuse kohaselt soovis ehitusjärelevalvet tegev isik
saada ehitajalt 1% hanke maksumusest altkäemaksu ava
riivalgustuse paigaldamise hankes, lubades seeläbi järele
valveküsimused kiiresti lahendada.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.

Valitsusasutustes tuvastatud korruptsiooniilmingud
Maanteeamet
Maanteeameti aus töötaja
B-kategooria juhiloa taotlejat kahtlustati altkäemaksu
lubamise katses 2014. aasta juunis Maanteeameti Ida
regiooni Liiklusregistri Narva büroo parklas. Pärast seda,
kui Maanteeameti Ida regiooni Liiklusregistri Narva büroo
eksamineerija tegi otsuse, et isik ei sooritanud B-kategoo
ria sõidueksamit, lubas isik eksamineerijale altkäemaksu
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200 eurot vastutasuna selle eest, et sõidueksam arvataks
sooritatuks. Eksamineerija ei nõustunud altkäemaksu
võtmisega.

haselt võtsid eksamineerijad altkäemaksu selle eest, et
nad lugesid kergematele vigadele vaatamata sõidueksami
sooritatuks.

Kohus lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise tõttu
(oportuniteet) isiku suhtes kriminaalasja, pannes talle ko
hustuse maksta riigituludesse 250 eurot.

Kriminaalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.

Eksamineerija

Maanteeameti Harjumaal töötanud kaht spetsialisti kaht
lustatakse aktkäemaksu võtmises. Kahtlustuse kohaselt
võtsid isikud altkäemaksu selle eest, et sõidukid, mis ei
vasta nõuetele ja on Eestis esmaregistreeritavad, läbivad
registreerimiseelse ülevaatuse ning registreeritakse ilma
Maksu- ja Tolliameti kontrollita.

Maanteeameti Ida regiooni Liiklusregistri Narva büroo
eksamineerijat kahtlustatakse KarSi § 294 lg 2 p 1 järgi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kahtlustuse
kohaselt võttis eksamineerija 2014. aastal sõidueksami
korraldajana korduvalt isikutelt altkäemaksu selle eest,
et hoolimata tehtud sõiduvigadest arvataks eksam soo
ritatuks.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Eksamineerijad
Maanteeameti seitset Harjumaal töötanud eksamineeri
jat kahtlustatakse KarSi § 294 lg 1 või § 294 lg 2 p 1 järgi
kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kahtlustuse ko

Spetsialistid

Kriminaalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.
Veterinaarkeskuse peaspetsialist
Veterinaar- ja Toiduameti Tartumaa Veterinaarkeskuse Toi
dubüroo peaspetsialisti tunnistas Tartu Maakohus KarSi §
299 lg 1 ja § 294 lg 1 järgi süüdi altkäemaksu võtmises ning
mitmel korral eksporditavate kalatoodete jääkproduktide
(kokku umbes 75 000 kg) tervisesertifikaatide võltsimises.

Foto, millel tassid Jüri Arraku teosega „Inimene“ 2000 © EAÜ 2016

28
Dokumente allkirjastades kinnitas ametnik oma allkirjaga
kauba vastavust nõuetele, ilma et oleks seda kaupa näinud.
Selle teene eest andsid kala eksportijad ametnikule altkäe
maksuna käsitletavat vara: umbes 4 kg suitsutatud tuura.
Kriminaalasjas on kohtulahend edasi kaevatud. Jõus
tunud kohtuotsust veel ei ole.
Päästeameti valmisolekubüroo peaspetsialist
Valitsusasutuse peaspetsialisti kahtlustati KarSi § 201
lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
2013. aastal ostis ta mittesihtotstarbeliselt ameti teenis
tussõidukitele kinnitatud ning erivahendite tankimiseks
mõeldud kütusekaartidega kokku 1183 liitrit kütust ko
gusummas 1562 eurot, millega tekitas Päästeametile ma
teriaalse kahju.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudu
mise tõttu (oportuniteet) kahtlustatava suhtes krimi
naalmenetluse, pannes talle kohustuse teha 100 tundi
üldkasulikku tööd ja hüvitada tekitatud kahju täies ula
tuses. Inimene on temale pandud kohustused täitnud.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku loodud sihtasutuse
esindajale anti pistist
Ettevõtete esindajat kahtlustatakse KarSi § 297 lg 1 jär
gi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisneb
selles, et ta andis avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud
sihtasutuse juhatuse liikmele pistist 300 eurot. Vastutasu
na pidi ettevõtja saama tulevikus soodsaid tehinguid ning
sihtasutus pidi arve kiiresti tasuma.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku töötaja
Avalik-õigusliku juriidilise isiku töötajat süüdistatakse
KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepa
nemises selles, et ta omastas 2012. aastal Kaitseliidu vara
450,95 euro eest, müües juriidilisele isikule kuuluvaid me
tallijäätmeid enda nimel.
Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puudumise
tõttu (oportuniteet) isiku suhtes kriminaalasja, pannes
talle kohustuse maksta riigituludesse 800 eurot. Kuna isik
ei täitnud talle määratud kohustusi, uuendas prokuratuur
tema suhtes kriminaalmenetlust. Kriminaalasi on saade
tud kokkuleppemenetluse korras kohtusse.
Kriminaalasi on kohtu menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.

Hoolekandeasutuse juhatuse esimees
Vabariigi valitsuse asutatud sihtasutuse juhatuse esi
meest kahtlustatakse KarSi § 294 lg 1 järgi kvalifitseerita
va kuriteo toimepanemises. Kahtlustuse kohaselt on isik
korduvalt mitme aasta vältel võtnud sihtasutusega lepin
gulistes suhetes olnud ettevõtte esindajalt altkäemaksu
erinevate soodustustena.
Kriminaalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu
otsust veel ei ole.

Korruptsiooniilmingud haridusasutustes
Õppeasutuse direktor
Õppeasutuse direktorit kahtlustatakse KarSi § 209 lg 2 p-de
2 ja 4 ning § 201 lg 2 p 1 järgi kelmuses ning omastami
ses kolmanda isiku kasuks. Kelmus, mis on kahtlustuse
kohaselt toime pandud koos teise kahtlustatavaga, on
seotud fabritseeritud arve alusel raha saamises teenuse
eest, mida ei tehtud ning millega saadi varalist kasu 600
eurot. Omastamine on seotud sellega, et Põltsamaa val
la vahenditest hüvitati kulutusi, mis oleks tulnud kanda
kahtlustataval endal. Teisele isikule on esitatud kahtlustus
suusaboksi, rehvide ja turvatoolide omastamises ning õp
peasutuse direktori toimepandud omastamisele kaasaai
tamises.
Kriminaalasi on prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust
veel ei ole.
Õppeasutuse töötajad
Kõrgkooli töötajaid kahtlustati KarSi § 209 lg 2 p-de 2 ja 4
järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kahtlustu
se kohaselt lõid isikud õppeasutusele ja finantsvahendeid
eraldanud sihtasutusele vale ettekujutuse teadusprojekti
raames tehtud tööde, töid teinud isikute ning nende töö
mahu kohta, mistõttu maksis ülikool sihtasutuse eraldatud
vahendite arvelt 2011. aastal stipendiumidena aluseta väl
ja 1547 eurot. See summa jõudis projektis osalenud isikute
kaudu ühe kahtlustatava kätte.
Prokuratuuri taotlusel lõpetas kohus avaliku menet
lushuvi puudumise tõttu (oportuniteet) isikute suhtes
kriminaalmenetluse, pannes neile kohustuse maksta riigi
tuludesse kokku 3090 eurot ning hüvitada menetluskulud
kokku 843,9 eurot. Inimesed on praeguseks neile pandud
kohustused täitnud.

VALIK KOHTULAHENDEIST
Kohtulahendeist vaatame samuti üle esimese kahe aas
ta tulemused, kuna paari aastaga on jõustunud veel mitu
kohtulahendit võrreldes 26.03.2014 seisuga, mil oli koos
tatud büroo eelmine tegevuse ülevaade. Kui eelmises
ülevaates märkisime, et büroos oli aastail 2012–2013
menetletud kriminaalasjades kohtulahendeid kokku 14
isiku kohta, siis oli 09.03.2016 seisuga neid juba 41 isiku
kohta. Varem oli siis neljateistkümnest seitsmes karistu
seks rahaline karistus, kolmes vangistus kuni 1 aasta, ühes
vangistus kuni 2 aastat ja kolmes kriminaalasjas vangistus
üle 2 aasta. Vangistuskaristused olid valdavalt seotud tin
gimisi karistustega.
Jõustunud kohtulahendite karistused
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2
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2
1
rahaline karistus

vangistus
kuni 1 aasta

vangistus
kuni 2 aastat

Mis karistused mõisteti isikuile 2014.–2015. aastal
prokuratuuri saadetud kriminaalasjades?
vangistus
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vangistus
kuni 2 aastat
vangistus
kuni 1 aasta
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2014.–2015. aastal prokuratuuri saadetud kriminaal
asjadest on 10 isikut karistatud rahalise karistusega, 6
vangistusega kuni 1 aasta, 7 isikut vangistusega kuni 2
aastat ja 6 vangistusega üle 2 aasta. Vangistuskaristused
olid valdavalt seotud tingimisi karistustega.
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Joonis 32. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016
Mis on saanud 2014.–2015. aastal prokuratuuri
saadetud kriminaalasjadest?

vangistus
üle 2 aasta
rahaline karistus

Joonis 30. KOKB menetletud kriminaalasjades tehtud
kohtuotsuste karistused seisuga 26.03.2014

vangistus kuni 1 aasta
vangistus kuni 2 aastat
vangistus üle 2 aasta

Kohtulahendite järgmised graafikud kajastavad me
netluste staadiumit seisuga 09.03.2016.
2012. ja 2013. aastal prokuratuuri saadetud kriminaa
lasjades on jõudnud kohtulahendini kriminaalasjad 41
isiku suhtes, kellest 18 on karistatud rahalise karistuse, 9
vangistusega kuni 1 aasta, 6 vangistusega kuni 2 aastat ja
8 vangistusega üle 2 aasta. Vangistuskaristused olid valda
valt seotud tingimisi karistustega.
2012.–2013. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjades
süüdi mõistetud isikute karistused

Joonis 33. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016

Nelja aasta jooksul (09.03.2016 seisuga) on kohus
võtnud seisukoha 70 isiku kohta, kellest 28 on karistanud
rahalise karistusega, 15 vangistusega kuni 1 aasta, 13 ini
mest vangistusega kuni 2 aastat, 14 inimest vangistusega
üle 2 aasta. Vangistuskaristused olid valdavalt seotud tin
gimisi karistustega.
2012.–2015. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjades
süüdi mõistetud isikute karistused

rahaline karistus
vangistus kuni 1 aasta
vangistus kuni 2 aastat
vangistus üle 2 aasta

rahaline karistus
vangistus kuni 1 aasta
vangistus kuni 2 aastat
vangistus üle 2 aasta

Joonis 31. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjade lahendused seisuga 09.03.2016

Joonis 34. Nelja aasta jooksul prokuratuuri saadetud
kriminaalasjades süüdimõistetud isikute karistuste jagunemine
seisuga 09.03.2016
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Tutvustame 2016. aastal jõustunud lahendit
kriminaalasjas, mille büroo saatis prokuratuuri
2013. aastal.

•

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse vanem

inspektor OB mõisteti KarSi § 293 lg 2 p 1 järgi (alates
01.01.2015 KarS § 294 lg 2 p 1) süüdi korduvas pistise võt
mises ja KarSi § 294 lg 2 p 1 järgi korduvas altkäemaksu
võtmises.
Ajavahemikul 2008–2012 võttis Keskkonnainspektsiooni
vaneminspektor ametikohustusi täites korduvalt ettevõt
jatelt raha ja vara kokku summas 7779,71 eurot. Vastuta
suna juhendas ta jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtjate
tegevust ning kasutas kontrollitavaile ettevõtteile soodsa
malt oma diskretsiooniõigust keskkonnakontrolli tehes,
ettekirjutusi koostades ja väärteomenetluse alustamist
otsustades. Lisaks väljastas ametiisik altkäemaksu eest
ettevõtjaile nendega konkureerivate äriühingute jäätme
aruandeid, s.o ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud
dokumente, mis muu hulgas sisaldasid ärisaladust.
Kohus mõistis OB-le karistuseks 2 aastat, 5 kuud ja 28
päeva vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga.
Kohus mõistis KarSi § 831 ja § 84 alusel süüteoga saadud
vara konfiskeerimise asendamiseks OB-lt riigituludesse
välja 545 eurot.

Tutvustame 2015. aastal jõustunud lahendeid
kriminaalasjades, mille büroo saatis prokuratuuri
2012.–2015. aastal.

• KT, ST, AS ja RS mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumi
ses, s.o KarSi § 162 lg 1 järgi (varasem redaktsioon KarS §
164) kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Isikuid süüdistati selles, et nad pakkusid ja andsid Paldiski
Linnavolikogu valimiste ajal 2013. aasta oktoobris Paldiski
linnas inimestele, kes hääletavad valimisliidu Põhjasadam
nimekirjas kandideeriva KT ehk kandidaadi nr 169 või ST
ehk kandidaadi nr 146 poolt, hääletamise eest ainelise hü
vitusena raha, et mõjutada isikuid hääletama nimetatud
kandidaatide poolt.
Kohus mõistis KT-le ja ST-le karistuseks 4 kuud vangistust
1 aasta pikkuse katseajaga.
Kohus mõistis ASile rahalise karistuse summas 50 päeva
määra, s.o 205 eurot.
Kohus mõistis RSi karistuseks 2 kuud vangistust 6-kuulise
katseajaga.

• Mustvee linnapea PK mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p
3 järgi temale usaldatud võõra vara omastamises, KarSi
§ 345 lg 1 järgi võltsitud dokumendi kasutamises, KarSi
§ 293 lg 2 p 1 järgi (alates 01.01.2015 KarSi § 294 lg 2 p 2)

Lohusuu vallavanemana pistise korduvas võtmises ning IK
mõisteti süüdi KarSi § 297 lg 1 järgi pistise andmises.
Ajavahemikul 2012–2013 omastas PK Mustvee linnapea
na linna eelarvevahendeid kokku 8543,56 eurot: 1403,6
eurot fiktiivsete arvete alusel sõiduki remonditööde eest;
4409 eurot ebaõigete arvete alusel Mustvee linnavalitsu
sele tehtud metallitööde eest; 409 eurot maksva akudrel
li; 891,96 eurot fiktiivse arve alusel sõiduki remonditööde
eest ja 1430 eurot fiktiivse arve alusel sõiduki remondi
tööde eest. 2013. aastal jättis PK Lohusuu vallavanemana
järgimata konkreetset ehitusettevõtet soosides riigihanke
korraldamisel vajalikke riigihanke seadusest tulenevaid
nõudeid, küsides selle eest ehitustöid tegeva ettevõtte
esindajalt IK-lt raha. IK andis 2013. aastal PK-le eelkirjel
datud tegevuse eest 3990 eurot.
Kohus mõistis PK-le karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta
pikkuse katseajaga.
Kohus mõistis KarSi § 831 ja § 84 alusel süüteoga saadud
vara konfiskeerimise asendamiseks PK-lt riigituludesse
välja 3990 eurot.
Kohus mõistis IK-le rahalise karistuse 960 eurot.

• AD mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises, s.o KarSi
§ 162 lg 1 järgi (varasem redaktsioon KarS § 164) kvalifit
seeritava kuriteo toimepanemises.
Tegutsedes 2013. aasta oktoobris omakasu eesmärgil
ning ühtlasi mõjutades teisi hääleõiguslikke isikuid hää
letama teatud valiku poolt, lubas AD erinevatele Sillamäe
elanikele rahalist hüvitist, kui nad hääletavad 2013. aasta
Sillamäe linna kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
tema nimetatud kandidaadi poolt. Veendunud, et isikud
on hääletanud just selle kandidaadi poolt, andis ta neile
lubatud summas sularaha, saades seejuures iga ostetud
hääle eest rahalist hüvitist.
Kohus mõistis AD-le rahalise karistuse 940 eurot.

• ASi Tallinna Sadam nõukogu liige NS mõisteti süüdi toi
mingupiirangu rikkumises, s.o KarSi § 3001 järgi kvalifit
seeritava kuriteo toimepanemises.
NS osales riigi omanduses oleva ettevõtte AS Tallinna Sa
dam nõukogu liikmena nõukogu 2013. aasta koosolekul
otsuse tegemises tema endaga seotud MTÜ Eesti Olüm
piakomitee (EOK) suhtes, millega otsustati eraldada peas
ponsorina EOK-le 250 000 eurot, rikkudes niiviisi teadvalt
suures ulatuses korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11
lg 1 p-s 1 kehtestatud toimingupiirangut. NS oli alates
22. märtsist 2001 EOK juhatuse liige. Seega oli EOK tu
lenevalt KVSi § 7 lg 1 p-st 3 ja tulumaksuseaduse §-st 9
NSiga seotud isik. KVSi § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ameti
isikul keelatud otsust teha, kui otsus tehakse ametiisiku
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enda või temaga seotud isiku suhtes. Nõukogu istungil
pandi hääletusele küsimus, kas kinnitada komisjoni pro
tokoll tervikuna. NS osales nõukogu esimehena komisjoni
28. oktoobri 2013. aasta protokolli kinnitamise otsustami
ses, hääletades protokolli tervikuna kinnitamise poolt. Te
gemist oli KVSi § 2 lg 2 p-s 1 nimetatud otsusega.
Kohus mõistis NSile rahalise karistuse 17 000 eurot.

• SA Pärnu Haigla ortopeed FV mõisteti süüdi altkäemak
su võtmise katses, pistise võtmises, kelmuse toimepane
mises, ametialases võltsimises, dokumendi võltsimises
ja võltsitud dokumendi kasutamises, s.o KarSi § 294 lg
1 - § 25 lg 2, § 293 lg 1 (alates 01.01.2015 KarS § 294
lg 1), § 299 lg 1, § 209 lg 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi
kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
SAs Pärnu Haigla ortopeedina töötav FV omas avaliku
ülesande täitmiseks ametiseisundit, s.o õiguspädevust
teha kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õi
guslikke toiminguid, täitis avaliku halduse ülesandeid
terviseseisundi kirjelduse vormi täitmisel ja vajalike
terviseseisundit kirjeldavate dokumentide Sotsiaalkind
lustusametile esitamisel. Ortopeedina töötades võttis VF
200 eurot altkäemaksu selle eest, et ta organiseeris 2013.
aastal MV-le püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tegelik
kuses mittevajalikke meditsiinilisi uuringuid, juhendas
MV-d püsiva töövõimetuse tuvastamiseks vajaliku eks
pertiisitaotluse koostamisel, kirjutades ise taotlusesse
valeandmeid, ning koostas MV-le püsiva töövõimetuse
tuvastamiseks vale terviseseisundi kirjelduse, mille alu
sel langetas Sotsiaalkindlustusameti Pärnu büroo otsuse
ja määras MV-le töövõime kaotuse 30%. 2013. aastal
võttis FV pistist (kohviaparaadi 40 puhastustabletti) selle
eest, et ta oma ametiülesannetest tulenevalt aitas pat
siendil saada püsiva töövõime kaotuse protsenti. 2012.
aastal õhutas FV OÜ Sindi Tervisekeskus perearsti võltsi
ma ja väljastama võltsitud töövõimetuslehte, mis talle ka
väljastati. Selle pettuse tõttu kandis Eesti Haigekaasa FV
kontole töövõimetushüvitisena 1221,21 eurot. Samuti
võltsis FV 2012. aastal SAs Pärnu Haigla isikule, kel puu
dus Eesti Haigekassa ravikindlustus, teise inimese nimelt
MRT uuringu saatekirja; selle toimingu tegemise eest ta
sus Eesti Haigekassa 183,19 eurot. Ajavahemikul 2009–
2013 võltsis FV 55 ravimiretsepti erinevate inimeste ni
mele ning kasutas võltsitud andmetega retsepte ravimite
saamiseks apteekidest. Lisaks võltsis FV 2012. aastal pat
siendi töövõimetuslehte, märkides sellel töövabastuspe
rioodi tulenevalt patsiendi tervislikust seisundist, mis ei
vastanud tegelikkusele.
Kohus mõistis FV-le rahalise karistuse 11 724,02 eurot.
Kohus kohaldas lisakaristusena KarSi § 49 alusel FV-le keelu
täita 2 aasta jooksul tema töö- või ametikohal ülesandeid,
mille sisu on Sotsiaalkindlustusametile isikute töövõime

kaotuse protsendi määramise aluseks olevate dokumenti
de koostamine, allkirjastamine ja esitamine.

•

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik juhatuse liige EK
mõisteti süüdi altkäemaksu korduvas võtmises altkäe
maksu nõudmisega, s.o KarSi § 294 lg 2 p 1 ja 2 järgi,
ning KV-le, SSile ja MMile altkäemaksu andmises, s.o
KarSi § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toi
mepanemises.
EK, olles ajavahemikul 2013–2014 MTÜ Aktiviseerimis
keskus Tulevik juhatuse liige ja välitööde juhendaja ning
omades avaliku ülesande täitmiseks ametiseisundit ja
järelevalvekohustust Eesti Vabariigi nimel tehtud kohtu
otsuste (s.o isikutele määratud üldkasuliku töö tundide)
täitmise üle, nõudis altkäemaksu ning võttis korduvalt
altkäemaksu kriminaalhooldusalustelt, kes olid määratud
MTÜ juurde üldkasulikku tööd tegema. Raha nõudmine
ja võtmine oli seotud üldkasuliku töö tundide kirjapane
misega poolte kokkuleppel, kus MTÜ juhatuse liige saab
altkäemaksu ning märgib selle eest ettenähtud töötunnid
tehtuks, olgugi et reaalselt kriminaalhooldusalune märgi
tud üldkasulikku tööd ei teinud.
Kohus mõistis EK-le karistuseks 1 aasta 11 kuud ja 27 päe
va vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga.

Kohus konfiskeeris KarSi § 831 alusel EK sõiduautost läbi
otsimise ajal leitud ja ära võetud sularaha 60 eurot ning
KarSi § 832 lg 1 alusel EK-le kuuluva sõiduauto Opel Zafira.
Kohus mõistis KV-le rahalise karistuse 256 eurot.
Kohus mõistis SSile rahalise karistuse 320 eurot.
Kohus mõistis MMile rahalise karistuse 501,72 eurot.

• Kiili vallavanem VK mõisteti süüdi temale usaldatud
võõra vara omastamises KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi ning do
kumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasuta
mises KarSi § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi.
2013. aastal omastas VK Kiili vallavanemana valla sotsiaal
korteri remonditööde tegemiseks mõeldud raha endaga
seotud ettevõtte VK I OÜ kasuks. Et vältida korruptsioo
nivastase seaduse piiranguid, kutsus vallavanem hankele
oma tuttava juhitava ettevõtte, millega ta oli ka ise seotud.
Vallavanema eestvedamisel valiti see ettevõte hanke võit
jaks ning sõlmiti töövõtuleping. Pärast lepingu sõlmimist
kanti valla poolt remondiks eraldatud 16 580 eurot valla
vanema ja tema lähedastega seotud ettevõtete kaudu üle
nii, et 14 580 eurot jõudis lõpuks vallavanemale kuuluva
ettevõtte VK I OÜ kontole. Omastamise realiseerimiseks
võltsis VK arveid, mis esitati vallavalitsusele remondira
ha väljamaksmiseks. Eeluurimisel tuvastatu põhjal olid
remonditööde tegelikud kulud 7000 eurot ning tööd tegi
vallavanema lähisugulane.
Kohus mõistis VK-le rahalise karistuse 4900 eurot.
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• Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna pea
spetsialist AA mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara
omastamises KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi, usalduse kuritarvi
tamises KarSi § 2172 lg 1 järgi ning dokumendi võltsimises,
võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumendi kasuta
mises KarSi § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi.

Ajavahemikul 2011–2014 omastas KT Õru valla asutuse
ÕSi direktorina Õru lasteaia-algkooli kütmiseks ostetud
erimärgistatud diislikütust väärtusega kokku 21 978 eu
rot.

2014. aastal müüs AA Maanteeameti esindajana 610 ton
ni freesitud teekattematerjali, mille eest saadud rahast
omastas 2050 eurot enda kasuks ning 1851,44 eurot ma
terjali ostnud ettevõtte esindaja kasuks. Olles ajavahemi
kul 2013–2014 Maanteeameti esindajana lepingulistes
suhetes ST OÜga, T ASiga ja LE ASiga, jättis AA järgimata
Maanteeameti varaliste huvide järgimise kohustuse ning
korraldas ebaseaduslikult, s.o dokumente võltsides ja
võltsitud dokumente kasutades, Maanteeametile esitata
vate ostuarvete suurendamise ning Maanteeameti esita
tavate müügiarvete vähendamise kokku 68 376,82 eurot
(koos käibemaksuga 82 052,18 eurot). Ilma pädevuse ja
volituseta tellis AA ST OÜ-le ebaseaduslikult enam maks
tud raha eest, s.o Maanteeameti materiaalsete vahendite
arvelt, ST OÜ-lt selliseid töid ja teenuseid, mida ei olnud
nõuete kohaselt kinnitanud Maanteeameti investeerin
gute komitee. Sellega pani AA toime Maanteeametile
kohustuste võtmise ebaseadusliku ärakasutamise vä
hemalt summas 68 376,82 eurot (koos käibemaksuga
82 052,18 eurot).

Lisaks mõistis kohus KT-lt välja kuriteoga tekitatud kahju
11 774,35 eurot kannatanu Õru valla kasuks.

Kohus mõistis AA-le karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangis
tust 1 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga.

• Roosna-Alliku abivallavanem MP mõisteti süüdi temale
usaldatud võõra vara omastamises KarSi § 201 lg 2 p-de 1
ja 3 järgi ning kelmuses KarSi § 209 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi.
Ajavahemikul 2012–2014 omastas MP Roosna-Alliku abi
vallavanemana, kelle teenistusülesanded olid muu hulgas
üldjuhtida sotsiaalhoolekande, hariduse ja lastekaitse
valdkonda, korraldada sotsiaaltoetuste, vältimatu sot
siaalabi ja muu abi andmist ning määrata ja maksta sot
siaaltoetusi, eestkostetava isiku vara kokku 5292,74 eu
rot. Samuti eksitas MP 2014. aastal varalise kasu saamise
eesmärgil Roosna-Alliku valla sotsiaalkomisjoni liikmeid,
nii et eestkostetavale määrati toimetulekutoetuseks
1306,25 eurot, mille MP enda kasuks pööras. Lisaks selle
le omastas MP korteriühistu K juhatuse liikmena korteri
ühistu arvelduskontolt 400 eurot.
Kohus mõistis MP-le karistuseks 1 aasta ja 10 kuud vangis
tust 2 aasta pikkuse katseajaga.

• Kohalikule omavalitsusele kuuluva asutuse direktor KT
mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi temale usaldatud
võõra vara omastamises.

Kohus mõistis KT-le karistuseks 10 kuud vangistust 1 aasta
ja 2 kuu pikkuse katseajaga.

• UV, OÜ P ja OÜ AV mõisteti süüdi soodustuskelmuse
toimepanemises ja pistise andmises KarSi § 210 lg-te 2 ja
3 ning § 297 lg-te 1 ja 3 järgi.
UV OÜ Antonella (hilisem ärinimi OÜ P) esindajana koos
OÜ-ga AV ja viimase esindajaga taotles ajavahemikul
2010–2012 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametist pettuse teel toetust moonakate maja rekonst
rueerimiseks ning kinnistule välisrajatiste ehitamiseks.
Pettus seisnes omafinantseeringu tasumata jätmises ja
ehituskulude suuremana näitamises. Soodustuskelmuse
ga tekitati kahju 95 731,91 eurot. Lisaks andis UV Tartus
2012. aastal pistist Põllumajanduse Registrite ja Informat
siooni Ameti turukorralduse büroo peaspetsialistile vas
tutasuna selle eest, et 2012. aastal nõustas peaspetsialist
OÜ Antonella esindajat UV-d OÜ-le määratud toetuse
menetlemise asjus. Peaspetsialist proovis OÜ Antonella
esindaja UV palvel kiirendada toetuse osamakse välja
maksmist ning väljastas ametiseisundi tõttu teatavaks
saanud informatsiooni toetuse menetlemise seisu ja
väljamaksete tegemise tähtaja kohta. Vastutasuna eel
kirjeldatud tegevuse eest korraldas UV 2012. aastal OÜ
Antonella kasutuses olevas puhkekompleksis peaspet
sialistile tasuta sünnipäevapeo 680 euro eest.
Kohus mõistis UV-le karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust
2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga koos KarSi § 75 lg-s 1
sätestatud kontrollnõuete täitmise kohustusega.
Lisaks määras kohus UV-le käitumiskontrolli ajal kohustu
se hüvitada kuriteoga tekitatud kahju 30 000 eurot.
Kohus mõistis OÜ-le P rahalise karistuse 30 000 eurot ja
OÜ-le AV rahalise karistuse 15 000 eurot.

• Pankrotihaldur ÜA mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p-de 1,
2 ja 3 ning § 3001 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude
toimepanemises.
Pankrotihaldurina pööras ÜA tema valduses oleva ja talle
usaldatud nelja pankrotis oleva ettevõtte vara oma elu
kaaslasele kuuluva ettevõtte kasuks, võõrandades 2013.
ja 2014. aastal avalikul enampakkumisel nõudeõigused
summas 219 956,43 eurot. Neljast nõudest kolm suudeti
realiseerida, millega saadi varalist kasu 19 535,22 eurot.
Omastamisega seotud kuriteo kõrval pani pankrotihaldur
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toime ka toimingupiirangu rikkumise, kui ta võõrandas
avalikel enampakkumistel nõudeõigused ettevõttele, kel
le esindaja ja osanik oli halduri elukaaslane ning keda si
dus ühine majapidamine. Selle teoga rikuti KVSi § 11 lg 1
p-des 1 ja 2 kehtestatud toimingupiirangu keeldu suures
ulatuses.
Kohus mõistis ÜA-le karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust
2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga koos KarSi § 75 lg-s 1
sätestatud kontrollnõuete täitmise kohustusega.
Kohus konfiskeeris KarSi § 831 alusel ÜA-lt arestitud vara
summas 19 335,22 eurot ning mõistis KarSi § 831 ja § 84
alusel ÜA-lt välja süüteoga saadud vara konfiskeerimise
asendamiseks 200 eurot riigituludesse.

• Tartu Kutsehariduskeskuse endine direktor AK ja Tartu
Kutsehariduskeskuse endine direktori asetäitja haldusalal
MR mõisteti süüdi ametialases võltsimises, võltsitud do
kumendi kasutamises, kelmuse toimepanemises ja usal
datud vara omastamises alljärgnevalt: AK KarSi § 201 lg 2
p-de 1 ja 3, § 209 lg 2 p-de 1 ja 11, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1
järgi ning MR KarSi § 201 lg 1- § 22 lg 3, § 344 lg 1 ja § 345
lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
AK sai kutsehariduskeskuse direktorina pettuse teel 2011.
aastal välislähetusteks keskuse eelarvevahenditest kok
ku 1211 eurot. Lisaks omastas AK kutsehariduskeskuse
direktorina 2011.–2012. aastal direktori asetäitja MRi
kaasabil keskuse eelarvevahenditest raha kokku 1430 eu
rot. Nimetatud kelmuse ja omastamise toimepanemiseks
võltsisid isikud kuludokumente ning esitasid neid kutse
hariduskeskuse kaudu Tartu Linna Haridusosakonnale
kinnitamiseks.
Kohus mõistis AK-le karistuseks 1 aasta 4 kuud vangistust
3 aasta pikkuse katseajaga.
Kohus mõistis MRi-le karistuseks 2 kuud ja 20 päeva van
gistust 3 aasta pikkuse katseajaga.
KarSi § 49 alusel võttis kohus AK-lt üheks aastaks ära õi
guse töötada materiaalsete väärtuste korraldamise õigu
sega ametikohal.

• Ida-Virumaal tehnoülevaatuspunktis töötanud tehno
ülevaatajad mõisteti süüdi ametialases võltsimises, kor
duvas pistise ja altkäemaksu võtmises alljärgnevalt: TT
KarSi § 299 lg 1, § 293 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi, PJ KarSi
§ 299 lg 1, § 293 lg 1, § 294 lg 2 p 1, § 297 lg 2 p 1 ja § 22
lg 3 järgi ning VK KarSi § 299 lg 1 järgi kvalifitseeritavate
kuritegude toimepanemises.
Isikud võltsisid 2013.–2014. aastal Jõhvi vallas tegutsevas
tehnoülevaatusi korraldavas ettevõttes tehnoülevaatuse
tegemise eest vastutavatena korduvalt ülevaatusele too
dud või ülevaatust vajanud, aga mitte kohale toimetatud
tehniliselt mittekorras sõidukite kontrollkaarte ning mär

kisid sõidukid tehniliselt korras olevaks vastutasuna selle
eest, et neile anti raha.
Kohus mõistis TT-le karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust,
millest täitmisele pöörati kohe 2 kuud ja 3 päeva vangis
tust, mis loeti kantuks; ülejäänud karistust ei pöörata
täitmisele, kui isik kolmeaastase katseaja kestel ei pane
toime uut tahtlikku kuritegu.
Kohus mõistis PJ-ile karistuseks 2 aastat vangistust, mil
lest täitmisele pöörati kohe 2 kuud ja 3 päeva vangistust,
mis loeti kantuks; ülejäänud karistust ei pöörata täitmise
le, kui isik kolmeaastase katseaja kestel ei pane toime uut
tahtlikku kuritegu.
Kohus mõistis VK-le karistuseks 3 kuud vangistust 3 aasta
pikkuse katseajaga.
KarSi § 49 alusel võttis kohus TT-lt ja PJ-ilt kolmeks aastaks
ning VK-lt üheks aastaks ära õiguse töötada ametiisikuna
riiklikku järelevalvet tegevas asutuses.
Kohus konfiskeeris TT-lt kuriteoga saadud vara 10 179 eu
rot ja PJilt 500 eurot.

Tutvustame 2014. aastal jõustunud lahendeid
kriminaalasjades, mille büroo saatis prokuratuuri
2012.–2014. aastal.

•

Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse (kuni 01.01.2014
Maardu Linna Rahvamaja) direktor AZ mõisteti KarSi §
293 lg 2 p 1 järgi süüdi pistise korduvas võtmises.
AZ, kes töötas Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse (kuni
01.01.2014 Maardu Linna Rahvamaja) direktorina, ee
listas Maardu Rahvamaja korraldatavate Maardu linnas
toimuvate kultuuri- ja meelelahutusürituste organiseeri
misel, Maardu Rahvamaja koosseisu kuulunud Vaba Aja
Keskuse ehitustöödel ja Maardu linna üritustel ilutulesti
ku korraldajana ning teenuse pakkujana konkreetseid et
tevõtteid ja isikuid vastutasuna selle eest, et need andsid
talle korduvalt pistist kokku 4780 eurot.
Kohus mõistis AZile karistuseks 2 aastat vangistust 2 aas
ta pikkuse katseajaga. Kohus konfiskeeris AZilt süüteo
ga saadud 650 eurot ning mõistis lisaks konfiskeerimise
asendamise korras välja 4130 eurot.
KarSi § 49 alusel võttis kohus AZilt lisakaristusena ära
õiguse töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutu
ses, nende organis või hallatavas asutuses, samuti ava
lik-õiguslikus juriidilises isikus või eraõiguslikus juriidi
lises isikus, mille liige, osanik või aktsionär on riik või
kohalik omavalitsus või nende hallatav asutus, samuti
töötada ameti- või töökohal, mis on seotud juhtimis-,
järelevalve- ja/või varaliste väärtuse liikumist korralda
vate ülesannete täitmisega. Tegutsemiskeeldu kohal
das kohus tähtajaga 1 aasta ja 6 kuud.
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• Vändra vallavanem PR mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2
p-de 2 ja 3 järgi ning Vändra valla kommunaalasutuse ju
hataja TH KarSi § 201 lg 2 p-de 2 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvali
fitseeritava kuriteo toimepanemises.
PR omastas Vändra vallavanemana valla kommunaal
asutuse juhataja TH kaasabil ajavahemikul 13.01.2005–
15.12.2009 Pärnumaal Vändra vallas Vändra vallavalit
suselt viimase nõudeõiguse AS SEB Panga vastu summas
685 266,87 krooni (43 796,54 eurot), s.o suures ulatuses.
Kohus mõistis PRile rahalise karistuse 150 päevamäära,
s.o 4020 eurot, ja TH-le rahalise karistuse 80 päevamäära,
s.o 2176 eurot. Kohus leidis, et kuna Vändra vallavalitsus
on juba esitanud tsiviilhagi süüdistuses toodud kahju väl
jamõistmiseks tsiviilkohtupidamise korras, siis pole lisaks
kriminaalkorras summa väljamõistmine isikult riigitulu
desse põhjendatud.

• Maanteeameti Lääne regiooni Liiklusregistri Haapsalu
büroo peaspetsialist RJ mõisteti KarSi § 294 lg 2 p 1 järgi
süüdi altkäemaksu korduvas võtmises. Ametiisiku kõrval
mõistis kohus süüdi JP KarSi § 296 lg 2 p 1 järgi, AK KarSi
§ 209 lg 1- § 22 lg 2, § 298 lg 1 ja § 296 lg 2 p 1 järgi, ALi
KarSi § 296 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi, VLi KarSi § 296 lg 2 p
1 - § 22 lg 2 ja § 298 lg 2 järgi ning VK KarSi § 296 lg 2 p 1
järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.
Töötades Maanteeameti peaspetsialistina, võttis RJ mit
me aasta jooksul korduvalt teooria- ja sõidueksami soori
tatuks lugemise eest altkäemaksu JP-lt, VLilt ja VK-lt, kes
vahendasid peaspetsialisti juurde inimesi juhilubasid saa
ma eksamit sooritama. Lisaks aitas korduvalt altkäemaksu
andmisele kaasa AK ja vahendamisele AL.
Kohus mõistis RJile karistuseks 4 aastat vangistust 4 aas
ta pikkuse katseajaga, JP-le rahalise karistuse 300 päeva
määra ehk 960 eurot, AK-le 2 aastat vangistust 3 aasta
pikkuse katseajaga, ALile rahalise karistuse 50 päevamää
ra, VLile 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga,
VK-le rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 640 eurot.
Kohus konfiskeeris RJilt süüteoga saadud vara 1300 eurot
ja mõistis lisaks välja 2700 eurot.
Kohus konfiskeeris JP-lt 1550 eurot ja AK-lt süüteoga saa
dud vara 950 eurot.
Kohus mõistis VK-lt välja 600 eurot ja VLilt 592,50 eurot.

• Kallaste linnapea VN mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p-de

2, 3 ja 4 ning § 345 lg 1 järgi, raamatupidajad KL KarSi §
201 lg 2 p-de 2 ja 4, § 344 lg 1 ning § 345 lg 1 järgi ning
AL KarSi § 201 lg 2 p-de 2, 3 ja 4, § 344 lg 1 ning § 345 lg 1
järgi kvalifitseeritavate kuriteo toimepanemises.

Kallaste linnapea VN, Kallaste Linnavalitsuse pearaama
tupidaja AL ja vanemraamatupidaja KL omastasid 2010.
aasta jaanuarist kuni 2012. aasta augustini Kallaste Lin
navalitsuse raha suures ulatuses, s.o 42 544,47 eurot.
Vara omastamiseks võltsisid raamatupidajad dokumen
te ning kolmekesi kasutasid võltsitud dokumente.
Kohus mõistis VNile 1 aasta ja 6 kuud vangistust 1 aasta ja
6 kuu pikkuse katseajaga, KLile ja ALile 1 aasta vangistust
3 aasta pikkuse katseajaga.
Kohus mõistis VNilt välja 11 325,47 eurot, KLilt 14 973,69
eurot, ALilt 16 245,31 eurot, et hüvitada kahju Kallaste
Linnavalitsusele.

• NM mõisteti süüdi KarSi § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava
kuriteo toimepanemises.
NM, kes viibis Narvas Vestervalli 7 asuvas tollitsoonis ja
teadis, et kaup, mille ta tollikontrolli läbimiseks esitatava
tesse tollidokumentidesse oli märkinud, ei vasta veokis ja
selle haagises oleva kauba nimetusele, andis seal tööta
vale tolliametnikule altkäemaksu 500 rubla. Raha andis ta
selleks, et tolliametnik, kelle teenistusülesanne on kauba,
veokite jms tolliläbivaatuse korraldamine, ei vaataks veo
kit ega haagist läbi ning võimaldaks kontrolli läbimata Ees
tist lahkuda. Tolliametnik keeldus altkäemaksu võtmast
ning juhtunust teavitati politseid.
Kohus mõistis NMile karistuseks 1 aasta vangistust 3 aas
ta pikkuse katseajaga.
Kohus konfiskeeris NMilt 500 rubla.

• Saku valla spordikeskuse juhataja RL mõisteti süüdi Kar

Si § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepane
mises.
RL omastas 11 488,95 eurot sularaha, mis oli laekunud
spordikeskusele teenuste ja kaupade müügi eest. Juhtum
tuli ilmsiks vallavalitsuse tehtud inventuuriga. Juhataja
jättis spordikeskuse kassasse laekunud summad vallava
litsuse arvelduskontole kandmata ja võttis need endale.
Kohus mõistis RLile karistuseks 8 kuu pikkuse tingimisi
vangistuse. Vangistust ei pöörata reaalselt täitmisele,
kui süüdimõistetu ei pane 20-kuulise katseaja jooksul
toime uut kuritegu, täidab kriminaalhooldaja kontroll
nõudeid ja hüvitab kogu vallale tekitatud kahju.

• Kärla vallavalitsuse ametnik ja SA Kärla juhataja MÕ
mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava
kuriteo toimepanemises.
MÕ omastas mitme aasta vältel vallavalitsuse ja sihtasu
tuse eeskoste all olevate klientide raha kokku 12 608,81
eurot.
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Kohus mõistis MÕ-le 2 aastat vangistust 3 aasta pikkuse
katseajaga.

• EJ mõisteti süüdi hääle ostmises, s.o KarSi § 164 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

EJ mõjutas 2013. aastal Kiviõli linna kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel kolme inimest hääletama kandidaadi
nr 156 poolt. Mõjutamise käigus andis EJ kõigile kolmele
isikule 10 eurot.
Kohus mõistis EJile 5 kuud vangistust 3 aasta pikkuse kat
seajaga.

• Pankrotihaldur VP mõisteti süüdi KarSi § 201 lg 2 p-de 1

ja 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ning § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifit
seeritavate kuritegude toimepanemises.
Pankrotihaldurina omastas VP pankrotimenetluse käigus
mitme ettevõtte raha kogusummas 44 131,68 eurot. Li
saks pani pankrotihaldur omastatud vara varjamiseks toi
me rahapesu suures ulatuses, kandes kuriteo läbi saadud
vara endaga seotud ettevõtte kontole, muundades selle
ettevõtte varaks ja kasutades omastatud raha kinnistu

omandamiseks. Omastamise toimepanemiseks võltsis
pankrotihaldur dokumente ning esitas need näiliste kulu
tuste tõendamiseks.
Kohus mõistis VP-le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta
pikkuse katseajaga.

• Otepää Gümnaasiumi direktor AM mõisteti süüdi KarSi
§ 201 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toime
panemises. Kooli direktor AM pööras ametiisikuna enda
ja kolmandate isikute kasuks ajavahemikul 2008–2012
Otepää vallavalitsuse raha, mis oli tema valduses seo
ses tööülesannetega. AM majutas Otepää gümnaasiumi
õpilaskodus ja klassiruumides külalisi, kuid saadud tasu
kogusummas 12 420,77 eurot jättis raamatupidamises
kajastamata ning Otepää vallavalitsusele edastamata.
Samuti omastas AM kooli vara (televiisori ja riidese
meid) kogusummas 524,64 eurot. AM on tekitatud kahju
hüvitanud.
Kohus mõistis AMile rahalise karistuse 270 päevamäära
ulatuses, s.o kokku 7425 eurot.
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Väärtegude statistika

Valitsusasutuse peaspetsialist

Büroo menetlusse registreeriti 2014. aastal 14 ja 2015. aas
tal 15 väärteojuhtumit. 2014. aastal jäeti alustamata 1 ning
2015. aastal 6 väärteomenetlust. Väärteomenetlusi lõpe
tati 2014. aastal 2 ja 2015. aastal 12. 2014. aastal jõudis
otsuseni kokku 18 ning 2015. aastal 12 väärteomenetlust.
Valdav osa otsustest tehti kiirmenetluses ja üldmenetluses.
Hoiatamismenetluses jõuti kahe aasta jooksul otsuseni
kokku 5 korral.

Valitsusasutuse peaspetsialist, kellel oli avaliku ülesande
täitmiseks ametiseisund, mis seisnes õigusaktist, tehingust
või asutuse töökorraldusest tulenevas õiguses ja kohustu
ses avalikku ülesannet täites teha otsus, sealhulgas osale
da selle tegemises või selle sisulises suunamises ning tehes
2014. aastal ettevõttes kontrolli, võttis ettevõtte esindajalt
vastu 11,16 kg külmutatud kala ning 5,9 kg kalafileed. Selle
ga rikkus ametiisik KVSi § 3 lg 1 p 1 nõudeid, mille kohaselt
on ametiisikul keelatud korruptiivse tulu saamine. Niiviisi
pani ametiisik toime KVSi § 18 järgi kvalifitseeritava väär
teo, s.o korruptiivse tulu saamisega seotud teatamise ja
üleandmise kohustuse rikkumise. Peaspetsialistile määrati
kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toi
mepanemise eest rahatrahv 200 eurot.

Kohtuvälise menetleja määratud trahvisummad
olid 2014. aastal kiirmenetluses keskmiselt 190 eurot
ja üldmenetluses 325 eurot. 2015. aastal olid trahvi
summad kiirmenetluses 250 eurot ja üldmenetluses
330 eurot.
Allpool kirjeldame olulisemaid korruptsioonivastases seaduses märgitud rikkumistega seotud jõustunud
väärteolahendeid 2014. ja 2015. aastast.
Riigi osalusega ettevõtte nõukogu liige
Riigi osalusega ettevõtte nõukogu liige võttis 2013. aastal
nõukogu koosolekul osa mittetulundusühingule 5000eu
rose toetuse määramisest, olles ühtlasi selle MTÜ esi
mees. Säärase tegevusega rikkus isik korruptsioonivasta
se seaduse § 11 lg 1 p-s 1 märgitud toimingupiirangut:
ametiisikul on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui
see tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suh
tes. Nõukogu liikmele määrati kiirmenetluses KVSi § 19
järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise eest raha
trahv 320 eurot.
Valitsusasutuse komisjoni liige
Valitsusasutuse töövaidluskomisjoni liige võttis 2014. aas
tal osa komisjoni istungist, olles samal ajal ühe arutatava
töövaidluse osalise esindaja. Komisjoni liige soovitas
töövaidluse ühele osalisele esindajaks endaga seotud
ettevõtet (kus ta oli juhatuse liige ja osanik). Rikkumi
se toimepanija jättis end töövaidluskomisjonis komisjoni
liikme kohalt nõuete kohaselt taandamata, et suunata
komisjoni liikmena langetatavat otsust isiklikest huvidest
lähtuvalt. Huvide konflikti varjamiseks korraldas komisjo
ni liige vaidluse osapoolt esindama töövaidluskomisjoni
kolmanda isiku. Seega osales komisjoni liige ametiisikuna
toimingus, mis korraldati temaga seotud isiku suhtes, olles
teadlik korruptsiooniohust. Säärase tegevusega pani ko
misjoni liige toime KVSi § 11 lg 1 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud
toimingupiirangu rikkumise, mille eest on KVSi § 19 järgi
nähtud ette vastutus. Komisjoni liikmele määrati üldme
netluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepa
nemise eest rahatrahv 400 eurot.

Ministeeriumi hallatava riigi teadus- ja
arendusasutuse IT juht
Ministeeriumi hallatava riigi teadus- ja arendusasutuse IT
juht, täites ametijuhendi järgi ülesannet ning vastutades
IKT vahendite hankimise korraldamise eest, tellis 2013.
aastal asutuse nimel endaga seotud ettevõttest erinevaid
kaupu ja teenuseid kokku 4410 euro eest. Arendusasutu
se IT juht oli samal ajal seotud ettevõtte ainuosanik ning
ettevõtte põhitegevus on muu hulgas IT teenuste osuta
mine. KVSi § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ametiisikul keelatud
toimingu või otsuse tegemine ametiisiku enda või temaga
seotud isiku suhtes. KVSi § 7 lg 1 p-s 2 on määratletud
seotud isikuna juriidiline isik, milles 1/10 osalusest või
osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule endale
või temaga seotud isikule. Seega ei oleks IT juht tohtinud
tellida kaupa/teenust sellest ettevõttest ja kinnitata enda
osalusega seotud äriühingu arveid. Lähtudes KVSi § 11 lgst 2, pidanuks asutuse IT juht sellest asjaolust viivitama
ta teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse
nimetamise õigusega isikut või organit, kes oleks teinud
toimingu või otsuse ise või andnud selle ülesande teisele
ametiisikule. Sellise tegevusega rikkus IT juht teadvalt ja
korduvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 ja § 11 lg-s 2 sätestatut,
millega pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
ehk toimingupiirangu rikkumise. IT juhile määrati üldme
netluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepa
nemise eest rahatrahv 400 eurot.
Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse direktor
Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse direktor
asutuse esindajana sõlmis 2013. aastal käsunduslepin
gu oma pojaga. Lepingu järgi kohustus poeg sortima ja
puhastama tänava sillutiskive, mille eest maksis asutus
talle 15 eurot tasu. Lisaks sõlmis ametiisik 2013. aastal
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litsentsilepingu enda abikaasaga. Lepingu kohaselt ostis
riigiasutus ametiisiku abikaasa koostatud käsikirja ainuõi
guse, makstes selle eest litsentsitasu 65 eurot. KVSi § 11
lg 1 p 1 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse
tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda
või temaga seotud isiku suhtes. Sellise tegevusega rikkus
ametiisik teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, millega
pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo ehk
toimingupiirangu rikkumise. Riigiasutuse direktorile mää
rati kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 80 eurot.
Avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu liige
Avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogu liige hääletas
2013. aastal nõukogu koosolekul mittetulundusühingu
taotluse poolt, mille tagajärjel sai MTÜ avalik-õiguslikult
juriidiliselt isikult stipendiumi 18 000 eurot sihtotstar
beliseks kasutamiseks. Nõukogu liige oli samal ajal selle
mittetulundusühingu juhatuse liige. KVSi § 11 lg 1 p 1
kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse te
gemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda
või temaga seotud isiku suhtes. Sellise tegevusega rikkus
ametiisik teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, millega
pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo ehk
toimingupiirangu rikkumise. Nõukogu liikmele määrati
kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 160 eurot.
Vallavanem
Vallavanem sõlmis vallavalitsuse esindajana 2014. aastal
töölepingu isikuga, keda seob ametiisikuga ühine majapi
damine. Lepingu järgi asus seotud isik tööle valla spordi
hoone juhatajana, kusjuures tema tööülesandeid annab
ja nende täitmist kontrollib vallavanem. KVSi § 11 lg 1 p
1 kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse
tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda
või temaga seotud isiku suhtes. Säärase tegevusega rik
kus ametiisik teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, mil
lega pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
ehk toimingupiirangu rikkumise. Vallavanemale määrati
üldmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 200 eurot.
Vallavanem
Vallavanem sõlmis 2014. aastal valda esindades kaks töö
võtulepingut enda pojaga. Lepingu järgi kontrollib isik kü
lades kõiki tänavavalgusteid, vajaduse korral parandab ja
vahetab neid, remondib ja paigaldab valgusteid vallama
jas ning remondib vallamaja elektrisüsteemi. Vallavanem
rikkus sellega KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatud toimingupii
rangu keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toi

mingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse
ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Sellega
pani vallavanem toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava
väärteo, s.o seadusega kehtestatud toimingupiirangu
teadva rikkumise. Vallavanemale määrati üldmenetluses
KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise
eest rahatrahv 160 eurot.
Omavalitsuse volikogu liikmed
Kaks volikogu liiget osalesid 2013. aastal volikogu istun
gil õiguslikke tagajärgi loova otsuse tegemises. Otsus
sisaldas volituse andmist omavalitsusele halduslepin
gu sõlmimiseks mõlema volikogu liikme endaga seotud
sihtasutusega. Kaks volikogu liiget said samal ajal siht
asutusest töötasu. Seega oli sihtasutus volikogu liikme
suhtes KVSi § 7 lg 1 p-de 3 ja 4 järgi isik, kelle seisund
või tegevus mõjutab ametiisikut väljaspool tema ameti
seisundit oluliselt ja vahetult. Sellise tegevusega rikkusid
ametiisikud teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, mil
lega panid toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
ehk toimingupiirangu rikkumise. Mõlemale volikogu liik
mele määrati kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitsee
ritava väärteo toimepanemise eest rahatrahv 120 eurot.
Volikogu liige
Volikogu liige osales 2014. aastal volikogu istungil õigus
likke tagajärgi loova otsuse tegemises, millega otsustati
hoonestusõigus osaühingu kasuks valla munitsipaal
omandis olevatele hoonestamata kinnisasjadele. Valla
valitsus, keda esindas vallavanem, ning osaühing, keda
esindas juhatuse liige, kes oli samal ajal ka volikogu liige,
sõlmisid notariaalselt kinnitatud ühishoonestusõiguse
seadmise lepingu. Lepingu sisuks on ühishoonestusõigu
se seadmine kinnisasjadele 49 aastaks osaühingu kasuks.
Lepingu tehinguväärtuseks on määratud 19 173,00 eurot
ning hoonestusõigus on seatud tasuta.
KVSi § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ametiisikul keelatud
toimingu või otsuse tegemine ametiisiku enda või tema
ga seotud isiku suhtes. KVSi § 7 lg 1 p 2 tähenduses on
seotud isik juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest
või osaluse omandamise õigusest kuulub ametiisikule
endale või temaga seotud isikule. Sama lõike kolmanda
punkti järgi on seotud isik juriidilise isik, mille juhtimisvõi kontrollorgani liige on tulumaksuseaduse tähenduses
ametiisik ise. Sellest lähtuvalt oli osaühing volikogu liikme
jaoks KVSi § 7 lg 1 p-de 2 ja 3 tähenduses seotud isik, sest
otsuse tegemise ajal oli volikogu liige osaühingu ainus ju
hatuse liige, ning talle kuuluva ettevõtte kaudu ka osanik.
Volikogu mõlemale liikmele määrati kiirmenetluses KVSi
§ 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise eest
rahatrahv 400 eurot.
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Volikogu liige
Volikogu liige osales 2013. aastal volikogu istungeil õiguslik
ke tagajärgi loovate otsuste tegemises, milleks oli vallava
nema valimine, vallavanema põhipalga kinnitamine 1840
eurot kuus ja vallavanemale preemia maksmine ühe kuu
palga ulatuses. Volikogu liige hääletas nendel kordadel val
lavanemaks saanud isiku poolt, kes oli tema isa. Volikogu
liige on vallavanemaga seetõttu seotud isik KVSi § 7 lg 1 p
1 tähenduses. Seega rikkus volikogu liige KVSi § 11 lg 1 p-s
1 sätestatud toimingupiirangu nõudeid, pannes toime KVSi
§ 19 järgi kvalifitseeritava väärteo, mille eest määrati talle
üldmenetluses KVSi § 19 järgi rahatrahv 300 eurot.
Omavalitsuse ehitusjärelevalveinsener
Omavalitsuse ehitusjärelevalveinsener, kelle teenistusüles
annete hulka kuulus ehitusprojektide läbivaatamise komis
joni koosseisus ehitusprojektide vastavuse kontrollimine
kehtestatud seadustele ja normidele, projekteerimistin
gimustele ja detailplaneeringutele, kontrollis 2013. aastal
omavalitsuse hallatava asutuse hoones tehtud ehitustööde
vastavust, otsustas puuduste kõrvaldamiseks anda ehitus
töid tegevale ettevõttele uue tähtaja, mille saabudes kinni
tas oma allkirjaga, et ehitise ülevaatusel avastatud puudu
sed on kõrvaldatud, ning kinnitas 2014. aastal, et ehitisele
kasutusloa andmiseks tehnilisi takistusi ei ole. Ehitusel tegi
ehitustöid ettevõte, mille üks kahest osanikust oli insene
ri abikaasa. KVSi § 7 lg 1 järgi on seotud isik muu hulgas
ametiisiku abikaasa, seega oli insener ettevõtte osanikuga
seotud isik KVSi § 7 lg 1 p 1 tähenduses.
KVSi § 7 lg 1 p 2 kohaselt on seotud isik juriidiline isik,
milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õi
gusest kuulub ametiisikule endale või temaga seotud isiku
le, seega oli insener ettevõttega seotud isik KVSi § 7 lg 1 p 2
tähenduses. KVSi § 11 lg 1 p 1 järgi on ametiisikul keelatud
toimingu või otsuse tegemine ametiisiku enda või temaga
seotud isiku suhtes. Seega ei oleks insener tohtinud lan
getada otsust selle ettevõttega seotud tegevuste suhtes.
Lähtudes KVSi § 11 lg-st 2, pidanuks insener nimetatud
asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ame
tiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes
oleks teinud toimingu või otsuse ise või andnud selle üles
ande teisele ametiisikule. Ehitusjärelevalveinsenerile mää
rati kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 160 eurot.
Omavalitsuse ehitusspetsialist
Omavalitsuse ehitusspetsialist, kelle teenistusülesannete
hulka kuulus ehitustööde lepingute kontrollimine, osales
2013. aastal linna korraldatud hankevõitjast ettevõtte
tööde tegemise ajal tööde järelevalves, juhtis ja osales
seitsmel koosolekul, kus aktseptis eelarvelisi muudatusi
ning kontrollis objekti vastavust projekteerimisnõuetele.

Peale toimunud koosolekuid koostas ehitustöid tegev
ettevõte linnale tasumiseks arved üle 35 000 euro. Ehi
tustöid tegeva ettevõtte üks osanikke oli ehitusspetsialisti
abikaasa. KVSi § 7 lg 1 järgi on seotud isik ametiisiku abi
kaasa, vanavanem, ametiisiku või tema abikaasa vanem
ning ametiisiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas
ametiisiku laps ja lapselaps, seega on ehitusspetsialist
abikaasaga seotud isik KVSi § 7 lg 1 tähenduses. KVSi § 7
lg 1 p 2 järgi on seotud isik juriidiline isik, milles vähemalt
1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub
ametiisikule endale või temaga seotud isikule. Järelikult
on ehitusspetsialist selle ettevõttega seotud isik KVSi § 7
lg 1 p 2 tähenduses. Ametiisikule määrati kiirmenetluses
KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise
eest rahatrahv 400 eurot.
Omavalitsuse lasteaia juhataja
Omavalitsuse asutatud lasteaia juhataja tegi 2013.–2014.
aastal tehinguid endaga seotud ettevõtetega kokku
6085,3 euro väärtuses. Nimelt oli kahe ettevõttega tehin
guid sooritades lasteaia juhataja samal ajal mõlema ette
võtte osanik koos oma abikaasaga. Korruptsioonivastase
seaduse § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ametiisikul keelatud
teha toimingut või otsust, kui otsus või toiming tehakse
ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Niisu
guse tegevusega pani juhataja toime KVSi § 11 lg 1 p-s 1
sätestatud toimingupiirangu rikkumise, mille eest on ette
nähtud vastutus KVSi § 19 järgi. Lasteaia juhatajale mää
rati üldmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 400 eurot.
Omavalitsusele kuuluva ettevõtte juhatuse liige
Omavalitsusele kuuluva hooldusettevõtte juhatuse liige kui
ametiisik allkirjastas 2014. aastal teenuse osutamise osa
ühingu ja omavalitsusele kuuluva ettevõtte vahel. Lepingu
kohaselt osutas osaühing teenuseid avalikus kohas ning
teenuste järele valvas ametiisik ise. Osaühingu nimel allkir
jastas lepingu ainuosanikust juhatuse liige, kes oli ametiisi
ku abikaasa ema. Ajavahemikul 2014–2015 esitas osaühing
hooldusettevõttele kokku 12 arvet, mille kinnitas ametiisik
kui hooldusettevõtte juhatuse liige. Arvete põhjal osutati
teenust kokku 14 311,92 euro väärtuses. KVSi § 11 lg 1 p 1
järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine
ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. KVSi § 7 lg
1 p-s 2 on seotud isikuna määratletud juriidiline isik, milles
1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub
ametiisikule endale või temaga seotud isikule. Lähtudes
KVSi § 11 lg-st 2, pidanuks asutuse omavalitsusele kuuluva
hooldusettevõtte juhatuse liige nimetatud asjaolust viivita
mata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse
nimetamise õigusega isikut või organit, kes oleks teinud
toimingu või otsuse ise või andnud selle ülesande teisele
ametiisikule. Niisuguse tegevusega rikkus ametiisik tead
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valt ja korduvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 ja § 11 lg-s 2 sätestatut,
millega pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
ehk toimingupiirangu rikkumise. Ametiisikule määrati üld
menetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toime
panemise eest rahatrahv 560 eurot.
Valla hallatava asutuse juhataja
Valla hallatava asutuse juhataja, kellel oli ametijuhendi
põhjal õigus ja kohustus juhtida asutust, vastutades ette
nähtud rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest
ning tehes tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete
täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite pii
res, kinnitas 2014. aastal kahel korral allkirjaga endaga seo
tud mittetulundusühingu esitatud arved kokku 300 eurot.
Juhataja oli samal ajal MTÜ juhatuse liige. KVSi § 11 lg 1
p 1 kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse
tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda
või temaga seotud isiku suhtes. Sellise tegevusega rikkus
ametiisik teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, millega
pani toime KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo ehk toi
mingupiirangu rikkumise. Valla hallatava asutuse juhataja
le määrati kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava
väärteo toimepanemise eest rahatrahv 64 eurot.
Kutseõppekeskuse projektijuht
Kutseõppekeskuse projektijuht, kelle ülesanne oli koosta
da ning esitada konkreetses programmis keskuse õpilaste,
töötajate ja vilistlaste rahvusvaheliste õpirändeprojektide
taotlusi ning koordineerida ja juhtida rahastatud projekte,
sõlmis 2013.–2014. aastal üheksal korral õppekeskuse ni
mel programmi raames lennupiletite ostmise ettevõttelt,
mille osanik oli projektijuhi abikaasa. Niiviisi tasus õppe
keskus projektijuhiga seotud ettevõtte esitatud arveid vä
hemalt 10 180 eurot. KVSi § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ame
tiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus
või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud
isiku suhtes. Seesuguse tegevusega rikkus ametiisik tead
valt KVS § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, millega pani toime KVSi
§ 19 järgi kvalifitseeritava väärteo ehk toimingupiirangu
rikkumise. Projektijuhile määrati kiirmenetluses KVSi § 19
järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise eest raha
trahv 300 eurot.
Kõrgkooli dekaan
Kõrgkooli dekaan, kellel oli õigus sõlmida kooli nimel le
pinguid teaduskonna üliõpilaste praktika ning residentide
koolituse praktilise osa korraldamiseks, sõlmis stažööri
dele ettenähtud praktika korraldamise lepingu ettevõtte
ga, mille osanik oli dekaani abikaasa. Lepingu järgi tasus
kõrgkool 2012. aastal ettevõtte esitatud arve alusel kokku
244,40 eurot. Lisaks sõlmis dekaan 2013. aastal diplomi
eelse õppetöö praktika lepingu sama ettevõttega, mille

osanik oli dekaani abikaasa. Lepingu järgi tasus kõrgkool
arvete alusel 141,40 eurot. KVSi § 11 lg 1 p 1 kohaselt on
ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui ot
sus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seo
tud isiku suhtes. Seda laadi tegevusega rikkus ametiisik
teadvalt KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatut, millega pani toime
KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo ehk toimingupii
rangu rikkumise. Dekaanile määrati kiirmenetluses KVSi
§ 19 järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise eest
rahatrahv 64 eurot.
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava
õppeasutuse õppeprorektor ja nõukogu liige
Õppeasutuse õppeprorektor ja nõukogu liige, kellel on põ
himäärusest tulenev pädevus valida korralisi õppejõude ja
teadustöötajaid, osales 2015. aastal kooli nõukogu istungil
ning võttis KVSi § 11 lg-s 1 sätestatud keeldu eirates osa õp
pejõu-osakonnajuhataja valimisest, kuhu kandideeris pro
rektori abikaasa. Selle teoga rikkus prorektor KVSi § 11 lg 1
p-s 1 sätestatud toimingupiirangu nõudeid, pannes toime
KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo. Prorektorile mää
rati kiirmenetluses KVSi § 19 järgi kvalifitseeritava väärteo
toimepanemise eest rahatrahv 120 eurot.

Alljärgnevalt kirjeldame erakonnaseaduses märgitud
rikkumisega seotud jõustunud
lahendit 2015. aastast.
Euroopa Parlamendi valimistel üksikkandidaadid
Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimistel kandideerinud
kuus üksikkandidaati jätsid Erakondade Rahastamise Järe
levalve Komisjoni (ERJK) teavitamata Euroopa Parlamendi
2014. aasta valimistel valimiskampaania rahastamisel ka
sutatavast arvelduskontost. Erakonnaseaduse (EKS) § 125
lg-s 2 on sätestatud kohustus, et üksikkandidaat võib va
limiskampaania tulude laekumiseks ja kulude tegemiseks
kasutada üksnes selliseid arvelduskontosid, millest ta on
teavitanud ERJK-d. Euroopa Parlamendi 2014. aasta vali
mistel kandideerimisega esitasid üksikkandidaadid peale
valimispäeva ERJK-le valimiskampaania aruande kulude
ja tasumiseks kasutatud vahendite kohta, kus olid kirjas
tegelikud valimiskampaaniaks tehtud kulud ning kulu
tuste tegemiseks kasutatud vahendid. Eeltoodust läh
tuvalt rikkusid kandidaadid EKSi § 125 lg-s 2 sätestatut,
millega panid toime EKSi §-s 1215 sätestatud väärteo, s.o
üksikkandidaadi arvelduskontost teavitamata jätmise.
Kandidaatidele määrati üldmenetluses EKSi § 1215 järgi
kvalifitseeritava väärteo toimepanemise eest rahatrahv
120–240 eurot.

40 RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA PRAKTIKA
VAHETAMINE
Kahe viimase aasta jooksul on büroo töötajad täien
danud oma teadmisi ja kutseoskusi riigisiseste koo
lituste kõrval ka rahvusvahelistel erialakoolitustel
ning töörühmades. Oleme olnud ise nii teadmiste
ja kogemuste jagajad kui ka teistelt õppijad. Kollee
gidega on vaja kogemusi vahetada, sest valdkonna
probleemide põhjustajad on kõikjal inimesed ning
inimestest hargnema hakkavad motiivid. Probleem
käitumise tuvastamine, tõendite kogumine, menet
lusraskuste ületamine, efektiivsuse kasvatamine,
koostöö ning tulevikku suunatud olukorda paranda
vate sammude leidmine ja elluviimine on osa sellest,
mida nendel kohtumistel saab arutada ja kust häid
realiseeritavaid ideid ammutada.
Allpool anname ülevaate mõningatest tähelepanu
väärsematest rahvusvahelistest töörühmadest, koh
tumistest ja konverentsidest, millest oleme viimastel
aastatel osa saanud.

•

Kahe aasta jooksul osalesid büroo töötajad Poo
las tegutseva korruptsioonivastase võitluse bü
roo (CBA) eestvedamisel ja ELi rahastatud pro
jektis „Rising of Anti-Corruption Training System“.
Kuus treeningkohtumist olid samas valdkonnas
töötavate praktikute jaoks tähtsad. Nad õppisid
kolleegide saavutustest ning loomulikult ka eba
õnnestumistest. Kohtumistest võtsid osa kokku
18 riigi esindajad.

•

2013. aastal lõppes 2011.–2013. aastal Euroopa
Liidu liikmesriikide korruptsiooni vastu võitlevate
asutuste eestvedamisel ellu viidud projekt EACT
(European Anti-Corruption Training). Kui projekt
oli lõppenud, korraldas büroo juht 2014. aasta
aprillis tekkinud rahvusvahelise võrgustiku püsi
ma jäämiseks projektis osalenud töörühma koh
tumise.

2014. aasta septembri kohtumisel osalenud
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Interpoli koolituse teade
Tallinnas toimunud Interpoli koolituses osalenud

•

•

Büroo juht osales 2014. aasta septembris Inter
poli, UNODC ning World Banki eestvedamisel
loodud töörühma STAR-Interpol Global Focal
Points Network kohtumisel, kus peateemad olid
varastatud varade tuvastamine ja arestimine
korruptsioonimenetlustes. Kohtumises osales
esindajaid 74 riigist.
Tänu heale koostööle FBI Balti regiooni esinda
jaga pidasid Föderaalse Juurdlusbüroo töötajad
2014. aasta teisel poolel Tallinnas kaua oodatud
koolituse teemal „Intervjueerimine ja ülekuula
mine“. Saadud teadmised ja praktiline õpe andsid
meie töötajaile häid ideid ning uut tuult oma töö
efektiivsemaks muutmisel.

•

Hea koostöö Interpoli Anti-Corruption and Fi
nancial Crimes Sub-Directorate esindajatega või
maldas Eestisse tuua rahvusvahelisi koolitajaid.
2015. aasta 26.–30. jaanuarini toimuski Tallinnas
korruptsioonikuritegude büroo ja Interpoli koos
töös koolitus „10th INTERPOL Global Programme
on Anti-Corruption, Financial Crime and Asset
Recovery“.

•

2014. aastast on büroo esindajad võtnud osa
OECD eestvedamisel võrgustiku loomisest ja koh
tumistest. Töörühmades OECD Working Group on
Bribery ja OECD Anti-Corruption for Eastern Euro
pe and Central Asia osalemisest kaks korda aastas

oleme saanud ülevaate rahvusvahelisel tasandil
eksisteerivast probleemist, nimelt välisriigi ameti
isikutele altkäemaksu juhtumite tuvastamisest ja
menetlemisest.
•

2015. aastal on büroo esindajad osalenud 2015–
2016 kestvas ELi rahastatavas ja Austria korrupt
sioonivastase büroo (BAK) eestveetavas projektis
„SIENA for Anti-Corruption Authorities” (S4ACA),
mille eesmärk on luua ELi riikides tegutsevate kor
ruptsiooni vastu võitlevate asutuste vahel infor
matsiooni vahetamiseks turvaline keskkond.

•

2015. aasta detsembris kohtusid põhjamaade ja
Balti riikide korruptsiooni vastu võitlevate üksuste
esindajad Europolis. Eesmärk oli naaber- ja lähedal
asuvate riikide kolleegidega arutada riikides valit
sevat korruptsiooniprobleemistikku, edu toonud
tegevusi ning koostöö edasisi võimalusi. Kohtu
mises osalesid Eestist büroo juht ja Kaitsepolitsei
ameti esindaja ning esindajad Lätist, Leedust,
Soomest, Rootsist, Norrast ja Šveitsist. See oli
järg 2012. aastal Soomes toimunud partnerite
vahelisele kohtumisele.

•

2015. aasta detsembris käisid korruptsioonikurite
gude büroos Austria korruptsioonivastase büroo
(BAK) esindajad. Kohtumine oli põhjustatud soo
vist tutvustada Eestis toimuvat, arutleda edulugu
de üle, vahetada kahe asutuse vahel praktikat ning
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ühist teadmist, et saavutada mõlemas asutuses
paremaid tulemusi.
•

2014. ja 2015. aastal osalesid büroo esindajad
EPACi (European Partners Against Corruption)
aastakonverentsil. EPAC on iseseisev organisat
sioon korruptsiooni vastu võitlevatele ja politsei
järelevalvega kokkupuutuvatele asutustele Eu
roopa Nõukogus ning Euroopa Liidu liikmesriiki
des. Selles organisatsioonis kaasategemine või
maldab saada ülevaadet teiste riikide praktikast,
võtta osa oluliste ELi komisjoni jõudvate ettepa
nekute esitamisest ning rahvusvahelisel tasandil
probleemide lahendamisest.

•

Büroo esindajad said 2015. aastal osa Eesti Jus
tiitsministeeriumi eestvedamisel korraldatud
ja ELi rahastud projektist PRIVACOR „Reducing
Corruption: Focusing on Private Sector“. Projek
tis osalenud käisid Taani ja Hispaania partner
asutustes ning rahvusvahelises pettusevastases
organisatsioonis OLAF. Projekti lõppkonverents
peeti 2016. aasta veebruaris Tallinnas. Projekti
raames tehti korruptsiooniuuring Taani ja Eesti
eraettevõtjate seas ning koostasime ettevõtjatele
soovitused korruptsiooniilmingute tuvastamiseks
ja koostööks õiguskaitseasutustega ning need on
avaldatud ka selle ülevaate lõpus.

ENNETUSTEGEVUS
Büroo on jätkanud kuritegude ennetusele tähelepanu
pööramist. Oleme käinud omavalitsustes, riigiasutustes
ja eraettevõtjate juures tutvustamas büroo tegevusvald
konda ning rääkimas võimalikest korruptsiooniriskidest ja
ohtudest. Inimeste teadlikkuse suurendamine aitab neil
kindlasti hoiduda võimalikest ebamäärastest olukorda
dest ning keelatud otsustest või tehingutest. Pahatahtliku
ja teadlikult omakasupüüdliku käitumise korral ennetus
tegevus eriti ei aita. Kui aga auditoorium on vastuvõtlik
ning näitab teema vastu huvi, võib sellistest kohtumistest
kasu olla, et inimeste mõtteviisi parandada või avardada.
Liiati on niisugustel kohtumistel saadud tagasiside valda
valt positiivne, mis kinnitab, et soov korruptsiooniilmin
gutest rohkem teada on olemas. Seetõttu tuleks neist
teemadest asutustes ja ettevõtetes rohkem rääkida ning
juhtkond peaks väärtushinnanguid järjepidevalt jagama.
Tähelepanuväärne ja väga positiivne on see, et nii
mitmedki kohalikud omavalitsused kui ka eraettevõtted
on ise kutsunud meid korruptsiooniohtudest rääkima.
See näitab, kui palju asutuse juhtkond hindab eetilisest
käitumisest ja aususest kantud põhiväärtusi ning ausat
ettevõtluskultuuri. Oma töötajate koolitamise ja hea ees
kujuga saavad asutuste ning ettevõtete juhid muuta oma
organisatsiooni tugevaks ja vastutustundlikuks.
Oleme seni saanud enamikule kutsetele vastata posi
tiivselt ning leidnud võimaluse teadmisi jagada ja aidata.
Samal ajal oleme eetika, huvide konflikti vältimise ning
korruptsiooni teemadel osalenud koos Kaitsepolitsei
ameti, Riigikontrolli, Rahandusministeeriumi, Justiitsmi
nisteeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega
õppepäevadel ning kohtumistel. Samuti teevad needsa
mad asutused iseseisvalt plaanipäraselt valdkonnapõhi
seid koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Koolitustel ja
kohtumistel oleme saanud jagada ennetusmaterjalina
teemapõhiseid infomaterjale, mis on leitavad ka PPA ko
dulehelt korruptsioonirubriigist.

Kahel viimasel aastal oleme rahvusvahelisel korruptsioo
Foto korruptsiooni ennetamise materjalist
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nivastasel päeval, 9. detsembril tellinud korruptsiooni ole
must sagedamini kajastanud lühivideoklippe (leitavad nii
PPA kodulehelt kui ka Youtube’ist). Oleme meedia vahen
dusel inimestele temaatika olulisust esile toonud ja juhti
nud tähelepanu sellele, et edaspidi oleks eksimusi vähem
ning ahvatlustele ei antaks sedavõrd kergesti järele.

Foto korruptsiooni ennetusvideost 2015. aasta
9. detsembrist

Foto vallavanema korruptsiooni ennetusvideost
2014. aasta 9. detsembrist

Foto järelvalveametniku korruptsiooni ennetusvideost
2014. aasta 9. detsembrist
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PPA kodulehe korruptsioonirubriigis on peale soovitu
si sisaldavate materjalide ka büroo menetletud kriminaal
asjade jõustunud kohtulahendite lühikirjeldused.
Viimase kahe aasta jooksul on teabepäevade, tutvus
tamiste ja koolituste arv märgatavalt kasvanud. Nelja aasta
vältel oleme mitu korda kohtunud välisriikide külalistega,
kellele oleme tutvustanud büroo tegevust ja olemust.

Büroo panus ennetustegevusse
Foto koolijuhi korruptsiooni ennetusvideost
2014. aasta 9. detsembrist

preventsiooniteemalised kohtumised, seminarid
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Joonis 35. Büroo panustamine ennetustegevusse
ning kohtumised välisdelegatsioonidega nelja aasta jooksul
Foto ametniku korruptsiooni ennetusvideost
2014. aasta 9. detsembrist

SOOVITUSED ERASEKTORIS
KORRUPTSIOONI UURIMISEKS
Oleme pidanud vajalikuks edastada valdavalt erasektorile
mõeldud soovitusi ja nõuandeid, et avastada ettevõttes
ebaausat käitumist, rakendada selle vältimiseks vajalikke
meetmeid ning tegelda avastatud juhtumitega. Lisaks on
esitatud soovitused ametnikele puhuks, kui puututakse
kokku altkäemaksu andmise olukordadega.
Erasektori korruptsiooni uurimise meetodid ei erine
sisuliselt avaliku sektori korruptsiooni uurimise mee
toditest. Erinevus on menetlusest huvitatud isikus. Kui
avaliku sektori korruptsiooni puhul kaitseme peamiselt
avalikke huve, nagu riigi usaldusväärsus ja võrdse koht
lemise põhimõtted, siis on erasektori korruptsiooni pu
hul tähtis vaba konkurentsi, ettevõtja varaliste õiguste
ja usaldusväärsuse kaitse. Sellest lähtuvalt eeldame et
tevõtjapoolset suurt huvi menetluste initsieerimise ja
eduka lõpuleviimise vastu, sest korruptiivse tegevusega
tehakse kahju just ettevõtjale. Erasektori korruptsiooni
käsitlevate menetluste edu sõltub suuresti sellest, kui
hea on ettevõtja ja uurimisasutuse omavaheline koos
töö. Aegsasti alanud koostöö, mis sisaldab konsultat
sioone ja nii ettevõtte enda kui ka politsei kooskõlasta
tud tegevusi, tagab parima lahenduse nii ettevõtja kui
ka riigi vaatest. Ettevõttes ebaausate töötajate avalikuks
tulek olukordades, kus selle on tuvastanud ettevõtte
juhtkond või sisekontrolli töötaja, ei tekita kahju orga
nisatsiooni mainele. Vastupidi, see on selge märk ausast
ettevõtlusest ning oluliste väärtuste hindamisest nii et
tevõttes sees kui ka tema partneritelt.
Korruptsiooni ärahoidmine, tõkestamine ja avastami
ne on terviklik süsteem. Seetõttu annab erasektori kor
ruptsiooni uurimine parima tulemuse, kui ennetamise
valdkondadele on ettevõttes piisavalt tähelepanu pööra
tud.

Toetame järgmisi Transparency Internationali
üldisi seisukohti.2
Korruptsioon erasektoris:
1) teeb kaubad/teenused kallimaks;
2) halvendab kvaliteeti;
3) tekitab väljapressimise ohu;
4) õõnestab vaba konkurentsi ja ausat äritegevust;
5) kaob kindlus, et parim võidab;
6) takistab innovatsiooni;

a) muudab äri räpaseks;
b) sulgeb uksi;
c) kui juhid nii käituvad, siis miks meie (alluvad) ei tohi;
d) ettevõtte väärtuslik aeg kulub ebaausa käitumise
varjamisele: topelt raamatupidamine, salakohtumi
sed jne.
Mõni vajalik samm korruptsiooniennetuseks erasektoris:
1) alusta tipust – teeme äri ainult siis, kui see on
puhas;
2) analüüsi võtmekohti oma äris (kus korruptsioon
meie äris esineb?);
3) arenda käitumisjuhiseid (kingitused, kulutused,
kutsed jne);
4) loo sisekontrollisüsteem;
5) hoia korruptsioonivastane süsteem ajakohane;
6) koolita töötajaid;
7) loo korruptsioonist teavitajate kaitse.
Korruptsiooniennetuse põhimõtted erasektoris:
1) juhtkond peab olema eeskujuks oma igapäevases
tegevuses ning peab avatult arutlema alluvatega
nn hallide alade üle;
2) peab hoidma korruptsiooniteemat aktuaalsena –
korruptsioonile ei meeldi avatus ja läbipaistvus;
3) rikkumiste korral peavad olema selged ja kindlad
tagajärjed.
Korruptsioonist teavitamine on efektiivne viis pettusi avastada. Rahvusvahelise pettuste uurijate assot
siatsiooni (ACFE) 2014. aasta pettuste uuringu kohaselt
on teavitamine levinuim pettuste avastamise viis ning
umbes 40% kõigist ettevõttesisestest pettusjuhtumi
test avastatakse just vihjete teel. Samuti on vihjete
põhjal tehtud uuringud toimunud märksa kiiremini ja
tekkinud kahju on oluliselt väiksem.3 Seetõttu on tea
vitussüsteemi ja teavitaja kaitse olemasolu ettevõtjale
väga tähtis.

Riskide hindamine
Ennetus- ja tõkestusmeetmete planeerimine on tõhu
saim, kui see algab korruptsiooniriskide hindamisest.

7) ettevõtte sees:
3
2

Allikas: Transparency International, Saksamaa

http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-tonations.pdf
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Korruptsiooni valem4
Korruptsioon = monopoolne võim + otsustusvabadus +
motivatsioon + aruandekohustus + läbipaistvus + kontrol
li puudumine

Soovitused ettevõtteile, kuidas teha järelevalvet ja
vähendada korruptsiooni erasektoris
1. Üldise järelevalve olemasolu peab olema ettevõt
tes üldteada, sest see aitab rikkumisi ära hoida.

1. Monopoolne võim – konkreetne inimene otsustab
kaupade või teenuste üle

2. Konkreetset kontrolli tuleb levitada võimalikult
vähe, et tagada tõendite kvaliteeti.

2. Otsustusvabadus – piiramatu otsustusõigus, kes ja
kui palju saab kaupa või teenust ning kui palju seda
saadakse

3. Tuvasta ettevõttes tehingute ja otsuste eest vastu
tavatel positsioonidel töötavate isikute majandus
huvid, kõrvaltegevused ning seotud isikud.

3. Motivatsioon – isiklik motivatsioon korruptiivselt
käituda

4. Kontrolli oluliste tehingute ja otsuste mõju seotud
isikutele.

4. Aruandekohustus – kas ja kui palju peavad otsusta
jad oma tegevusest aru andma

5. Kontrolli oluliste tehingute ja otsuste tingimusi
ning hinda neid (vajaduse korral võta võrdlevaid
pakkumisi, küsi arvamust valdkonna spetsialistilt
või selgitusi osalistelt).

5. Läbipaistvus – kui läbipaistvaks ehk avalikkusele jäl
gitavaks on otsustusprotsessid muudetud
6. Kontrolli puudumine – kas ja kui palju kontrollitakse
otsustajate tegevust
Kõige tähtsam tegur valemis on isiku motivatsioon kor
ruptiivselt käituda, kus tuleb arvestada seda, et tegemist
on kalkuleeritud õigusrikkumisega, kas saadav kasu on
suurem kui vahelejäämise risk ja tagajärjed.
Motivatsioon ja teised muutujad avaldavad eeltoodud
valemis kahesugust mõju:
1) kui inimesel puudub motivatsioon korruptiivselt
käituda, siis ei pane teiste kriteeriumide kõrge ris
kitase isikut korruptiivselt käituma;
2) kui motivatsioon on olemas, aga teiste kritee
riumidega seotud riskid on asutuses viidud mi
nimaalseks, siis on isiku korruptiivne käitumine
raskendatud.
Olulised lähtekohad:
1) motivatsiooni tuvastamisel on tähtis isikupõhine
hindamine, et tuvastada ametnike motiveeritus
korruptiivseid tegusid toime panna;
2) teiste tegurite puhul on oluline valdkondlik hinda
mine, et tuvastada keskkonna mõju, mis soodus
tab või pärsib korruptsiooni;

6. Tegevuste paremaks plaanimise ja olukordade hin
damiseks võid lisaks:
1) kaasata audiitori;
2) konsulteerida juristiga;
3) konsulteerida politseiga (ei tähenda menet
luse alustamist).
7. Konkreetse kahtluse tekkimise korral:
1) selgita välja kõik osalised, nendega seotud
isikud ja nende motiivid;
2) kogu kokku kõik tehingu või otsuse detailid ja
tingimused;
3) selgita välja tehingu või otsuse teinud töö
tajate õigused ja kohustused (töölepingud,
ametijuhendid, muud eeskirjad);
4) dokumenteeri oma tegevust piisava põhjalik
kusega (foto, video, märkmed), et oleks tu
vastatav kogutud info päritolu ning saamise
viis;
5) tuvasta ja dokumenteeri saadud kahju;
6) konsulteeri audiitori, juristi või politseiga;

3) korruptsiooni valem näitlikustab kõige paremini te
gureid, mida on vaja arvestada korruptsiooniriske
hinnates ning tegevusstrateegiat plaanides;

7) ettevõtte eetikanõuete, töölepingu või muu
eeskirja rikkumise korral võta isikult selgitu
sed kahtluste kohta ning vormista uuringu
tulemused sobivas vormis;

4) odavam ja vähem ressurssi nõudev on korruptsioo
ni ennetada kui avastada.

8) süüteo toimumise korral koosta süüteoteade
või edasta informatsioon politseile muul viisil;
9) ole valmis politseile lisainfot esitama ja abi
osutama;

Põhineb Robert Klitgaard’i valemil (http://www.imf.org/
external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf), mida oleme
täiendanud.

4

10) lepi politseiga kokku, kuidas kuvatakse si
tuatsiooni ettevõttes ja avalikkusele;
11) mõtle läbi töötajaga töösuhte jätkamise küsi
mus.
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Üldine käitumisjuhis üksikisikule ja ettevõttele

Ametniku üldised käitumisjuhised

Kui puutute kokku olukorraga, kus teie enda või teie äri
ühingu tehingupartner on riigi- või kohaliku omavalitsuse
asutus ning tehingu üle otsustav ametiisik on teie lähisu
gulane või -hõimlane, siis on ametiisikul teiega või teie
äriühinguga tehingu tegemine keelatud.

Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja huvi
de konflikti korral?

Kui ametiisik küsib või nõuab teilt altkäemaksu ehk nn
meelehead (kingitus, raha, teenus, osa tehingust, tulevi
kus saadav kasu vms), siis:
1) ärge väljendage sellega nõustumist;
2) püüdke kindlaks teha toiming(ud), mida ametiisik
kavatseb altkäemaksu (nn meelehea) eest teha või
tegemata jätta;
3) hoidke teie kätte sattunud nn meelehead kindlas
kohas kuni uurimisasutuse poole pöördumiseni
(see võib osutuda tähtsaks tõendiks süüteomenet
luses);
4) leidke võimaluse korral tunnistaja (nt kolleeg);
5) fikseerige juhtum esimesel võimalusel kirjalikult
ning andke sellest teada kas korruptsioonikurite
gude büroole, Kaitsepolitseiametile või Riigiproku
ratuurile;
6) ärge levitage juhtunu kohta infot avalikkusele või
avalikult.
Korruptsioonist saab ööpäeva ringi teada anda, helistades keskkriminaalpolitsei vihjetelefonile 612 3657,
saates e-kirja aadressil korruptsioonivihje@politsei.
ee või helistades Kaitsepolitseiameti vihjetelefonile
612 1500.

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus teil võib tekkida
huvide konflikt ametiisiku töökohustuste ja isikli
ke huvide vahel, siis tuleb ennast selliste otsuste
tegemisest taandada ning teavitada sellest oma
ülemust.
2. Kui teile antakse, pakutakse või lubatakse anda
altkäemaksu ehk nn meelehead (kingitust, raha,
teenust, osa tehingust, tulevikus saadavat kasu
vms), siis:
1) keelduge sellest;
2) püüdke kindlaks teha, mis toimingu(te) tege
mist või tegemata jätmist altkäemaksu (nn
meelehea) eest soovitakse;
3) püüdke kindlaks teha altkäemaksu ehk nn
meelehea lubaja, pakkuja või andja isik ning
ka isik, kelle huvides seda tehakse;
4) kui teie kätte satub nn meelehea, hoidke see
kindlas kohas kuni uurimisasutuse poole
pöördumiseni (see võib osutuda tähtsaks
tõendiks süüteomenetluses);
5) leidke võimaluse korral tunnistaja (nt kol
leeg);
6) fikseerige juhtum esimesel võimalusel kirja
likult ja teatage sellest oma ülemusele ning
kas korruptsioonikuritegude büroole, Kaitse
politseiametile või Riigiprokuratuurile;
7) ärge levitage juhtunu kohta infot avalikku
sele või avalikult.

48 MIDA SAAME TEHA, ET ELU EESTIS MUUTUKS
VEEL PAREMAKS?
Jagame mõtteid ja soovitusi, mis võiksid suurendada
riigis läbipaistvust, anda head eeskuju, taandada va
nad traditsioonid, kinnistada eetilisi ja ausaid väärtusi,
kujundada ausamaks avalikku haldust, kaasata erasek
torit korruptsiooni ärahoidmisse jms. Neid mõtteid
saame ellu viia üheskoos lugejaga. Mida rohkem on
inimesi, kes neid järgivad ja ellu viivad, seda tulemusli
kumad me olukorra parendamisel oleme. Mõistagi on
vaja algatusvõimet, mõne prioriteedi ümberseadmist
ning võimalikku ressurssi, aga kõike seda suuremate
eesmärkide nimel ja ikka selleks, et kahju kannatanuid
oleks vähem. Korruptsiooni sallimine mis tahes vormis
nõrgestab meid endid ning muudab teenuse saamise
või pakkumise keerulisemaks ja kallimaks. Liiati kanna
tab kvaliteet ning suurenevad mitmetahulised ohud.
Loodame, et allpool toodud ettepanekutest jõuab
nii mõnigi realiseerimiseni, kui selleks peaks vaja ole
ma ka suuremat diskussiooni riigis strateegiate või õi
gust loovate aktide ning normide üle.
Büroo esimeses ülevaates märgitud ettepanekud
on saanud paljuski head vastukaja ja tähelepanu. Mõ
nigi neist ettepanekuist on lausa ellu viidud või on neid
arvestatud, nagu Riigikogu komisjonide protokollide
temaatika, parlamendisaadikute immuniteediga seo
tud küsimused ja korruptsiooni uurimist võimaldavate
seaduste püsimine.
Järgmisena esitame põgusa kordusena eelmises
ülevaates märgitud ja tänapäevani tähelepanu vajavad kolm tegevust ning mõne ettepaneku, mille oleme
edastanud ka korruptsioonivastase strateegia rakendusplaani.
1. Korruptsiooni vähendamisse saavad märgatavalt panustada erakonnad. Erakondades
võiksid olla kasutusel eetikakoodeksi moodi
normid, millest peetakse kinni, mida austatak
se, järgitakse ja propageeritakse. Sellega võiks
kaasneda eetilisele käitumisele kohatu tegevuse
taunimine ning erakonnakaaslaste koolitamine
läbipaistvama, ausama ja avalikkust paremini
teeniva mudeli kaudu. Erakondades kasutatav
normistik kanduks siis omakorda üle parlamen
ti. Samuti on vaja erakondades ära hoida sise
valimistega manipuleerimist, olgu see seotud
sisevalimiste eel uute liikmete erakonda astuma
keelitamise ja kindla kandidaadi hääletamisega
või nende varem kriminaalkorras karistatud ini
meste erakondadesse vastuvõtmisega, kellega
manipuleerimine võib olla üksikutele kasulik

ning mõjutada seeläbi hääletamist. Kolmandaks
peab erakond seisma selle eest, et liikmete hul
gas ei oleks kohta kohtulikult karistatud isikute
le, kes on tahtlikult toime pannud kuriteo.
2. Ametikohtade politiseerumise vähendamine
valitsusasutustes, kohalikes omavalitsustes ja
nende hallatavates asutustes ning riigi ja koha
liku omavalitsusega seotud juriidilistes isikutes
väärib tähelepanu järgmistel aastatel. Tööle
võtmine ja ametisse nimetamine peab tugine
ma nõutavatele erialastele oskustele, mitte isiku
erakondlikule kuuluvusele ja lojaalsusele.
3. Kohalikud omavalitsused peavad senisest enam
tähelepanu pöörama omavalitsuse tegevust
juhtivate ja korraldavate inimeste korruptsioonivastase tegevuse teadlikkuse suurendamisele ning korruptsiooniga seotud ohtude märkamisele. Omavalitsused, kus siiani pole jõutud
võtta huvide konflikti vältimise meetmeid ka
sutusele, peaksid seda kindlasti tegema hak
kama. Tähtsal kohal on töötajate koolitamine
ning ausamal ja parimal moel avalike vahendite
kasutamine. Avalike vahendite kasutamise ava
likustamine aitab ära hoida võimalikke korrupt
siooniilminguid. Üks avalikustamise parimaid
viise on omavalitsuse dokumendiregistri parem
pidamine ning otsuste, protokollide ja komisjoni
protokollide avaldamine kodulehel. Kuna aas
taid on korruptsioonivastases võitluses olnud
sagedased korruptsiooniilmingud omavalitsus
tes ja nende juhtide hulgas, siis tuleks suuremat
tähelepanu pöörata omavalitsuste juhtide kooli
tamisele ning teadlikkuse suurendamisele. Siin
oleks suur roll omavalitsuste liitudel ja maava
nematel, kelle eestvedamisel saaks järjepideva
koolitamise, soovituste andmise ning teadlik
kuse parandamisega igal neljal aastal vaheldu
va töötajaskonnaga senisest tulemuslikumalt
tegelda. Asutuse maine loomisel on suur roll
asutuse juhil ning tema poolt töötajateni edasi
kantud eetilistel tõekspidamistel ja väärtustel.
Kui põhimõtteid ja väärtusi ei järgi juhtkond, siis
ei pruugi neist kinni pidada ka alluvad.
4. Koolides tuleks täiendada ja uuendada eetika
õppekava. Algklassides, põhikoolis, gümnaa
siumis, ülikoolis ja teistes õppeasutustes on
vaja õpetada üldist eetikat, ametniku eetikat
ja käitumist. Noorema põlvkonna teadlikkuse

49
suurendamise ning avatuse, aususe ja tege
vuste läbipaistvuse küsimustega läbimõeldult
ning järjepidevalt ei tegelda. Toimiv õppekava
aitaks kasvava noorpõlve täisealiseks saades
ja iseseisvasse ellu astudes oluliselt kujunda
da uuemat mõttemalli, et taanduksid vanad ja
iganenud käsi-peseb-kätt-seisukohad (nt ma ei
teadnudki, et kütust ei tohi oma autosse tan
kida; kõik varastavad, miks mina ei tohi jne).
Tulevastel põlvedel oleks mitmekümne aasta
pärast juba märksa parem pinnas toimetada
ausamas keskkonnas.
5. Veebipõhine koolituskeskkond või programm
avalikule ja erasektorile peaks tagama õppe
vara vajaliku algteabe saamiseks ning kohustus
likus korras samal teemal testi läbimiseks igal
aastal igale avalikus sektoris töötavale inimese
le. Koolituskeskkond peab aja jooksul täienema
ja uuenema. Iga ministeeriumi, omavalitsuse
jne korraldada oleks oma valitsusala töötajate
kohustamine see test läbi teha.
6. Eelmisele punktile lisaks peab seda keskkonda
tutvustama erasektorile, et needki inimesed
teaksid avaliku sektori olemust ja tööeetikat.
Vajaduse korral tuleb erasektorile luua samasu
gune keskkond ja testi läbimise kohustus. Liia
ti vajavad seda ettevõtjad, kes kandideerivad
omavalitsuste volikogudesse ning juhtpositsioo
nidele.
7. Vastutustundliku ettevõtluse standardite kasutuselevõtt on möödapääsmatu. Nii avalik kui ka
erasektor vajab tänapäeval murdelist suhtumise
muutust, et viia igapäevasesse mõtlemisse ausa
ettevõtluse ja majandamise põhimõtted. Selle
murde saavutamisel oleks abi, kui avaliku ja era
sektori asutused/ettevõtted oleksid kohustatud
rakendama nn vastutustundliku ettevõtluse/te
gevuse standardeid käsitlevat metoodikat. Üks
võimalusi on senisest enam rakendada vastu
tustundliku ettevõtluse indeksit. Välisriikides on
üha rohkem kasutamist leidnud ISO 26000; ilm
selt valmib 2016. aastal ISO 37001, standardite
vastuvõtmine avalikus ja erasektoris.
8. Vastutustundliku ettevõtluse indeks on vaja
siduda riigihangetes osalemisega. Et kasvatada
vastutustundlike ettevõtete arvukust Eestis, au
sat äritegevust ja konkurentsi, tuleks kohustada
riigihangetes osalejaid vastutustundliku ettevõt

luse indeksit saavutama. Ilma sellise indeksita
hangetes osaleda ei saaks. Nii võiks ka Euroopa
Liidu toetuste taotlejail olla see indeks (või peak
sid nad seda taotlema), mis näitab, et ettevõte
tegeleb ausa ettevõtluse eestvedamisega, täht
sustab seda ja tegutseb ausatel põhimõtetel. Nii
suudaksime riigis toimuvat paremaks muuta.
9. Süsteemne riskide hindamine ja ennetusmeetmete väljatöötamine avalikus sektoris. Avalik
sektor peaks jõudma nii kaugele, et kõigis asu
tustes keskendutakse süsteemselt korruptsioo
niriskide hindamisele ning ennetusmeetmete
väljatöötamisele ja rakendamisele. Nii ei anta
head eeskuju mitte ainult erasektorile ega mi
nimeerita kahjulikke tagajärgi avalikus sektoris,
vaid saab meetmete võtmise korral positiivseid
mõjutusi ka era- ja kolmas sektor.
10. Korruptsioonialase mobiilirakenduse loomine. Üha enam jõuavad korruptsiooniga tegele
vad asutused eri riikides järeldusele, et inimesi
kaasates saame olla infole lähemal, koolitada
inimesi, hoida varakult ära probleemide eska
leerumist jne. Selleks kasutatakse erinevaid
mooduseid: koolitusi, veebipõhiseid koolitus
keskkondi, õppevara jms. Seni ei ole Eestis nii
sugust koolitusmaterjali ja juhiseid sisaldavat
mobiilirakendust kasutatud. Teeme ettepaneku
selline rakendus luua, et Androidi ning IOS-mo
biilide kaudu inimeste teadlikkust suurendada.
Miks mitte siduda see rakendus juba praegu toi
miva www.korruptsioon.ee sisuga.
Riskid, mis vajaksid suuremat tähelepanu ning millest
kantud mõtteviisi tuleks laiemalt kasutada
1. Asutused ja ettevõtted peaksid rohkem vaatama, keda tööle võetakse. Levinum võiks
olla arusaam, et tööle ei taheta neid inimesi,
kes olid just kohtus süüdi mõistetud omasta
mise või altkäemaksu andmise või võtmise
eest ning kelle karistus ei ole kustunud. Jäe
takse märkamata tähtsad asjaolud: potent
siaalne kahju asutuse/ettevõtte mainele, te
kib usaldusväärsuses küsitavusi, ahvatluste
korral võidakse varasid väärkasutada. Selline
suhtumine, kui välditakse äsja kohtulikult ka
ristatud inimeste tööle võtmist, peaks andma
inimestele teadmise, et tegelikult ei pruugi
korruptiivse teo eest karistatud inimene üldse
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enam tööd saada. Ehk hoiab see teadmine ära
juba alguses selle, et õigelt teelt kõrvale astu
takse.
2. Kohtulikult karistatud isikud ei tohiks pääseda
riikliku järelevalvega seotud komisjonidesse.
Järelevalvega seotud komisjonid ja töökohad
peaksid sisaldama nõuet, mis välistaks selle, et
seal saab tahtlikult toimepandud kuriteo eest
kohtulikult karistatud isik tööle asuda. Niisugus
te komisjonide tööd reguleerivad korrad tuleks
üle vaadata ning teha vajalikud muudatused liik
metele esitatavate nõuete kohta.
3. Kohalikud omavalitsused peaksid rohkem
seisma omavalitsusele tekitatud kahjude
väljanõudmise eest. Kohalikud omavalitsu
sed peaksid olema erakonnast sõltumata seda
meelt, et kui kas või üks omavalitsuse esindaja
on kriminaalmenetlusega tuvastatu kohaselt
tekitanud oma käitumisega asutusele kahju,
siis esitab omavalitsus menetluse käigus tsiviil
hagi ja seisab selle eest, et tekitaja kahju kor
vaks. Senised näited mitme omavalitsuse juhi
kriminaalmenetluste kohta on märk sellest, et
nn omade vastu ei taheta omavalitsuses astu
da. Kriminaalmenetlusega tuvastatu kohaselt
on kahtlustatav omavalitsuse töötaja varas
tanud asutuse raha, kahjustanud erakonna ja
asutuse mainet ning usaldusväärsust kohalike
elanike seas. Sellistel puhkudel on kriminaal
menetluses võimalik tekkinud varaline kahju
sisse nõuda ja menetluslikult kahju tekitajalt
hagi tagamiseks vara arestida.
Parteiline ühtekuuluvus peaks säärastel puhku
del tekitama tähelepanu kõrgematele väärtus
tele, mis peavad väärtushoiakutest ja üldistest
tavadest. Niisugust uut moodi suhtumist oleks
vaja tänapäevases erakondlikus meelelaadis.
Aus riik on see, mille poole püüeldakse mitte
ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Kui keegi nn
omadest on astunud üle joone, siis peab ta ka
vastutama ja tekitatud kahju korvama. Kui ta ei
taha seda vabatahtlikult teha, siis peab omava
litsus avalike vahendite väärkasutamisest tingi
tud kahju korral oma tahet näitama ning mõist
liku aja jooksul tsiviilhagi esitama.

4. Eesti ettevõtjad peavad järgima seadust ka välisriikides ettevõtlust arendades. Eesti ettevõt
jad peaksid tähelepanu pöörama asjaolule, et
kui Eesti riigis on seaduses selgelt väljendunud,
õiguskaitseasutuste töö tulemusena ilmnenud
ning meedia kaudu avalikkuseni jõudnud kor
ruptsioonijuhtumite hukkamõist ja karistata
vus, siis tuleb seda silmas pidada ka väliriikides
ettevõtlusega tegeldes. Meie riigi karistussea
dustik näeb ette kriminaalvastutuse nendelgi
puhkudel, kui väljaspool Eesti territooriumi on
toime pandud altkäemaksu andmine, võtmine
või vahendamine või mõjuvõimuga kauplemi
ne ning kui selle teo on toime pannud või sel
les on osalenud Eesti kodanik, Eesti ametiisik
või Eestis registreeritud juriidiline isik. Hooli
mata soovist välisriigis teenuse pakkumisega
edu saavutada tuleb ettevõtjatel seda tähtsat
asjaolu jälgida, unustamata, et altkäemaksu
andmine teises või kolmandas riigis on samu
ti karistatav, olenemata eesmärkidest. Hilisem
kahju, nii moraalne kui ka materiaalne, võiks
kaaluda üles selle, et aus äritegevus on õigem
ja kokkuvõttes odavamgi. Ainus pääsetee on
aus ettevõtlus ja selle põhimõtete järgimine nii
meil kui ka mujal.

Avalik sektor ja rahvaesindajad on oma tegevuse ja
käitumisega inimestele eeskujuks. See eeskuju, olgu
see halb või hea, on nakkav. Seega tuleks anda ainult
head eeskuju, et panustada eetilise ja ausa käitumise
suuremale levikule.
Avalikul sektoril tuleb loobuda eraettevõtjate
kampaaniatega kaasas käimisest ning just avalikus
sektoris töötamise tõttu saadud soodsate pakkumiste ärakasutamisest, olgu need siis konkreetsetele
ametnikele tehtud soodsad autoliisingu pakkumised,
soodsad puhkusepaketid või midagi muud.
Avalik sektor peab tänapäeval kasutama sõidukeid avalikes huvides, vajaduse korral suurendama
kütuse tarbimise kontrolli, et selle sagedast väärkasutamist ära hoida.

KORRUPTSIOONIVIHJE EDASTAMISE
VÕIMALUSED
Büroo võttis vihjemeili korruptsioonivihje@politsei.ee
kasutusele 2011. aasta 30. detsembril. Igal järgneval
aastal on saabunud vihjete ja teadete arv vähehaaval
kasvanud. Neist kolmandik on sisult olnud valdkonna
põhised ning ajendanud meid korruptsioonikahtlu
sega informatsiooni kontrollima. 2012. aastal saabus
26, 2013. aastal 36, 2014. aastal 41 ja 2015. aastal
61 sisulist vihjet või teadet, mis käsitlesid suuremal

või väiksemal määral võimalikku korruptiivset juhtu
mit. Sisuliste vihjete arvu kasv on väga positiivne ning
loodame, et järgmistel aastatel suureneb see veelgi
jõudsamalt.
Vihjeid saab edastada ka 2012. aasta 6. septembril
kasutusele võetud vihjetelefonile 612 3657, mis toimib
automaatvastajana.

Vihjemeilile edastatud sisukamad vihjed
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Joonis 36. Korruptsioonikuritegude büroo vihjemeili korruptsioonivihje@politsei.ee
kaudu edastatud sisuliste vihjete arv nelja aasta jooksul
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52 SISUKORDKUHU PÖÖRDUDA, KUI
OLETE KOKKU PUUTUNUD
KORRUPTIIVSE KÄITUMISEGA
VÕI TEATE SELLE
KOHTA INFOT?
Infot saate edastada keskkriminaalpolitsei
korruptsioonikuritegude büroole:

Teavet saate edastama tulla ka
korruptsioonikuritegude büroosse.

1) vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee;
2) vihjetelefoni automaatvastajale 612 3657;
3) postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn.

Vajaduse korral tagame teataja anonüümsuse.
Korruptsioonikuritegude büroo üksused asuvad
Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

BÜROO JUHT

MENETLUSTALITUS

LÕUNA TALITUS

Tööstuse 52
10416 Tallinn
tel 612 3827

Tööstuse 52
10416 Tallinn
tel 612 3880

Riia 132
50096 Tartu
tel 746 8504

IDA TALITUS

LÄÄNE TALITUS

Rahu 38
41588 Jõhvi
tel 337 2455

Pikk 18
80089 Pärnu
tel 444 6472

Koostanud korruptsioonikuritegude büroo
Keelt toimetanud Ene Sepp
Fotod: PPA; repro: Jüri Arrak
Kujundanud ja trükk: Trükikoda Auratrükk

Korruptsioonikuritegude büroo
„Ülevaade büroo 2014.–2015. aasta tegevusest“ veebis:
http://www.politsei.ee/et/nouanded/korruptsioon/

