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STOCKHOLMI DEKLARATSIOON 2019 

Meie, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu liikmesriikide politsei järelevalveasutuste (POB) ja 

korruptsioonivastase võitluse ametiasutuste (ACA) juhid ja peamised esindajad, 

avaldades tänu Rootsi politsei eriuurimisosakonnale selle konverentsi lahke võõrustamise ning 

tõhusa ja eduka korraldamise eest; 

tunnustades ja tervitades Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Soome püüdlusi edendada 

ühiseid jõupingutusi ja vastutust seoses korruptsioonivastaste meetmetega ning suurendada 

korruptsioonivastase võitluse kaudu vastastikust usaldust ELi liikmesriikide vahel; 

tuletades meelde rahvusvahelisi konventsioone, õigusakte ja mehhanisme, eelkõige ÜRO 

korruptsioonivastast konventsiooni (UNCAC) ja asjakohaseid Euroopa Nõukogu 

konventsioone, samuti GRECO järelevalvemehhanismi ja OECD altkäemaksuvastast 

konventsiooni; 

tervitades Euroopa Liidu ühinemist vaatlejana Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases riikide 

ühenduses GRECO; 

tervitades ELi direktiivi 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta; 

tõstes esile ÜRO Peaassamblee 2021. aasta korruptsioonivastase võitluse eriistungit New 

Yorgis ja eelseisval osalisriikide konverentsil tehtavat ettevalmistustööd; 

 

tuletades meelde EPACi/EACNi deklaratsioone, mis võeti vastu Rustis (2018), Lissabonis 



(2017), Riias (2016), Pariisis (2015), Sofias (2014), Krakowis (2013), Barcelonas (2012), 

Laxenburgis (2011), Oradeas (2010), Nova Goricas (2009), Manchesteris (2008), Helsingis 

(2007), Budapestis (2006), Lissabonis (2005) ja Viinis (2004); 

 

tunnistades, et igasugune korruptsioon ohustab tõsiselt riikide arengut, julgeolekut ja 

stabiilsust, sellel on kahjulikud ja kahjustavad tagajärjed ning see õõnestab eetilisi väärtusi ja 

õigusemõistmist; 

jätkuvalt toetades politsei järelevalveasutuste ja korruptsioonivastase võitluse ametiasutuste 

ühiste standardite ja parimate tavade väljatöötamist ning sel eesmärgil töörühmade 

moodustamist, et tugevdada politsei järelevalveasutuste ja korruptsioonivastase võitluse 

ametiasutuste vahelist parimate tavade vahetamist ja edendada valdkonnaülest koostööd; 

julgustades täiendavaid politsei järelevalveasutusi ja korruptsioonivastase võitluse 

ametiasutusi võrgustike tegevuses aktiivselt osalema; 

Soovitame osalevatel liikmetel aktiivselt 

• vahetada parimaid tavasid, teiste politsei järelevalveasutuste ja korruptsioonivastase 

võitluse ametiasutustega, et töötada välja üldsuunised, mis hõlmaksid järgmisi 

teemasid: korruptsioon valitsusasutustes, ametiseisundi kuritarvitamise ärahoidmine, 

valimispettused, politsei järelevalveasutuste ja korruptsioonivastase võitluse 

ametiasutuste sõltumatuse ja kvaliteedi tugevdamine ja kaitsmine; 

• töötada välja ja rakendada tegevusjuhendeid ja suuniseid, mis käsitlevad 

valitsusasutuste, eelkõige õiguskaitseasutuste ametikohti oma riigis; 

• kasutada EPACi/EACNi töörühmade välja töötatud käsiraamatuid ja suuniseid; 

• tugevdada olemasolevaid ja arendada uusi rahvusvahelise koostöö ja teabevahetuse 

viise ning tõhustada teadmussiiret, kasutades juba olemasolevaid vahendeid, nagu 

Europoli teabevahetusvõrgu rakendus (SIENA) ja Europoli eksperdiplatvorm (EPE); 

Lisaks kutsume riike üles aktiivselt 

• edendama ja kaitsma politsei järelevalveasutuste ja korruptsioonivastase võitluse 

ametiasutuste (rahalist) sõltumatust ja suutlikkust täita oma ülesandeid tulemuslikult ja 

tõhusalt ning ilma lubamatu poliitilise mõjuta; ning sellega seoses hoiduma 

nõrgestamast kriminaalõigust ja eespool nimetatud asutuste organisatsioonilist 

raamistikku; 



• võtma omaks põhimõtte, et politseiasutused peavad saatma politsei 

järelevalveasutustele kõik politseiasutuste liikmete vastu esitatud kuriteosüüdistused; 

• töötama välja tugev rikkumistest teatamise kaitsesüsteem, mis oleks kõigile 

kättesaadav, igati kaitstud ja millele oleks tagatud piisav rahastus; 

• tagama, et parlamendiliikmete, ministrite, kohtusüsteemi ja muude valitsusasutuste 

liikmete immuniteete kohaldatakse õigeaegselt ning need ei muutu õigusemõistmisel 

takistavaks vahendiks. 

 

Liikmed levitavad deklaratsiooni laialdaselt oma riigis ning see esitatakse asjaomastele ELi 

institutsioonidele ja organitele, Euroopa Nõukogu GRECOle ja UNODC-le. 
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