
Võimekaim 
majandus-
kuritegude 
lahendamise 
tiim Eestis
Advokaadibüroos Derling 
Primus on majandus-
kuritegude lahtiharutamise 
tiimis kuus oma ala 
eksperti. Derling Primuse 
majanduskuritegude tiim 
on arvukuselt suurim Eesti 
advokaadibüroode seas.

Tiimi liikmed on:
• Erki Kergandberg 
• Margo Lemetti 
• Elmer Muna 
• Sandra-Kristin Kärner 
• Tanel Kask 
• Kätliin Lember

Näited tähtsamatest 
töödest, kus Derling 
Primuse majandus-
kuritegude tiimi liikmed 
osalevad  
• Eesti ettevõtjate ja 

Poola laevatehase 
endise juhatuse liikme 
kaitse Tallinna Sadama 
kohtuasjas.

• Kaitse Edgar Savisaare 
kohtuasjas.

• Oliver Kruuda kaitse 
maksualase kuriteo ja 
valevande süüdistuses.

• Liviko ASi ja 
juhtivtöötajate kaitse 
konkurentsialase kuriteo 
süüdistuses.

• Selver ASi kaitse 
konkurentsialase kuriteo 
süüdistuses.

• Esindus välisriigi 
krediidiasutuse 
rahapesumenetluses.

• Kaitse maadevahetuse 
kohtuasja 
teistmismenetluses.

• Kajar Lemberi kaitse 
ametialaste kuritegude 
ja soodustuskelmuse 
süüdistuses.

• Kaitse erinevates PRIA 
ja KIKi süüdistustega 
soodustuskelmustes.

• Ettevõtte kaitse 
töötervishoiu ja 
tööohutusnõuete 
eiramisest tulenevas 
kriminaalmenetluses.

• Endise Kallaste 
linnavolikogu esimehe 
Fjodor Plešankovi kaitse 
ametialase kuriteo 
süüdistuses.

• Ettevõtja kaitse 
konkurentsikuriteo 
(kartellikokkuleppe) 
kahtlustuses 
teraviljakuivatite müüjate 
kaasuses.

• Erinevate ettevõtjate 
kannatanuna esindus 
kohtueelses ja kohtulikus 
kriminaalmenetluses. 
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Majanduskuritegude eri

Advokaadibüroo Derling Primus advokaadid Elmer Muna (vasakul), Sandra-Kristin Kärner ja Erki Kergandberg Tallinna kohtumajas teel Tallinna Sadama kohtuasja 
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Kui ühel hommikul potsatab teie ettevõt-
te postkasti kiri, milles keskkonnainspekt-
sioon nõuab metsa müügiga seotud lepin-
guid, või seisab kontori ukse taga trobi-
kond konkurentsiameti ametnikku, tekib 
ettevõtjal tahes-tahtmata küsimus, millise 
eesmärgiga riigiametnikud tema ettevõt-
tes tegutsevad. 

Riiklik järelevalve tähendab korrakaitse-
organite (näiteks maksu- ja tolliamet, kon-
kurentsiamet, keskkonnainspektsioon) 
poolt läbi viidavat tegevust eesmärgiga en-
netada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda 
või kõrvaldada korrarikkumine. Selle raa-
mes tegutseb riigiasutus mingi info ajen-
dil, mida tuleb kontrollida, aga mis pole ehk 
veel süüteomenetluse alustamise aluseks. 

Nende kahe menetluste eristamine on 
oluline, sest sellest sõltub ametniku voli-
tuste maht ning isiku õiguste ja kohustus-
te maht. Konkreetse menetluse tuvastami-

Kuidas käituda, kui 
ettevõtja saab kahtlustuse 
majandusalases süüteos?

PANE TÄHELE
Kuidas eristada riiklikku järelevalvet 
süüteomenetlusest?
Menetlev ametnik peab reeglina isikule teada andma, millise 
menetlusega ja menetlustoiminguga on tegemist. Reeglina 
vormistatakse ka sellekohane dokument, millega on isikul 
võimalik tutvuda. 

Süüteomenetlus
• Repressiivne ehk survestav menetlus, eesmärk on koguda 

tõendusteavet sanktsiooni kohaldamiseks ja karistada.
• Kehtib reeglina kohustuslikkuse põhimõte (pole ruumi n-ö 

paindlikkusele).
• Selliste märksõnade kõlades, nagu läbiotsimine, ütluste 

andmine, prokuratuur, menetlusalune isik, kahtlustatav, 
karistus, on ilmselt tegemist süüteomenetlusega.

Riikliku järelevalve menetlus
• Eesmärk on preventiivne, ennetada ohtu, selgitada see välja 

ning tõrjuda korrarikkumine. 
• Kehtivad otstarbekuse ja kaalutluse põhimõtted.
• Selliste märksõnade kõlades, nagu õigus nõuda teavet, 

korrakaitseorgan, ettekirjutus, korraldus, sunniraha, on ilmselt 
tegemist järelevalvemenetlusega.

Riigiasutusel võib olla korraga mitmeid ülesandeid, sh tuleb tegeleda nii riikliku 
järelevalvemenetlusega kui ka süütegude ehk väär- ja kuritegude menetlemisega. 
MARGO LEMETTI
vandeadvokaat, partner
TANEL KASK
advokaat

ne on vajalik selleks, et olla teadlik, kas ava-
liku võimu organi tegevus on õiguspärane, 
ning vajadusel kasutada sobivaid õiguskait-
sevahendeid, näiteks esitada kaebus. 

Järelevalve- ja süüteomenetluse läbivii-
misel kehtivad erinevad põhimõtted ja ka-
sutatavatel meetmetel on erinev sisu ning 
erinev on menetlustoimingute vaidlusta-
mise kord. Keerulised olukorrad tekivad 
siis, kui menetlused toimuvad paralleelselt 
või kui järelevalvemenetlus kasvab üle süü-
teomenetluseks, sest siis muutuvad ka isiku 
õigused ja kohustused. 

Riiklikus järelevalvemenetluses kehtib 
reeglina kaasaaitamiskohustus – näiteks 
dokumendid tuleb sunniraha ähvardusel 
välja anda. 

Kriminaalmenetluses võib isik olla pas-
siivsem, kaasaaitamiskohustust pole, ka üt-
lusi ei pea kahtlustatav andma. 

Kuigi riigiasutus võib samal ajal tegele-
da nii järelevalve- kui ka süüteomenetluse-
ga, siis nende menetluste kasutamine peab 
olema aus ja läbipaistev. Järelevalvemenet-
lust ei tohi läbi viia selleks, et – isegi tulevi-
kus tekkida võiva – süüteomenetluse jaoks 
lihtsamalt tõendeid koguda.
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ELMER MUNA
vandeadvokaat, partner

 Prokuratuur peab 
selgitama välja nii 
süüstavad kui ka 

õigustuvad asjaolud. Menet-
lusseadustikus on isegi vastav 
norm, kus niimoodi kirjas. On 
kaheldav, kas paljas norm 
kedagi veenab. 

MANUAAL

Kui riik tuleb
jõuga “külla” 
SANDRA-KRISTIN KÄRNER
vandeadvokaat

Riigi ootamatu „külaskäik“ tähen-
dab üht kolmest võimalikust me-
netlusest: riikliku järelevalve ehk 
haldusmenetlus, millel pole süüteo-
menetlusega mingit seost, väärteo-
menetlus või kriminaalmenetlus. 

Sõltuvalt ärivaldkonnast, kaa-
suse sisust ja menetluse liigist või-
vad riigi menetluse esindajaks olla 
andmekaitse- või finantsinspekt-
sioon, rahapesu andmebüroo, kon-
kurentsi-, tarbijakaitse ja tehnili-
se järelevalve, maksu- ja tolli-, po-
litsei- ja piirivalveamet, keskkon-
nainspektsioon, keskkriminaal-
politsei, kaitsepolitseiamet jt. Kok-
kupuude riigiga võib tekkida näi-
teks valduse läbivaatuse või läbiot-
simise raames. Neist toimingutest 
ei teavitata äriühingut reeglina et-
te, sest üllatusmomendil on tõen-
dite kogumisel tähtis roll. Eelnev ei 
pruugi alati tähendada, et näiteks 
läbiotsimine äriühingu kontoris 
viitab alati mõne etteheidetava teo 
toimepanemisele näiteks juhtiv-
töötaja poolt. Tegemist võib olla ka 
lihtsalt tõendite kogumisega ning 
otsitavad tõendid ehk dokumen-
did asuvad selles kontoris. 

Menetlustoiminguid nii haldus- 
kui ka süüteomenetluses tuleb ala-
ti viia läbi seaduses sätestatud nõu-
deid järgides, sõltumata sellest, kas 
äriühingule endale heidetakse mi-
dagi ette või mitte. Pea meeles, et 
menetleja võib tegutseda näiteks 
süüteomenetluses üksnes läbiotsi-
mismääruses sätestatud piirides. 
Kui isikud teavad oma õigusi ja ko-
hustusi ning on valmis eriolukor-
dadeks, kulgeb ka menetlustoi-
ming arusaamatusteta. 

Büroojuhti tuleb enne koolitada

Esimesena võtab menetlejad reeg-
lina vastu vastuvõtulauas tööta-
ja. Teda tuleb enne instrueerida, 
et menetleja saabudes teavitaks ta 
kohe kas ettevõtte juhti, juristi või 
teist töötajat, kellel on oskus sellis-
te oludega tegelemiseks. Tee kohe 
kindlaks, mis asutuse mitu amet-
nikku saabus, mis on nende ees-
märk ning millisel seaduslikul alu-
sel soovitakse toimingut läbi viia. 
Soovitatav on kohe teavitada ka et-
tevõtte välist advokaati ning palu-
da teda toimingul osalema.

Süüteomenetluse puhul tu-
leb kontrollida läbiotsimismääru-
se olemasolu ja alust ning tagada, 
et ametnike tegevus vastab mää-
ruses toodule. Kui otsitakse mää-
ruse järgi läbi üksnes kabinetti nr 
X, puudub alus teiste ruumide lä-
biotsimiseks. Ka tuleb kontrollida, 
et menetleja võtab kaasa vaid mää-
ruses toodud ajavahemiku doku-
mente. Põhiseaduses kehtivast ene-
se mittesüüstamise privileegist tu-
lenevalt puudub süüteomenetluses 
aktiivse kaasaaitamise kohustus 
(puudutab paroolide või kohapeal-
se info jagamist). Kui isikul on õi-
gus tutvuda menetlusdokumendi-
ga (nt läbiotsimismäärus), võimal-
datakse talle teha sellest väljakirju-
tusi ja saada tasu eest koopia.

Läbiotsimise korral tuleb me-
netlejal vormistada protokoll. En-
ne protokolli allkirjastamist loe 
see rahulikult läbi ning vigade kor-
ral palu paranduste tegemist. Pro-
tokolli lahtrisse “Märkused proto-
kolli kohta” on võimalik kanda et-
teheiteid menetleja tegevuse kohta. 
Ilma märkusteta on hiljem menet-
leja rikkumisi keeruline tõendada.

Andmeid, mis kirjeldavad sideseanssi, kuid 
ei sisalda infot kõne või sõnumi sisu koh-
ta, nimetatakse metaandmeteks. Sideette-
võtjad säilitavad neid seaduse sunnil aasta 
jooksul alates sideseansi toimumisest iga 
kliendi kohta valimatult. Vahet pole, kas te-
lefoni kasutab algkooli õpilane, ajakirjanik 
või korduvalt karistatud retsidivist.

Metaandmete kogumine ja teatud pe-
rioodil säilitamine sai ELis alguse pä-
rast Madridi ja Londoni terrorirünnakuid 
2004.–2005. aastal. Abinõuna terrorismi-
vastases võitluses oli selline andmete kogu-
mine mõistlik ja proportsionaalne. ELi liik-
mesriigid kehtestasid metaandmete kogu-
mise oma õiguskordades sellegipoolest vä-
ga erinevalt. 

Eesti eristus negatiivselt

Andmete hoidmiseks sätestati Eestis direk-
tiiviga nõutust pikemad tähtajad, andmeid 
lubati kasutada prokuratuuri suva kohaselt 
ka selliste kuritegude uurimisel, mis ei oma 
mingit seost terroriohuga. Metaandmetele 
ligipääsu omavate ametkondade nimistus-
se jõudis isegi andmekaitse inspektsioon. 
Kahtlemata andmekaitse vajaduses, on siis-
ki kaheldav, kas tegemist on terrorismiga 
võitlemisel samavõrd olulise ametkonnaga 
nagu kaitsepolitseiamet või välisluureamet.

Euroopa Kohus juhtis 2016. aasta Tele2 
Sverige lahendis tähelepanu sellele, et side-
seansside liiklus- ja asukohaandmed või-
maldavad koostada isiku profiili, mis on 
eraelu puutumatuse õigust arvestades sa-
ma tundlik teave kui sideseansi sisu. Tead-
mata sideseansi sisu, saab siiski täpselt mää-
ratleda, kas ja kui sageli käib klient kirikus 
või sünagoogis, millist haiglat ta külastab 
või kas ta kipub reedeti olema vastuolulise  
mainega linnaosas.

Õiguskantsler on nii 2015. kui ka 2016. 
aasta arvamustes viidanud, et kuigi and-

Aasta eest jõustus konkurent-
siõiguse valdkonnas Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direk-
tiiv nr 2019/1, mille eesmärk on 
anda liikmesriikide konkurent-
siasutustele volitused, et pare-
mini tagada konkurentsinormi-
de täitmine ning siseturu nõue-
tekohane toimimine.

Eesti peab ECN+ direktiivi 
üle võtma hiljemalt veebruaris 
2021. Peamiselt keskendub di-
rektiiv kahele küsimusele: esi-
teks – riigisisese konkurent-
siasutuse volituste ja pädevu-
se tugevdamisele konkurentsi-

vastase käitumise kontrollimi-
sel. Teiseks – leebusprogram-
mi regulatsiooni täiendus, mis 
puudutab rikkumisi salajastes 
kartellides osalemisega.

Esimese küsimusega seo-
ses on alust spekuleerida, kas 
Eestis kehtiv süüteomenetlus 
võimaldab üldsegi direktiivi-
ga ette nähtud eesmärke täita, 
mis puudutab rikkujate tõhu-
sat menetlemist, efektiivsete ja 
hoiatavate rahatrahvide mää-
ramist ning seeläbi konku-
rentsieeskirjade nõuete järgi-
mise tagamist. Ei ole uudis, et 
Euroopa Komisjon on kordu-
valt oma analüüsides leidnud, 
et liikmesriikide kriminaal- ja 
väärteomenetlused ei võimal-
da kõige efektiivsemalt raske-
maid konkurentsisüütegusid 

menetleda. Ilmselt see on ka 
põhjus, miks mitu ECN+ direk-
tiivi sätet nõuab, et liikmesrii-
gi konkurentsiasutustel peab 
olema võimalik nõuda ettevõt-
jatele muus kui kriminaalkoh-
tumenetluses tõhusate, pro-
portsionaalsete ja hoiatavate 
rahatrahvide määramist, kui 
on tahtlikult või ettevaatama-
tusest rikutud ELi toimimi-
se lepingu artiklit 101 (konku-
rentsi kahjustav kokkulepe, ot-
sus ja kooskõlastatud tegevus) 
või artiklit 102 (turgu valitse-
va seisundi kuritarvitamine). 
Nii on näiteks kehtivas Eesti õi-
guses konkurentsi kahjustav 
kokkulepe, otsus ja kooskõlas-
tatud tegevus sätestatud karis-
tusseadustikus kuriteona (ka-
ristusseadustiku § 400) ja tur-

Mugavusjälitamine ei sobi  kokku euroopaliku õigusega
Juba aastaid peavad sideettevõtjad säilitama 
oma klientide kohta hulga andmeid. Alates 
helistaja või sõnumi saatja ja vastuvõtja 
numbrist ja ajast kuni sideseanssi 
teenindanud tugijaama täpse asukohani. 

mete töötlemise normistik ei ole täiuslik, ei 
anna see veel alust järeldada põhiseaduse-
vastast olukorda. Ilma juriidiliste keerutus-
te ja diplomaatilise väljendusviisita võib õi-
guskantsleri seisukohta mõista sellisena, et 
kehtestatud normid pole küll põhiseaduse-
ga vastuolus, kuid viis, kuidas nende normi-
de alusel metaandmeid töödeldakse, võib 
olla põhiseadusega vastuolus.

Prokuratuuril jälgimiseks vabad käed

Kui prokuratuur soovib kuriteo avastami-
seks või tõkestamiseks salaja pealt kuulata 
telefonikõnesid ja saada teada saadetud sõ-
numite sisu, siis on tegemist jälitustoimin-
guga, mis eeldab kohtu luba. Prokuratuur 
peab koostama põhjendatud taotluse, mil-
lega peab suutma kohut veenda, et tegemist 
on viimase abinõuga, mis aitaks kuriteo toi-
mepanijat avastada. 

Kohtumäärus, millega selline luba an-
takse, peab olema samuti põhjalikult mo-
tiveeritud ja seda saavad kõrgemad kohtu-
astmed kontrollida veel kahes eraldiseis-
vas kaebemenetluses. Need kontrollimeh-
hanismid on õigusriigis mõeldud tagatis-
teks, et inimeste eraellu ei sekkutaks jäli-
tustoimingutega kergekäeliselt, ilma mõ-
juva põhjuseta.

Mobiiltelefoni kasutamisega seotud me-
taandmete väljastamisel on olukord vas-
tupidine. Päring metaandmete kohta eel-
dab ainult prokuröri luba ning vastava loa 
andmisest ei pruugi inimene kunagi tea-
da saada. 

Prokuratuur ja tema toetajad on püüd-

Uus eurodirektiiv võib aasta pärast 
osa konkurentsisüütegusid ära kaotada 
ERKI KERGANDBERG
vandeadvokaat, partner

gu valitseva seisundi kuritar-
vitamine konkurentsiseaduses 
väärteona (konkurentsiseadu-
se § 735). Uue direktiivi sätteid 
vaadates ei ole välistatud näi-
teks karistusseadustikus ole-
va kuriteo dekriminaliseeri-
mine (nt väärteoks muutmine) 
või mõlema rikkumise viimine 
haldusõiguse alla. 

Direktiivi muudatused 
võiksid seega soodsama karis-
tusõiguse tagasiulatuva mõ-
ju tõttu mõjutada oluliselt Ees-
tis pooleliolevad süüteomenet-
lusi seoses konkurentsi kahjus-
tava kokkuleppe ja turgu valit-
seva seisundi kuritarvitamise 
etteheidetega. Pole välistatud, 
et pooleliolevad süüteomenet-
lused tuleb neil põhjustel lõ-
petada. 

Ei ole 
välista-

tud, et tänu 
uuele direktiivile 
võib leida oma 
lõpu eelmise 
aasta kevadel 
avalikuks tulnud 
konkurentsikuri-
teo menetlemi-
ne, millega on 
seotud Eesti 
põllumajandus-
ettevõtted, kelle 
käes on suur osa 
kogu Eesti 
põllumajandus-
masinate turust. 
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Ainuüksi vä-
henev trend 
jälituslubade 
üldarvus ei tä-
henda väikse-
mat pealtkuu-
latavate arvu. 
Ühe loaga saab 
pealt kuulata 
mitut isikut.

Mida näitab 
jälitustegevuse 
statistika?
Prokuratuur andis äsja teada, et seoses 
eduka tööga kuritegude avastamisel ja tõ-
kestamisel on eelmisel aastal langenud jä-
litustoiminguteks väljastatud lubade arv. 

Muu hulgas viitas prokuratuur ka sellele, 
et telefoni salaja pealtkuulamiseks väljasta-
ti kõigest 578 luba. Statistika, eriti piiratud 
andmete tingimustes, võimaldab luua tege-
likkusest täpselt sellist kujutelma, nagu pa-
rajasti vaja. Infoks, et 2018. aastal väljastati 
neid lube 723 ja 2017. aastal 947.

Kriitikaks annab põhjust ka see, et ava-
likkusele pole kättesaadavad andmed väl-
jastatud lubade kohta kuriteoliigiti. Kui 
näiteks viiendik viidatud 578 loast telefoni 
salaja pealtkuulamiseks anti maksukuri-
tegude uurimiseks, siis võib kehtiva kohtu-
praktika kohaselt oodata prokuratuuri paa-
ri aasta pärast tõdemust, et jälitustoimingu-
ga kogutud tõendeid ei lubata kohtumenet-
luses kasutada. Seda lihtsal põhjusel, et vas-
tavat kuriteoliiki peaks uurima põhiõigu-
si vähem kahjustavate tõendite kogumise 
abil (päringud pankadele, kontode väljavõt-
ted, lepingud, turutingimuste analüüs jne). 

Ainuüksi vähenev trend salaja pealtkuu-
lamisel ei tähenda veel seda, et pealtkuula-
mine on alati õigustatud.

Kobarload majanduskuritegude uurimisel

Täiendava põhjuse kriitikaks annab ka see, 
et ühe jälitusloaga võidakse anda luba toi-
mingute teostamiseks mitme isiku suhtes. 
Nn kobarload on levinud majanduskurite-
gude uurimisel. Prokuratuuri mõttekäik 
tundub neil juhtudel lihtne – kui kahtlus-
tame ettevõtte juhti, siis võiks lisaks tema-
le pealt kuulata ka pearaamatupidajat, ju-
risti ning kindluse mõttes ka paari teist et-
tevõtjat, kellega enim suheldakse ja tehin-
guid tehakse. Vaidluse tekkimisel ei kan-
nata sellised jälitusload kohtulikku järel-
kontrolli välja. Aga statistikas kajastatakse 
sellist kobarluba ühe jälitusloana, sest sel-
le andmisel tehakse üks kohtumäärus. See-
ga võidi mullu väljastada arvuliselt vähem 
jälituslube tegelikult suurema arvu isiku-
te kohta kui varem. Kõiki eelnevaid kahtlu-
si saaks kõrvaldada täpsema statistikaga. 
Hoolimata häid uudised toovatest pressi-
teadetest pakub justiitsministeerium kri-
minaalpoliitika portaalis kõige uuemana 
detailset aruannet artikli kirjutamise ajal 
2017. aasta jälitusstatistikast. 

Äriühingut saab kuriteo eest 
karistada juhul, kui teo on ühin-
gu huvides toime pannud jurii-
dilise isiku liige, juhtivtöötaja 
või pädev esindaja. 

Mida suurem on ühing, se-
da keerulisem on ühingul ta-
gada iga töötaja seaduskuu-
lekas käitumine ka kõige pa-
remate kavatsuste korral. See-
ga on oluline teada, milliste 
meetmete rakendamine aitab 
äriühingul vältida karistusõi-
guslikku vastutust.

Selleks, et äriühingu ni-
mel tegutsema volitatud isiku 
süütegu ei tooks kaasa vastu-
tust ühingule, peavad ühingu-
siseselt olema kasutusele võe-
tud piisavad ennetusmeetmed 

süütegude ärahoidmiseks.  
Konkreetsed ennetusmeetmed 
sõltuvad ettevõtte tegevusvald-
konnast ja suurusest, mis otse-
selt mõjutavad võimalike riski-
de hulka ja realiseerumise tõe-
näosust. 

Näiteks tuleb finantsvald-
konna ettevõtetel pöörata eri-
list tähelepanu rahapesuriski 
maandamisele, seevastu on rii-
giettevõtete huvides kehtesta-
da selged reeglid näiteks huvi-
de konfliktis tegutsemise ning 
vastuvõtmiseks sobimatute 
kingituste kohta. 

Praktika näitab, et korrupt-
siooniriskide eest ei ole kaits-
tud ka eraettevõtted. 

Oluline on tähele panna, et 
ennetusmeetmed vabastavad 
ühingu süüst vaid juhul, kui 
nende järjepidevat rakenda-
mist suudetakse tõendada: ees-
kirjad on kirjalikud; koolitus-
tel osalemine on dokumentee-

ritud jne. Samuti tuleb mõista, 
et ennetusmeetmed ei vabas-
ta ühingut kindlasti süüst ju-
hul, kui süüteo toimepanija on 
ühingu organi liige. 

Ennetusmeetmete eesmärk 
on vabastada süüst ühing, mis 
on teinud kõik mõistliku, et 
ühingu esindajate poolt süü-
teo toimepanemist ära hoida. 

Ühing ei vabane süüst ju-
hul, kui süüteo on toime pan-
nud ühingu organi liikmed, 
kes on teadlikult eiranud reeg-
leid, mis nad ise on eelnevalt 
kehtestanud. 

Kuigi ühingut vastutusest 
vabastav säte on kehtinud ju-
ba alates 2015. aastast, puudub 
riigikohtu praktika selle ra-
kendamise kohta. 

See ei tähenda aga, et en-
netusmeemete olulisust võiks 
alahinnata juhul, kui ühing 
seisab ootamatult silmitsi süü-
distusega. 

Mugavusjälitamine ei sobi  kokku euroopaliku õigusega
NÄIDE
Koeravorsti kaasus
Metaandmete kasutamisega seotud 
probleemidele juhtis tähelepanu kaits-
ja nn koeravorsti kaasuses. See vaidlus 
iseloomustab hästi prokuratuuri harju-
musi metaandmete kasutamisel. 
Tegemist ei ole pilkupüüdva kaasu-
sega. Varem karistatud süüdistatava-
le pannakse süüks järjepidevaid vargu-
seid, mille esemeks sibulad, suvikõrvit-
sad, koeravorst ja kohati ka sularaha 
väärtuses 5,20 eurot. 
Prokurör andis selles kriminaalasjas loa 
kõikvõimalike metaandmete väljanõud-
miseks 11 kuu ja 19 päeva pikkuse pe-
rioodi kohta. Ja seda tõenäoliselt mu-
gavusena selle asemel, et uurijad, kasu-
tades tavapäraseid uurimismeetodeid, 
küsitleks tunnistajaid või koguks muid 
tõendeid. 
Kaitsja juhtis kohtute tähelepanu sel-
lele, et sideettevõtjalt saadud andmeid 
kajastavad protokollid ei ole lubatavad 
tõendid tulenevalt 2016. aasta Tele2 
Sverige lahendist. Riigikohtu jaoks oli 
seisukoht piisavalt veenev, et 2018. 
aasta novembris esitada Euroopa Koh-
tule eel otsusetaotlus.

578
luba telefoni 
salaja pealt-
kuulamiseks 
väljastati 2019. 
Aasta varem 
anti neid 723 
ja 2017. aastal 
947.

nud sellist olukorda mõtestada väitega, et 
erinevalt näiteks kohtulikust üldmenetlu-
sest, kus prokuratuuril on ainult süüdis-
tusfunktsioon, peab kohtueelses menetlu-
ses prokuratuur välja selgitama nii süüsta-
vad, kui ka õigustuvad asjaolud. Menetlus-
seadustikus on isegi vastav norm, kus nii-
moodi kirjas. On kaheldav, kas paljas norm 
kedagi veenab.

Prokuratuuri kaksikelu - juhib kohtueelset 
menetlust ja hiljem riiklikku süüdistust 

Ka riigikohtul tekkis kahtlus, kas prokura-
tuuri saab käsitada sõltumatu ja objektiivse 
asutusena metaandmete kasutamise üle ot-
sustamisel. Sest tegemist on asutusega, kes 
juhib kohtueelset menetlust ja küsib meta-
andmeid ja hiljem esindab kohtumenetlu-
ses riiklikku süüdistust.  

Riigikohtunike arvates on ajavahemik ja 
võimalik metaandmete hulk (näiteks ainult 
teenuse kasutaja ees- ja perekonnanimi), 
mille kohta sideettevõtjalt andmeid nõu-
takse, oluline asjaolu põhiõiguste riive ras-
kuse hindamisel. Seetõttu küsiti eelotsuse-
taotluses ka seda, kas juhul, kui küsitavate 
metaandmete hulk on väike ja ajavahemik 

lühike, on õigustatav sellistele andmetele 
juurdepääs ka selliste kuritegude uurimi-
sel, mida ei peeta raskeks kuriteoks.

Kohtujuristide seisukoht

Euroopa Kohtus tegutseb lisaks 28 kohtuni-
kule ka 11 kohtujuristi. Kohtujuristide üles-
anne on esitada kohtuasjade kohta sõltuma-
tud ja erapooletud arvamused. Ettepanekud 
ei ole kohtule siduvad, kuid enamasti neid 
siiski järgitakse. 
2016. aastal avaldati Cambridge’i ülikooli 
teadlaste osalusel tehtud uuring, mille ko-
haselt langetas Euroopa Kohus 67%-l juh-
tudest otsuse, mis ühtis kohtujuristi ette-
panekuga.

21.01.2020 avaldati kohtujuristi ettepa-
nek seoses kõneks oleva eelotsusetaotluse-
ga. Nagu kohati raskepärastena tunduvate 
vaidluste korral juhtub, võivad vastused ol-
la talupojamõistuslikult lihtsad. 

Kohtujurist asus seisukohale, et põhiõi-
guste riive raskuse hindamisel tuleb läh-
tuda metaandmete hulgast ja ajavahemi-
ku kestusest. 

Lühikese ajavahemiku või ka väikese 
andmehulga korral (näiteks ainult teenuse 
kasutaja ees- ja perekonnanimi) ei ole või-
malik teha põhjalikke järeldusi vastava isi-
ku elukorralduse kohta ja põhiõiguste riive 
ei pruugi olla raske. Siseriiklik kohus peaks 
igal korral hindama, kas riived on kooskõ-
las uuritava kuriteo raskusega.

Kohtujurist soovitas Euroopa Kohtul asu-
da meie riigikohtule vastamisel seisukoha-
le, et sõltumatu haldusasutuse kontroll ei 
ole tagatud olukorras, kus kontrolli teostab 
prokuratuur, kelle ülesanne on juhtida nii 
kohtueelset menetlust kui ka esindada koh-
tumenetluses riiklikku süüdistust.

Kui Euroopa Kohus peaks nõustuma koh-
tujuristi seisukohtadega, siis võib Eesti uu-
rijatel ja prokuröridel tekkida mõningane 
tööpinge viimastel aastatel kombeks saa-
nud mugava ja olemuselt jälitustegevusele 
vastava metaandmete kasutamise põlu al-
la sattumisega. 

Sellele vaatamata pole põhjust karta 
anarhiat ega ammugi prokuratuuri võime-
tust kurjategijate kohtu ette toomisel. 

Ka sajand tagasi olid olemas vorstivar-
gad, kuigi polnud mobiiltelefone. Ja ka sa-
da aastat tagasi suudeti vargaid tabada ja 
karistada – tuli teha tavapärast uurijatööd 
tunnistajatega ja asitõenditega. Näha vaeva. 

Kohati on terrorismi ja rahapesu tõkesta-
miseks antud võimalused tekitanud õigus-
kaitseorganites põhjendamatu mugavuse 
põhiõiguste piiramisel. Toimiv kohtusüs-
teem ja euroopalik õiguskord aitab loode-
tavasti tasakaalu säilitada.

KÄTLIIN LEMBER
advokaat

 

Teadmata 
side seansi 
sisu, saab 
siiski täpselt 
määratleda, 
kas ja kui 
sageli käib 
klient kirikus 
või sünagoo-
gis, millist 
haiglat ta 
külastab või 
kas ta kipub 
reedeti olema 
vastuoluli-
se mainega 
linna osas.

Ennetusmeetmete tõestatud rakendus võib �rma süüst vabastada

Telefonikõnede ja 
sõnumite metaand-

med võimaldavad 
koostada isikust 

profiili, mis on eraelu 
puutumatuse õigust 

arvestades sama 
tundlik kui kõnede ja 

sõnumite sisu. 
FOTO: SHUTTERSTOCK

PANE TÄHELE
Neli tegevust, 
mis aitavad 
ühingu 
süüdimõistmist 
vältida Riskide kaardistamine.

Kirjalike käitumis juhiste 
ja korruptsioonivastaste 
eeskirjade kehtestami-
ne, sh rikkumisest 
teavitamise kord.

Järelevalve eeskirjade 
täitmise üle.

Töötajate koolitamine.
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SANDRA-KRISTIN KÄRNER
vandeadvokaat

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkesta-
mise seaduses tehakse järgmised muudatu-
sed: paragrahvi 85 tekst muudetakse ja sõ-
nastatakse järgmiselt: “(1) Käesolevas sea-
duses sätestatud tegeliku kasusaaja tuvas-
tamise ja kontrollimise kohustuse rikku-
mise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 
1 000 000 eurot või kuni kahekordses väär-
teo tulemusel teenitud kasule või ära hoi-
tud kahjule vastavas summas.”; “paragrahvi 
88 lõikes 1 asendatakse tekstiosa “300 trah-
viühikut” tekstiosaga “1 000 000 eurot või 
kuni kahekordses väärteo tulemusel tee-
nitud kasule või ära hoitud kahjule vasta-
vas summas”.

Tegemist ei ole võõra sõnakunstiga Eu-
roopa Liidu õigusaktis, vaid väljavõttega 
seaduseelnõu 111 SE muutmisvormelist, 
mis on tänaseks läbinud riigikogus esi-
mese lugemise. Mainitud seaduseelnõuga 
on tihedalt seotud ka karistusseadustiku 
muutmise seaduse eelnõu (94 SE), mis loob 
aluse Eesti eriseadustes miljonitrahvide sä-
testamiseks. 

Uued väärteokoosseisude sõnastused 
eriseadustes ning füüsilistele isikutele va-
rem kuni 1200eurose (st 300 trahviühikut) 
ja juriidilistele isikutele kuni 400 000euro-
se rahatrahvi asendamine kuni 20 000 000 
euro suuruste trahvidega on Euroopa Lii-
du dikteeritud tulevik, millega tuleb kaa-
sa minna ka Eestil.

Euroopa Liit on trahviusku

Huvitava kõrvalpõikena näiteks andmekait-
se valdkonnas ei mallatud karistusseadus-
tiku üldosa muudatuste jõustumist ära oo-
data ning seetõttu jõustusid isikuandmete 
kaitse seaduses (IKS) miljonitrahvid juba 
2018. aastal. See oli selgelt seotud vajaduse-
ga rakendada Euroopa Liidu isikuandmete 
kaitse üldmäärust (nn GDPR). Omaette küsi-
mus on, kas andmekaitseinspektsioon saab 
väärteomenetluse raames teha miljonitrah-
vi kehtiva IKSi järgi, kui kehtiv karistussea-
dustik näeb ette füüsilisele isikule väärteo 
eest endiselt maksimaalse rahatrahvi 1200 
eurot ja juriidilisele isikule 400 000 eurot. 

Kordades suurema miljonitrahvi määra-
mine, kui kehtiva karistusseadustiku üld-
osa lubab, on õiguslikult küsitav. Eriti võttes 
arvesse, et riigikohus on oma otsuses leid-
nud, et eriosa norm ei tohi raskendada isi-
ku olukorda võrreldes üldosa normiga. Kui 

seda on tehtud, tuleb kohaldada üldosa sä-
tet. See on ilmselt põhjus, miks IKSi alusel 
pole miljonitrahve Eestis veel määratud. 

Nagu eelnevalt märgitud, ei ole trahvide 
tõstmine Eesti seadusandja leiutis. Euroo-
pa Liit on trahviusku. Juba aastaid on mitu 
Euroopa Liidu õigusakti asetanud liikmes-
riikidele kohustuse tagada, et liidu õiguse 
rikkumisele järgnevad trahvid, mille ülem-
määrad ulatuvad kümnetesse miljonitesse,  
eeskätt andmekaitset, konkurentsiõigust ja 
finantskaristusi puudutavas valdkonnas. 

Seni on seda kohustust Eesti õiguses üle 
võetud haldusõigusliku sunniraha insti-
tuudi kaudu. Kuigi ettekirjutus ja sunnira-
ha on tõhus meede kohustuse täitmise taga-
miseks, ei ole tegemist karistusega Euroo-
pa Liidu õiguse mõttes. Eesti trahvi debati 
peategelane ei ole trahvi suurus, sest selle 
on Euroopa Liidu seadusandja ette andnud. 
“Miljoniküsimus” seisneb hoopis karistus-
menetluse iseloomus ning isikute põhiõi-
guste kaitse ulatuses. 

Trahvid kümneid kordi suuremaks

Nagu tihti mitmetahulise ja uudse teema-
ga juhtub, on ka miljonitrahvide Eesti õi-
gusesse ülevõtmise kohta arvamused pola-
riseerunud – see nähtub ainuüksi seadus-
eelnõu 94 SE kohta esitatud arvukatest ar-
vamustest riigikogu kodulehel. 

On paradoksaalne, et olukorras, kus rik-
kumisele järgnev sanktsioon saab olema 
kordades suurem kui senised väärteokaris-
tused, näiteks juriidiliste isikute puhul va-
rasema 32 000 euro asemel mitukümmend 
miljonit eurot, peetakse Eestis möödapääs-
matuks isikute karistamist oluliselt lihtsus-
tada. Kui miljonitrahvid võetakse üle hal-
dus-, mitte väärteomenetlusse, võibki juh-
tuda, et isikutele trahvi määramine muu-
tub riigi jaoks oluliselt lihtsamaks. Kergem 
karistamine toimub seega isiku seniste me-
netlustagatiste arvel. 

Miljonitrahvide puhul väärteomenetlu-
sest irdumise ja haldusmenetlusse “ülekoli-
mise” eesmärk oleks vähendada riigi tõen-
damiskoormust, lihtsustada füüsiliste ja ju-
riidiliste isikute vastutuse tuvastamist, pi-
kendada aegumistähtaegu ning kitsenda-
da süütuse presumptsiooni ja enese mitte-
süüstamise privileegi kohaldamisala. Ühel 
kaalukausil on seega isikute õigused ning 
teisel pool riigi tuline soov määrata trahve 
lihtsamini ja tõhusamalt kui täna. Jääb loo-
ta, et seadusandja leiab keerulises õigusli-
kus küsimuses mõistliku tasakaalu. Kuigi 
lahendus ei ole veel selge, peab Eesti ette-
võtluskeskkond ilmselt arvestama, et riik 
saab tulevikus neid lihtsamini karistada. 

TASUB TEADA
Riik tellis õigusliku uuringu

Kuigi miljonitrahvide seaduseelnõud on 
juba riigikogu menetluses, nähtub eel-
nõu SE 94 seletuskirjast ning justiits-
ministri sõnavõtust eelnõu esimesel lu-
gemisel, et riik on Tartu Ülikoolilt telli-
nud õigusliku analüüsi, mille eesmärk 
on hinnata seda, kuidas sobitada ELi õi-
guses sätestatud rahatrahvid Eesti õi-
gusesse. Käesoleva artikli kirjutamise 
ajaks ei ole analüüsi tulemusi veel ava-
likustatud, kuid võib loota, et analüüs 
toob tekkinud olukorda omajagu sel-
gust ja kindlust edasiseks. 

Kas miljonitrahvide määramine 
peaks Eestis lihtsustuma?
Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise ning mitmesse finantsõiguse 
regulatsiooni tulevad ELi nõudmisel trahvid 
kohati kuni 20 miljonit eurot.

ERKI KERGANDBERG
vandeadvokaat, partner

Teabehange tähendab lihtsus-
tatult piiramatute võimalustega 
jälitustoimingute tegemist. Sel-
lise jälituse tulemusena valmib 
tavapäraselt teabehanketoi-
mingute kokkuvõte, mis on ole-
muselt selle koostajate subjek-
tiivne arvamus jälitamise käi-
gus kogutud teabest. 

Kriminaalmenetluses muu-
tub see tõendiks siis, kui riigi 

peaprokurör ainuisikulise ot-
susena selle tõendiks kinnitab. 
Süüdistataval puudub Eestis 
võimalus viidatud kokkuvõttes 
toodud subjektiivset arvamust 
sisuliselt kontrollida.

Teabehanke õiguslikuks 
aluseks on halduskohtu mää-
rus, millise väljastamiseks pii-
sab üldsõnalistest põhjendus-
test, erinevalt näiteks tavapä-
rastest jälitustoimingu luba-
dest, kus kohtutel on kohustus 

jälitustoimingute läbiviimi-
se vajalikkust põhistada. Võib 
väita, et tegevus nimega tea-
behange on sisuliselt julgeole-
kuasutuste piirideta jälitami-
ne. Nii Tallinna Sadama kui ka 
Edgar Savisaare kohtuasjas on 
teabehange ehk kellegi subjek-
tiivne arvamus saanud kohtu-
toimiku oluliseks osaks.

Teabehanke mõiste tek-
kis Eesti kriminaalmenetlus-
se 01.01.2013, kuid tegemist 

ei ole sugugi uue “tegevuse-
ga” piirideta jälitustoimingu-
te valdkonnas. Põhistamata lu-
bade alusel toimunud nn tea-
behange oli võimalik ka ku-
ni 31.12.2012. Viimase puhul 
on vähest kajastamist leidnud 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
28.05.2019 lahend nn maade-
vahetuse kaasuses, kus kohus 
on tuvastanud Eesti riigi poolt 
Euroopa inimõiguste konvent-
siooni artikkel 8 rikkumise, 

mis seisnes otsesõnu jälitustoi-
mingute lubade põhistamata 
jätmises. 

Arvestades Euroopa Inimõi-
guste Kohtu poolt tuvastatud 
jälitustoimingute aluseks ole-
vate lubadega seonduvaid rik-
kumisi ja tänast praktikat tea-
behanke rakendamisel, on si-
suliselt tekkinud olukord, kus 
enne 01.01.2013 on nn teabe-
hankeks volitatud jälitusasu-
tused saanud, ning pärast ni-

metatud tärminit saavad jät-
kuvalt, koguda (ja prokura-
tuur saab kriminaalmenetlu-
ses tõendina kasutada) teavet, 
mille saamise üle puudus ja 
puudub ka praegu adekvaatne 
kontroll. 

Loodetavasti keskendub 
seadusandja järgmise krimi-
naalmenetluse seadustiku re-
visjoni käigus muu hulgas ka 
teabehanke õigusliku regulat-
siooni ülevaatamisele.

Kuidas kellegi subjektiivne arvamus kohtus tähtsaks tõendiks saab?

Eesti miljonitrahv haldus- 
või väärteomenetlusse?
Miljonitrahvide tuumikküsimus 
on see, kas need tuleks Ees-
ti õigusesse üle võtta haldus-
menetluse või väärteomenet-
luse raamides. Teemapüstitus 
on oluline, sest sellest sõltu-
vad menetluse iseloom, menet-
luses osalevate subjektide roll 
ning subjektide menetlusõigus-
likud garantiid ja õigused. 

Kehtivas õiguses karistatak-
se isikuid kas väärteo- või kri-
minaalmenetluses. Tegemist 
on karistamiseks loodud me-
netlusliikidega, mille regulat-
sioon annab karistusähvardu-
se all olevale isikule ulatuslikud 
tagatised selleks, et viia eksliku 
karistusotsuse oht miinimumi-
ni. Viidatud eelnõudega soovib 
Eesti seadusandja  Euroopa Liidu 
miljonitrahvid üle võtta väär-
teomenetluse raames. 

Seevastu on järelevalveasutu-
sed – konkurentsiamet, finants-
inspektsioon, maksu- ja tolli-
amet ja andmekaitse inspekt-
sioon – avaldanud ühiselt soovi, 
et rikkumisi menetletaks hal-
dusmenetluses ning viisil, mis 
oleks praegusest oluliselt liht-

sam ja tõhusam. Karistusõigus-
likku väärteomenetlust peetak-
se keeruliseks ja paindumatuks, 
mis ei võimalda riigil rikkumisi 
tõhusalt menetleda. 

Mitu Euroopa Liidu liikmes-
riiki kohaldab rahatrahve muu 
hulgas haldusmenetluses. Näi-
teks teevad nii Soome ja Läti. 
Võrreldes kohtu kohaldatava-
te kuriteokaristustega on järe-
levalveasutuste poolt haldus-
karistuste määramine riigi 
vaatepunktist üldjuhul märk-
sa lihtsam ega allu keerulise-
le karistusõiguslikule regulat-
sioonile. See on muutnud rii-
gi jaoks isikute “karistamise” 
oluliselt kergemaks. Euroopa 
Inimõiguste Kohus on taolis-
te halduskaristuste puhul kor-
duvalt leidnud, et menetluslii-
gi nime muutmisega ei saa isi-
kuid nende põhiõigustest ilma 
jätta. Kuna sisuliselt on tege-
mist siiski kriminaalõiguslike 
karistustega, peab isikutele ta-
gama teatavad õigused, mida 
muidu haldusmenetluses taga-
tud ei oleks. Ettevõtjad, rääkige 
sel teemal kaasa.

28
miljonit eurot oli 2020 alguses 
hiigeltrahv Itaalias, mille sealne 
andmekaitseinspektsioon määras 
isikuandmete kaitse nõuete rikku-
mise eest Itaalia telekomifirmale 
TIM. Trahvi tõi muu hulgas aastatel 
2017–2019 pidev kommertsteada-
annete edastamine isikutele eelneva 
nõusolekuta ning seda olukorras, 
kus isik oli spetsiaalselt märkinud, et 
ei soovi saada teavitusi.

Eesti trahvide “miljoniküsimus” on karistusmenetluse iseloomus. Trahvi suuruse aga määrab EL. 
FOTO: SHUTTERSTOCK
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