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Kas korruptsioonivaba riik on 

majanduse arengu eeltingimus?

• Ei, sest korruptsioonivaba riik on 

muinasjutt või vähemalt ei kõnele see 

ausast ja demokraatlikust riigist 

• Kas edukas korruptsioonivastane 

võitlus on majanduse arengu 

eeltingimus?

• Jah, aga see võitlus on edukas, kui ta 

arvestab ühiskondliku vajadusega, on 

pikaajaliselt läbimõeldud, vaba turu 

põhimõtteid austav ning laiapõhjaline 2



Korruptsioonikuritegevus numbrites
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Joonis: Registreeritud korruptsioonikuritegude arv

Allikas: Justiitsministeerium
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Korruptsiooniasjades kohtusse 

saadetud isikud
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Joonis: Korruptsiooniasjades kohtusse saadetud isikute arv

Allikas: Justiitsministeerium
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Korruptsiooniasjades süüdi 

mõistetud isikud 
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Joonis: Korruptsiooniasjades süüdi mõistetud isikute arv

Allikas: Justiitsministeerium
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Kriminaalmenetlusega 

korruptsiooni vastu

• Võitlus ainult kriminaalmenetluse abil ei 

ole tõhus

• Asjade arv ei ole määrav, sisu on

• Suhtumine loeb, aga suhtumist 

menetlustega ei muuda

• Nii üksikmenetluse kui 

kuritegevusevastase võitluse seisukohalt 

on oluline vastata küsimustele – mida 

menetleda, miks ja kuidas 6



Riigi õiguskaitse sekkumise 

põhimõtted

• Mida menetleda: 

- ühiskondlik vajadus - kogukonnast, 

valdkonnast, piirkonnast lähtuv

- analüüsil põhinevad esmajäreldused

- erasektori kaasamine kaardistamisse

- numbrid vs sisu 
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• Miks menetleda: 

- pakkuda turule õiguskaitse poolt tuge 

reeglite ja ausa konkurentsi tagamise osas 

- kindlustada usaldus ja usk

- tagada teenuse kvaliteet 

- aidata (kaudseid) kannatanuid
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Riigi õiguskaitse sekkumise 

põhimõtted



• Kuidas menetleda: 

- avaldus vs analüüs

- menetluse perspektiivi hindamine nii 

alustamisel, avalikuks tulemisel kui ka 

kohtusse saatmisel

- ettevõtjatega arvestav – kiire, läbimõeldud, 

heas mõttes pragmaatiline, inimese 

keskne

- kuriteo läbi saadud vara tagasi ja 

majandusse
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Riigi õiguskaitse sekkumise 

põhimõtted



Laiapõhjaline lähenemine

• Pikaajaline vaade nii sisu kui ka 

tagajärgede osas

• Õiguskaitse sisene koostöö

• Ennetus – haridussüsteemis, KOV-tes, 

erasektoris

• Koostöö – erasektoriga, esindajatega, 

ettevõtjatega

• Kommunikatsioon omavahel ja ühiskonnas:

- piirid aususe ja ebaaususe, mitte riigi ja 

erasektori vahel 10



Korruptsioon

• Erasektoris

usalduse kadu 

omakasu

konkurentsikahju

teenuse kvaliteedi langus

• Riigisektoris

- sektorite vahel

- suhtumine 

negatiivsem

- julgeoleku ohu 

võimalus suurem 
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- sektori sees

- kahju võib olla 

alguses kaudne 



Tulemuste hindamine

• Õiguskaitseautuste sees: 

- menetluse kiirus 

- tagasisaadud raha

- analüüsitulemuste rakendamine

- koostöö ulatus nii õiguskaitse sees kui ka 

laiemalt

- rahvusvaheline võimekus

- rahvusvahelised hinnangud
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• Usalduse mõõtmine väljapool 

õiguskaitseasutusi:

- ühiskondlikud ja konkreetsed kokkulepped

- üksteise mõistmine – hinnangud 

ajakirjanduses, vastastikkune usaldus

- kogemuste, praktika, teadmiste ja info 

vahetamise sagedus ja viisid

- kogukondliku lähenemise elluviimine
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Kontaktid

• Põhja RP – taavi.pern@prokuratuur.ee; 

maria.entsik@prokuratuur.ee; 

• Lõuna RP-kaire.hänilene@prokuratuur.ee; 

• Viru RP- margus.gross@prokuratuur.ee;

• Lääne RP – kristine.tamm@prokuratuur.ee

• Riigiprokuratuur -

steven.evestus@prokuratuur.ee
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Tänan tähelepanu eest!
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