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LÜHIKOKKUVÕTE 
 
1. Eestit on traditsiooniliselt peetud üheks postkommunistliku Euroopa vähem korrumpeerunud 
riigiks ja nii on see ka praegu. Võrreldes perioode enne ja pärast EL-iga liitumist, on tajutava 
korruptsiooni tase oluliselt vähenenud. Siiski võiks konkreetselt riigikogu liikmete, prokuröride ja 
kohtunike seas korruptsiooni ennetamise osas suuremaid edusamme teha. 
 
2. Eesti ühiskonna väiksust, riigiametnike suhteliselt väikest arvu ja eelnimetatud elukutsete 
kompaktset iseloomu loetakse juba iseenesest korruptsiooni tõkestavateks teguriteks ning tõhusaks 
eneseregulatsioonimehhanismiks. Seetõttu ei ole Eestis korruptsiooni ennetamisega süstemaatiliselt 
ja sidusalt tegeldud. 
 
3. Kuigi nendele kolmele elukutsele kohalduv korruptsiooni ennetamise ja korruptsioonivastase 
võitluse üldine õigusraamistik on rahuldav ning muutub 2013. aasta aprillis jõustuva muudetud 
korruptsioonivastase seaduse toel potentsiaalselt veelgi enam fokusseerituks, ei ole piisavalt 
selgitatud praegu kehtiva seaduse kohaldamist erinevates kontekstides, s.t. Riigikogus, 
kohtusüsteemis ja prokuratuuris ning see on toonud kaasa mitmeid rakenduslikke lünki. 
 
4. Kõigi kolme sihtgrupi puhul on välja toodud peamiselt ühised probleemid: huvide konflikte 
käsitlevate reeglite kohaldamata jätmine (eelkõige Riigikogu liikmete puhul), eetikapõhimõtete ja 
käitumisjuhiste puudumine või nende ebapiisav määratlus (eelkõige Riigikogu liikmete puhul); 
praktiliste juhiste puudumine ametiülesannete täitmisega seonduvate kingituste vastuvõtmise kohta 
ning viisakuskingitustest teatamise ja nende registreerimise kohta; nõrk järelevalve 
eetikapõhimõtete ja huvide konfliktide reeglite järgimise ning majanduslike huvide avaldamise üle. 
Olukorda raskendab ebapiisav teadlikkus eetikanõuetest ning pideva nõustamise ja kohandatud 
koolitusprogrammide puudumine. 
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I. SISSEJUHATUS JA METOODIKA 
 
5. Eesti ühines GRECO-ga aastal 1999. Ühinemise järel on Eestit GRECO esimese (aprill 2001), 
teise (oktoober 2003) ja kolmanda (november 2007) hindamisvooru raames hinnatud. Vastavad 
hindamisaruanded ja neile järgnevad täitmisaruanded on saadaval GRECO veebilehel 
(www.coe.int/greco). 
 
6. GRECO käimasolev neljas hindamisvoor, mis käivitati 1. jaanuaril 2012, tegeleb korruptsiooni 
ennetamisega Riigikogu liikmete, kohtunike ja prokuröride hulgas. See on GRECO jaoks uus teema, 
mis rõhutab hindamise multidistsiplinaarsust. Samal ajal on see teema selgesti seotud GRECO 
varasema tööga, nimelt esimese hindamisvooruga, milles pandi suurt rõhku kohtunike 
sõltumatusele, teise hindamisvooruga, mis uuris konkreetselt avaliku võimu täidesaatvat haru ning 
kolmanda hindamisvooruga, mis keskendus korruptsiooni inkrimineerimisele (sealhulgas Riigikogu 
liikmete, kohtunike ja prokuröride puhul) ning korruptsiooni ennetamisele erakondade rahastamises. 
 
7. Neljandas hindamisvoorus käsitletakse kõigi vaatlusaluste isikute ja asutuste puhul samu 
prioriteetseid küsimusi: 
 

 eetikapõhimõtted, käitumisjuhised ja huvide konfliktid, 

 teatud tegevuste keelamine või piiramine, 

 varade, tulude kohustuste ja huvide deklareerimine, 

 kehtivate reeglite jõustamine, 

 teadlikkus. 
 
8. Parlamendikogude puhul keskendutakse hinnangu andmisel parlamendiliikmetele, seejuures 
riiklike parlamentide kõigi kodade liikmetele olenemata sellest, kas nad on oma ametikohtadele 
määratud või valitud. Kohtunike ning teiste kohtueelse menetluse ja kohtumenetluse osaliste puhul 
keskendutakse hindamisel prokuröridele ning kohtunikele, kellele kohaldub riiklik seadusandlus, 
seejuures nii elukutselistele kui rahvakohtunikele olenemata kohtu tüübist. 
 
9. Käesoleva aruande koostamisel kasutas GRECO hindamisküsitlusele (Greco Eval IV (2012) 6E) 
Eestist saadud vastuseid ning ka muid andmeid, sealhulgas kodanikelt saadud teavet. Lisaks viibis 
GRECO hindamismeeskond (siin ja edaspidi nimetatud GET meeskond) 2012. aasta 4.-8. juunil Eestis 
kohapeal (Tallinnas ja Tartus). GET meeskonda kuulusid Vita HABJAN, Sloveenia Korruptsiooni 
Ennetamise Komisjoni avaliku teenistuse aususe ja ennetuse keskuse pea-projektijuht korruptsiooni 
ennetamise alal, Rainer HORNUNG, peaprokurör ja Saksamaa Kohtuakadeemia direktor, Diāna 
KURPNIECE, Läti Korruptsiooni Ennetamise ja Korruptsioonivastase Võitluse Ameti korruptsiooni 
ennetamise talituse juhataja ning Marc VAN DER HULST, Belgia Parlamendi Esindajatekoja juriidilise 
talituse direktor. GET meeskonda toetas Lioubov SAMOKHINA GRECO sekretariaadist. 

 
10. GET meeskond küsitles Riigikogu esindajaid (korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjon, õiguskomisjon ja põhiseaduskomisjon) ning järgmiste erakondade esindajaid (sealhulgas 
Riigikogu liikmeid): Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Keskerakond, Isamaa ja Res Publica Liit, 
Reformierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Roheline Erakond. Lisaks küsitles GET 
meeskond kohtusüsteemi esindajaid (maakohtud, ringkonnakohtud, halduskohtud, Riigikohus, 
Riigikohtu koolitusosakond, kohtunikueksamikomisjon ja distsiplinaarkolleegium) ning prokuratuuri 
liikmeid (Riigiprokuratuur, ringkonnaprokuratuurid, prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon 
ning prokuröride distsiplinaarkomisjon). GET meeskond kohtus ka Justiitsministeeriumi ja 
Kaitsepolitseiameti esindajatega. Lõpuks vestles GET meeskond Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse 
liikmega, Eesti Advokatuuri, organisatsiooni Transparency International ja meedia esindajatega ning 
valitsussuhete (lobitöö) eksperdiga. 

http://www.coe.int/greco
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11. Käesoleva aruande peamiseks eesmärgiks on hinnata Eesti valitsuse poolt rakendatud 
meetmete tõhusust korruptsiooni ennetamisel Riigikogu liikmete, kohtunike ja prokuröride hulgas 
ning nende tajutava ja tegeliku aususe tõstmisel. Aruandes tuuakse ära riigis valitseva olukorra 
kriitiline analüüs, mis kajastab osaliste poolt tehtud pingutusi ja saavutatud tulemusi ning toob välja 
võimalikud kitsaskohad ja soovitused edasiseks. GRECO traditsiooni kohaselt on soovitused suunatud 
Eesti valitsusele, mis peab ise otsustama, millised asjakohased asutused ja organisatsioonid neid 
soovitusi ellu viivad. 18 kuu jooksul pärast käesoleva aruande vastuvõtmist peab Eesti esitama 
omapoolse aruande siintoodud soovituste alusel tehtu kohta. 
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II. KONTEKST1  
 
12. Eestit on aastaid loetud postkommunistliku Euroopa kõige vähem korrumpeerunud riigiks. 
Pärast EL-iga ühinemist vähenes tajutava korruptsiooni tase oluliselt. Viimase kaheksa aasta jooksul 
on need näitajad suhteliselt stabiilsetena püsinud. 
 
13. Üldise tajutava korruptsioonitaseme osas näitas 2011. aasta Eurobaromeetri eriaruanne2, et 
72% Eesti vastanutest pidasid korruptsiooni oma riigis suureks probleemiks (võrreldes 2009. aasta 
82%-ga). Korruptsiooni peamiste põhjustena nimetasid 47% „liiga lähedasi seoseid poliitika ja äri 
vahel“, 31% „riigi raha kulutamist mitteläbipaistval viisil“ ning 24% väitsid, et poliitikud „ei tee 
korruptsiooni vastu võitlemisel piisavaid pingutusi“. Organisatsiooni Transparency International 
tajutava korruptsiooni indeksi (CPI) kohaselt on Eesti positsioon küll stabiilselt kõrge, kuid siiski veidi 
langenud, nimelt kolme koha võrra 29. positsioonile (skoor 6,4).3 Sarnaselt paigutas „Doing Business 
Report“4 Eesti 2012. aastal 24. kohale, samas kui 2011. aastal oli Eestil veel 18. koht. Siseriiklikud 
uuringud on suuresti võrreldavaid tulemusi andnud (nt. uuringu „Korruptsioon Eestis: kolme 
sihtrühma uuring 2010“ kohaselt pidasid 68% eestlastest korruptsiooni tõsiseks probleemiks). 

 
14. Selle hindamisvoorus osalenud kolmes rühmas saavad nii siseriiklikes kui rahvusvahelistes 
uuringutes kõige madalamad usalduse skoorid poliitikud ja erakonnad. 2009. aasta Eesti Inimarengu 
Aruanne näitas, et 28% rahvastikust usaldas Riigikogu ja ainult 19% usaldas erakondi.5 2011. aasta 
Eurobaromeetri uuringus leiti, et riigi poliitikud olid korruptsiooni tasemelt teisel kohal (50%, 
kusjuures EL-i keskmine on 57%).6 Kuigi riigi poliitiliste juhtide korruptsiooni kohta on vähe tõendeid, 
ollakse erakondade suhtes jätkuvalt murelik, eriti seoses nende rahastamise ebapiisava läbipaistvuse 
ja järelevalvega. 
 
15. Andmed Eesti kohtunike korruptsiooni kohta on allikast olenevalt üsnagi erinevad. Mõnede 
allikate kohaselt on kohtusüsteem üldiselt tajutav sõltumatu, professionaalse ja tõhusana.7 Seda 
toetavad uuringud, näiteks 2009. aasta rahvusvaheline finantsasutuste/maailma 
pangandusettevõtete uuring (International Finance Corporation/World Bank Enterprise Survey), mille 
kohaselt 66,5% Eestis tegutsevatest ettevõtetest leiavad kohtusüsteemi olevat õiglase, erapooletu ja 
korrumpeerumata.8 Samas näitavad teised uuringud, näiteks 2011. aasta Eurobaromeetri eriaruanne, 
et Eestis on suhtumine kohtusüsteemi halvenenud rohkem kui kõigis teistes EL-i liikmesriikides. 
Osaliselt võib selle põhjuseks olla viie Eesti kohtuniku süüdimõistmine korruptsioonis ja pistisega 
seotud kuritegudes aastatel 2007-2012. Kuigi see arv ei tundu suur, on see siiski oluline osa riigi 
kohtusüsteemist. Tuleb märkida, et 2005. aastal avaldati kahtlust, kas Riigikogu on kohtunike 
korruptsioonile piisavalt tähelepanu pööranud.9 

 
16. Eesti prokuröride korruptsiooni kohta ei ole empiirilisi tõendeid, välja arvatud üks menetlust 
ootav juhtum seoses abiprokuröriga. 
 
17. Antud konteksti raames väärivad äramärkimist ka muud probleemid. Külastuse käigus 
meenutati GET meeskonnale sageli riigi väiksust – „kõik tunnevad kõiki“. Samuti viidati Eesti poliitilise 

                                                           
1
 Kuna korruptsiooni ennetamise kohta Eestis on üsna vähe teavet, siis on mõned viited tehtud allikatele, mis avaldati hulk 

aega enne hindamiskülastust. 
2
 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf.  

3
 http://cpi.transparency.org/cpi2011/.  

4
 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/estonia/.  

5
 Eesti Inimarengu Aruanne 2009, Tallinn 2010, lk. 113. 

6
 Vt. eelpool alamärkust nr. 2, lk. 49.  

7
 Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, riiklikud aruanded, Avatud Ühiskonna Instituut 2001, lk. 157. 

8
 Estonian Country Profile 2009, http://enterprisesurveys.org.  

9
 Freedom House. Nations in Transit 2005. Estonia. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf
http://cpi.transparency.org/cpi2011/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/estonia/
http://enterprisesurveys.org/
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keskkonna tugevale erakondlikkusele ja väidetavale konsensusel põhinemisele. Hiljutises OECD 
uuringus selgitatakse, et väikeriigi kontekstis toimiv Eesti avalik haldus on „hübriidse 
valitsemisstruktuuriga, mis ühendab tugevad vertikaalsed jooned ja ametliku juriidilise korra paljude 
isiklike ning mitteametlike võrgustikega“.10 Ühiskonnas domineerib teatud organisatsioonikultuur, 
mille põhjuseks on muuhulgas juhtivatel kohtadel olijate sarnane sotsiaalne taust ning väidetavalt on 
see andnud oma panuse jätkuvasse poliitilise korruptsiooni sallimise õhkkonda.11 

 
18. Seoses kodanikuühiskonna kaasatusega korruptsiooni ennetamisse märgitakse, et paljudel 
individuaalsetel valitsusvälistel organisatsioonidel puuduvad organisatsioonilised ja/või rahalised 
võimalused valitsuse ning Riigikogu tegevuse üle tõhusat järelevalvet teostada ja 
korruptsioonivastaseid reforme läbi suruda ning ainult kõige suuremad valitsusvälised 
organisatsioonid on püüdnud näiteks erakondadega koostööd teha. Samuti on mõned valitsusvälised 
organisatsioonid tundnud vajadust enesetsensuuri rakendada, kuna nad sõltuvad riigi või kohalike 
omavalitsuste poolsest lühiajalisest finantseerimisest.12 

 
19. Seoses meedia rolliga on laialt levinud arusaam, et meedia peamine tugevus ei seisne mitte 
korruptsioonijuhtumite avastamises, kuna uuriva ajakirjanduse osakaal Eestis on suhteliselt väike, 
vaid korruptsioonist teavitamises ja avalikkuse korruptsioonivaste suhtumise kujundamises.13 

 
20. Viimaseks võeti 6. juunil 2012 Riigikogus vastu muudetud korruptsioonivastane seadus. See 
jõustub 1. aprillil 2013, välja arvatud riigiametnike huvide elektroonilise registri loomist puudutavad 
sätted, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2014. 
 

                                                           
10

 Estonia: Towards a Single Government Approach, OECD Publishing, 2011, lk. 5-6. 
11

 Aastatel 2002-2008 Eesti kohtutes menetletud korruptsioonikuriteod: 
http://transparency.ee/cm/files/corruption_crimes_handled_in_estonian_courts_2002-2008.pdf, lk. 9. 
12

 Freedom House. Nations in Transit 2005. Estonia ja National Integrity System Assessment. Estonia. Kommenteeritud 
kokkuvõte. Transparency International, www.transparency.ee.  
13

 National Integrity System Assessment. Estonia. Kommenteeritud kokkuvõte. Transparency International, 
www.transparency.ee.  

http://transparency.ee/cm/files/corruption_crimes_handled_in_estonian_courts_2002-2008.pdf
http://www.transparency.ee/
http://www.transparency.ee/
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III. KORRUPTSIOONI ENNETAMINE RIIGIKOGU LIIKMETE SEAS 
 
Ülevaade Riigikogu süsteemist 
 
21. Eesti on mitmeparteilise süsteemiga demokraatlik vabariik, mille põhiseadus võeti 
referendumiga vastu 28. juunil 1992. Põhiseaduse § 4 sätestab võimude lahususe ja tasakaalustatuse 
põhimõtte. Seadusandlik võim on antud ühekojalisele parlamendile (Riigikogule), mis üldiselt võtab 
seadusi vastu häälteenamusega.14 Seaduste algatamise õigus on Riigikogu liikmel, fraktsioonil ja 
komisjonil, Vabariigi Valitsusel ning Vabariigi Presidendil, kuid viimasel ainult põhiseaduse 
muutmiseks. Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi 
Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu.15 Riigikogu teisteks 
põhifunktsioonideks on muuhulgas Vabariigi Presidendi valimine ja peaministrikandidaadile volituste 
andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks.16 
  
22. Riigikogu koosneb saja ühest liikmest, kes valitakse iga nelja aasta järel vabadel, üldistel, 
ühtsetel ja otsestel valimistel proportsionaalse esindamise süsteemi alusel (muudetud d’Hondt’i 
meetod) kaheteistkümnes mitme mandaadiga valimisringkonnas. Mandaadid jagatakse erakondade 
vahel, milliste kandidaadid koguvad üleriigilistel valimistel kokku vähemalt viis protsenti häältest ja 
nende individuaalsete kandidaatide vahel, kellele oma valimisringkonnas antud häälte arv ületab 
lihtkvoodi.17 Valimiste kord on sätestatud 2002. aasta 12. juuni Riigikogu valimise seaduses. Riigikogu 
tööd juhivad esimees ning kaks aseesimeest, juhindudes 2003. aasta 11. veebruari Riigikogu kodu- ja 
töökorra seadusest. 
 
23. Põhiseaduse § 62 kohaselt ei ole Riigikogu liige seotud mandaadiga ega kanna õiguslikku 
vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites. Lisaks sätestab 2007. 
aasta 14. juuni Riigikogu liikme staatuse seadus, et Riigikogu liige on rahvaesindaja, kes valitakse 
vastavalt põhiseadusele ja Riigikogu valimise seadusele.18 Ta on sõltumatu ja täidab rahvaesindaja 
ülesandeid kooskõlas põhiseaduse, seaduste, avalike huvide ja oma südametunnistusega.19  
 
24. Riigikogu liikme volitused lõpevad tema asumisega mõnda teise riigiametisse, teda süüdi 
mõistva kohtuotsuse jõustumisega, tema tagasiastumisega käesoleva seadusega ettenähtud korras, 
kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma, ning tema surma 
korral.20 Riigikogu liikme volitused peatuvad tema Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamisel. Tema 
volitused jätkuvad neist ülesannetest vabastamisel.21 
 
Seadusandliku protsessi läbipaistvus 

 
25. Kolme tööpäeva jooksul arvates eelnõu üleandmisest otsustab esimehest ja kahest 
aseesimehest koosnev Riigikogu juhatus eelnõu Riigikogu menetlusse võtmise ning positiivse otsuse 
korral määrab ta ühtlasi eelnõule juhtivkomisjoni.22 Eelnõuga seotud teave seadusandliku protsessi 
kohta on avalikkusele kättesaadav seadusandliku protsessi algatamise otsusest alates. Eelnõu sisu, 
muudatusettepanekud ja kõik muud asjakohased materjalid pannakse üles Riigikogu veebilehele,23 

                                                           
14

 Põhiseadus, § 73. 
15

 Põhiseadus, § 103. 
16

 Põhiseadus, § 65 (3) ja (5). 
17

 Riigikogu valimise seadus, § 62 (2) ja (3). 
18

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 1. 
19

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 17 (1). 
20

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 8 (2). 
21

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 5 (1-2) ja (7). 
22

 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, § 93 (1-3). 
23

 http://www.Riigikogu.ee.  

http://www.riigikogu.ee/
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nii et huvigrupid ning üksikisikud saavad asjakohasele komisjonile omapoolseid kommentaare saata. 
9. veebruaril 2012 võttis Riigikogu juhatus vastu seadusandliku protsessi heade tavade juhendi, mis 
on saadaval ka Riigikogu veebilehel.24 
 
26. Avalik arutelu toimub elektroonilise andmebaasi kaudu,25 mida peab Riigikogu ning mis 
toimib seaduseelnõude ja nendega kaasnevate dokumentide hoidlana, sisaldades ka ministeeriumide 
ning teiste huvitatud isikute kommentaare. Arutelu hõlbustamiseks on Vabariigi Valitsus vastu 
võtnud kaasamise hea tava juhendi, mis on saadaval ka Vabariigi Valitsuse veebilehel.26 
Lisaks peavad Riigikogu erinevad komisjonid partnerite registreid (võrgupõhiseid nimekirju), et 
huvitatud kolmandaid osapooli laiemalt vastava komisjoni töösse kaasata. Olles täitnud ankeedi,27 
võivad kodanikud end Riigikogu veebilehel nimekirja kanda. Lisaks sätestab 2000. aasta 15. novembri 
avaliku teabe seaduse § 28, et ministeeriumides valminud seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste 
eelnõud koos seletuskirjadega nende kooskõlastamiseks saatmisel ja Vabariigi Valitsusele esitamisel 
tuleb avaldada. See nõue laieneb ka kontseptsioonide, arengukavade, programmide ja muude üldise 
tähtsusega projektide eelnõudele enne pädevatele organitele heakskiitmiseks esitamist või nende 
heakskiitmise või vastuvõtmise järel. Seadusega sätestatud juhtudel ei tohi dokumente avaldada. 
Kogu asjakohane dokumentatsioon koos avalikkuse tagasisidega ja märgetega selle vastavate 
organite poolse aktsepteerimise kohta on saadaval ka Vabariigi Valitsuse veebilehel.28 Avalikud 
asutused on kohustatud huvitatud isikute ettepanekute aktsepteerimist ja tagasilükkamist 
põhjendama. 
 
27. Põhiseaduse § 72 kohaselt on Riigikogu istungid avalikud, kui Riigikogu ei otsusta 
kahekolmandikulise häälteenamusega teisiti. See põhimõte on ära toodud ka Riigikogu kodu- ja 
töökorra seaduses.29 Samuti on hääletamine Riigikogu istungil avalik, välja arvatud Vabariigi 
Presidendi valimisel, Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel, Riigikohtu esimehe ja liikmete 
ametisse nimetamisel, riigikontrolöri ametisse nimetamisel, õiguskantsleri ja õiguskantsleri asetäitja-
nõuniku ametisse nimetamisel, Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamisel ning Eesti Panga 
Nõukogu liikme nimetamisel.30 Reeglina toimub hääletamine elektroonilise süsteemi kaudu. 
Tulemused avaldatakse Riigikogu veebilehel, tuues ära Riigikogu liikmete nimed ja nende antud 
hääled (poolt/vastu/puudus/ei hääletanud/erapooletu). Hääletamissedelitega hääletamisel31 
loetakse hääled avalikult kokku. Esimehe haamrilöögiga kinnitatud hääletustulemusi enam 
vaidlustada ei saa. 
 
28. Riigikogu komisjonide istungid võivad olla avalikud, kui selle poolt hääletab üle poole 
komisjoni koosseisust.32 Vabariigi Valitsuse liikmetel on õigus osaleda komisjoni istungil 
sõnaõigusega; komisjoni esimehe kutsel võivad komisjoni istungil osaleda riigiasutuste esindajad ja 
teised isikud. Istungite protokollimine on kohustuslik ning protokollis peavad olema märgitud istungi 
täpne aeg ja koht, osalejate nimed ja ametikohad, istungi päevakord, vastuvõetud otsused ning 
hääletamistulemused. Sõnavõtja taotlusel protokollitakse tema seisukohad. Protokollid avaldatakse 
Riigikogu veebilehel koos teabega esitatud ettepanekute ja hääletamistulemuste kohta. Lisaks 
sätestab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 103, et juhtivkomisjon koostab eelnõu teiseks 
lugemiseks seletuskirja, mis sisaldab eelnõu menetlemisega seonduvat teavet, nagu 

                                                           
24

 http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=6c4446b4-6f77-4621-aab1-a4c66c738798&.  
25

 http://eelnoud.valitsus.ee.  
26

 http://www.valitsus.ee/riigikantselei/kaasamine-ja-mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava.  
27

 Vt. nt. põhiseaduskomisjoni partnerite nimekirja: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174511. 
28

 http://eelnoud.valitsus.ee/main#hDyUkpZu. 
29

 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, § 59 (1). 
30

 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, § 79. 
31

 Vabariigi Presidendi ning Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimistel hääletatakse hääletamissedelitega. 
32

 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, § 36 (3). 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=dokumentide_detailid&pid=6c4446b4-6f77-4621-aab1-a4c66c738798&
http://eelnoud.valitsus.ee/
http://www.valitsus.ee/riigikantselei/kaasamine-ja-mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174511
http://eelnoud.valitsus.ee/main#hDyUkpZu


MITTEAMETLIK TÕLGE. TÕLGE VÕIB SISALDADA EBATÄPSUSI. ORIGINAALTEKST ASUB 
www.korrup tsioon.ee/ 57802.  
 

 11 

muudatusettepanekute arvestamise ja arvestamata jätmise põhjendused, eelnõu algataja või esitaja, 
eelnõu menetlemisest osavõtnud ekspertide ning teiste isikute seisukohad. 

 
29. Seadustega on garanteeritud ka avalikkuse juurdepääs teabele ja avalikele 
kooskõlastamistele. Õigusaktide eelnõud ja muud asjakohased dokumendid pannakse 
süstemaatiliselt üles Riigikogu ning vastavate valitsusasutuste veebilehtedele. Kättesaadavad on 
juhendid õigusloome heade tavade kohta ja brošüür kaasamise hea tava kohta ning avalike arutelude 
korraldamise fakti kinnitab valitsuse statistika, mille kohaselt umbes 5% pakutavatest muudatustest 
kaasatakse õigusaktidesse.33 Riigikogu istungite läbipaistvuse osas võib märkida, et need on reeglina 
avalikud ja neid kantakse Interneti kaudu reaalajas üle. Komisjonide istungid seevastu on avalikud 
ainult juhul, kui üle poole komisjoni liikmetest selle poolt hääletavad. Komisjoni esimehe kutsel või 
kui komisjon selle poolt hääletab, võivad komisjoni istungil osaleda mis tahes eksperdid ja külalised. 
Mõned intervjueeritavad märkisid, et pole haruldane, kui külaliste hulka kuuluvad huvitatud ja/või 
mõne Riigikogu liikmega seotud isikud. Riigikogu õigusloome puuduliku läbipaistvuse põhjustena 
toodi välja täieliku teabe puudumine (registreerumise või avaldamise teel) kõigi isikute kohta, kes 
võisid mingit menetlust või selles osalenud Riigikogu liiget mõjutada, samuti asjaolu, et Riigikogu 
liikmete otsustusprotsessist tagandamise tegelikke juhtumeid on vähe. GET meeskond möönab, et 
kontakt kolmandate isikutega on Riigikogu liikme mandaadi teostamisel oluline, sest see võimaldab 
esindada laia valikut Riigikogu valijaskonna huvisid, kuid samas julgustab otsima viise, kuidas teha 
Riigikogu komisjonide istungid läbipaistvamaks, eriti kui need on kolmandatele isikutele avatud. 

 
30. Samuti märgib GET meeskond, et lobitöö on Eestis reguleerimata.34 Erinevate allikate sõnutsi 
avaldavad huvitatud osapooled Riigikogu liikmetele õigusloomes väidetavalt olulist mõju. Sellise 
mõju valdkondadena nimetatakse energiat, tervishoidu ja farmaatsiasektorit, hasartmänge, 
tubakatooteid, alkoholi ja jäätmekäitlust. Samas meenutab GET meeskond, et käesolev hindamine 
keskendub Riigikogu liikmete käitumisele, mitte nende suhtes lobitöö tegijatele. Seda arvestades ja 
õigusloome suurema läbipaistvuse tagamiseks soovitab GRECO kehtestada reeglid Riigikogu 
liikmete suhtlusele lobitöö tegijate ja muude kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet 
mõjutada. 

 
Tasustamine ja majanduslik kasu 

 
31. Riigikogu liikmetelt eeldatakse täistööajaga töötamist ja nende põhitöökoht on Riigikogu.35 
Põhiseaduse § 75 sätestab, et Riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab 
seadus, mida tohib muuta Riigikogu järgmise koosseisu kohta. Alates 1. jaanuarist 2012 on Riigikogu 
liikmete töötasud seotud riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seadusega. Nimekirja kuuluvate 
riigiteenistujate palkade arvutamise aluseks on kõrgeim kuupalga määr (5200 eurot) ja see 
vaadatakse igal aastal üle.36 Riigikogu liikme palk arvutatakse palgamäära ja koefitsiendi korrutamise 
teel: Riigikogu liikme puhul on selleks koefitsiendiks 0,65, Riigikogu esimehe puhul 1,0, Riigikogu 
esimehe puhul 0,85, Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe puhul 0,85 ning Riigikogu 
komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe puhul 0,75. Võrdluseks on Eesti keskmine bruto-
kuupalk (2011. aasta septembri seisuga) 826 eurot ja keskmine bruto-aastapalk 9912 eurot. 
 
32. Muude hüvitiste saamist reguleerib Riigikogu liikme staatuse seadus. Konkreetselt on 
Riigikogu liikmetel õigus nende tööga seotud kulude ja eluasemekulude tegelikus suuruses 
hüvitamisele. Samuti makstakse Riigikogu liikmele tema volituste lõppemise korral ühekordset 

                                                           
33

 Freedom House. Nations in Transit 2005. Estonia. 
34

 2011. aasta lõpus asutas Justiitsministeerium võimalike variantide analüüsimiseks töögrupi. Praeguseks on selle töögrupi 
töö tulemused veel ebaselged. 
35

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 22 (1). 
36

 Varem reguleeris Riigikogu liikmete töötasusid Riigikogu liikme staatuse seadus, § 29. 
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hüvitist, mis võrdub maksimaalselt tema kuue kuu ametipalgaga ja mille suurus sõltub tema Riigikogu 
liikmeks olemise ajast.37 Riigikogu liikmetele ei kohaldata eraldi maksustamist. 
 
33. Tööga seotud kulutused hüvitatakse Riigikogu liikmele Riigikogu juhatuse kehtestatud korras 
ja kuludokumentide alusel kuni 30% ulatuses Riigikogu liikme ametipalgast. See hõlmab kontori- ja 
sidekulusid ning Riigikogu liikme individuaalõpet.38 Hüvitatakse ka ametireiside majutus- ja reisikulud.  
 
34. Riigikogu liikmele, kes Rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete järgi elab väljaspool 
Tallinna ja Tallinnaga piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi, makstakse tema sooviavalduse alusel 
eluasemekulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 20% Riigikogu liikme ametipalgast.39 
Need kulud kannab Riigikogu Kantselei vastavalt kokkuleppele Riigikogu kõnealuse liikmega. 
 
35. Palgaandmed on Riigikogu veebilehel kättesaadavad ja vastavad üldjuhul Riigikogu liikme 
staatuse seaduse eelnimetatud sätetele (ära on toodud ka viide sellele seadusele). Kuigi 
individuaalseid palganumbreid ei avalikustata, tuuakse ära tabelid eelmiste aastate palkadega ja 
teavet saab küsida nii individuaalsete palkade kui tööga seotud kulude hüvitamise kohta. Riigikogu 
Kantselei raamatupidamistalitus kontrollib esitatud finantsdokumentatsiooni vastavust asjakohastele 
seaduslikele nõuetele.  
 
Eetikapõhimõtted ja käitumisjuhised 
 
36. Põhiseaduse § 61 kohaselt annab Riigikogu liige enne oma kohustuste täitmisele asumist 
ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Riigikogu liikmete 
ametivannete nõuetekohaselt allkirjastatud tekste hoitakse Riigikohtus. 

 
37. Eestis on käimas arutelu selle üle, kas oleks soovitav koostada Riigikogu liikmete 
käitumisjuhised. Arvamused lähevad lahku. Mõnede arvates ei ole selliseks dokumendiks vajadust, 
kui vastav algatus ei tule just Riigikogult endalt. Teised viitavad erakondade rahastamisega 
seonduvatele skandaalidele ja väidavad, et niisugust dokumenti on vaja. 2012. aasta jaanuaris toetas 
Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon organisatsiooni Transparency 
International Estonia soovitust koostada Riigikogu liikmetele käitumisjuhised ning esitas Riigikogu 
juhatusele ettepaneku algatada selle koostamine. Loodud on fraktsioonidevaheline mitteametlik 
töögrupp, mis arutab sellise koodeksi vajadust ja võimalikku sisu. Siiski näib, et Riigikogu juhtkond on 
vastumeelne ja kinnitab jätkuvalt, et korruptsioonivastane seadus sisaldab kõiki vajalikke meetmeid 
ennetamaks korruptsiooni Riigikogu liikmete seas. 

 
38. GET meeskond avaldab kahetsust, et Riigikogu juhatus ei ole käitumisjuhiste ideele veel 
piisavat tähelepanu pööranud. Selline seisukoht on eriti murettekitav, arvestades avalikkuse 
suhteliselt vähest usaldust poliitikute ja erakondade suhtes ning pidades silmas Eesti erakondade 
mainet rikkuvaid rahastamisskandaale. GET meeskond on veendunud, et käitumisjuhiste 
kehtestamisega näitaksid Riigikogu liikmed üles vajalikku poliitilist tahet juhinduda selgelt sätestatud 
eetilistest standarditest. Seetõttu on hädavajalik, et käitumisjuhiste koostamise algatus tuleks 
Riigikogust. Sellise koodeksiga saaks reguleerida küsimusi, millele seni on vähe tähelepanu pööratud, 
näiteks huvide konfliktid, „pöördukse“ poliitika, kingitused, võõrustamine ja muud eelised, välised 
tegevused. Koodeksi vastuvõtmine koos rohkem keskendatud uute liikmete koolitusega ning pideva 
nõustamise ja konsultatsioonidega tõstaks mitte ainult Riigikogu liikmete teadlikkust korruptsiooni 
ennetamise kohta, vaid aitaks ka taastada Riigikogu ja erakondade mainet Eestis. Eeltoodut 
arvestades soovitab GRECO (i) koostada Riigikogu liikmete käitumisjuhised ning (ii) võttes arvesse 

                                                           
37

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 32. 
38

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 30. 
39

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 31. 
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Riigikogu liikmete mandaadi spetsiifilist iseloomu, kehtestada tõhus järelevalve ja sanktsioonide 
mehhanism, tagamaks nende juhiste efektiivne kohaldamine praktikas. Selle koodeksi peavad välja 
töötama Riigikogu liikmed, kuid ka kodanike panuseid tuleb arvestada. 

 
Huvide konfliktid 

 
39. Riigikogu liikmete huvide konfliktide ennetamise ja lahendamise õigusraamistik antakse 
praegu järgmistes seadustes: põhiseadus, milles sätestatakse mõned üldised põhimõtted, nagu 
ametikohtade ühitamatus; Riigikogu liikme staatuse seadus, mis sisaldab muuhulgas reegleid 
kõrvaltegevuste kohta ja Riigikogu liikme ametiga ühitamatute ülesannete kohta; ning piiratud kujul 
ka 1995. aasta 19. jaanuari korruptsioonivastane seadus, mis kehtib ametiisikutele ja seega 
põhimõtteliselt ka Riigikogu liikmetele40 ning reguleerib huvide konflikte, majanduslike huvide 
deklaratsioone, kingituste vastuvõtmist ja korruptsioonist teatamist. 
 
40. Riigikogu liikme staatuse seadus sätestab, et Riigikogu liige ei tohi oma volituste ajal olla 
ametikohal ega täita ülesandeid, mis on vastuolus võimude lahususe põhimõttega või võivad muul 
viisil põhjustada Riigikogu liikme tegevuses huvide konflikti.41 
 
41. Korruptsioonivastase seaduse peamine huvide konflikte reguleeriv säte, mis sisaldub §-s 25 
(vt. allpool punkti 123), ei kohaldu Riigikogu liikmetele, kuna see ei kohaldu üldaktidele, s.t. Riigikogu 
aktidele. Sellegipoolest kohalduvad Riigikogu liikmetele mitmed muud korruptsioonivastase 
seadusega ettenähtud meetmed. Esiteks on nad kohustatud oma majanduslikke huvisid deklareerima 
(vt. lähemalt allpool). Teiseks on nad kohustatud järgima toimingupiiranguid. Toimingupiiranguna 
käsitatakse keeldu teha korruptiivse tulu saamist võimaldavaid toiminguid, välja arvatud tegevused, 
mille tulemusel saadakse tulu aktsiatelt või äriühingu osadelt, autoritasuna, patendituluna, 
intressidena hoiustelt, rendile või teiste isikute kasutusse antud kinnisasjalt, honorarina trükis või 
elektroonilises ajakirjanduses avaldatud tööde eest, samuti muud tulu, mis ei eelda selle saaja 
töötamist teise isiku majandusliku kasu soodustamiseks.42 
 
42. Kolmandaks ei tohi Riigikogu liikmed sooritada tehinguid iseendaga või muid sarnase 
iseloomuga või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Kõik seda keeldu rikkudes tehtud tehingud on 
tühised (vt. ka lähemalt allpool).43 
 
43. Neljandaks on Riigikogu liikmetel keelatud korruptiivsete tegude toimepanemine, 
korruptsiooniohtlike suhete sõlmimine füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning korruptiivse tulu 
saamine. Korruptiivne tegu defineeritakse kui ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu 
saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes 
tegemata õiguspärased otsused või toimingud. Korruptsiooniohtlik suhe on ametiisiku suhe teise 
isikuga, mis on tekkinud või võib tekkida eelnimetatud töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute 
rikkumise tagajärjel ametiisiku poolt. Ametiisik on kohustatud teavitama talle teadaolevast 
korruptiivsest teost asutuse juhti, kaitsepolitseid, politseid või Riigiprokuratuuri. Selle nõude 
eiramisel võidakse ametiisik vallandada.44 

 
44. Eelnimetatud nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahvühikut45 (1200 
eurot), ebaseadusliku tulu konfiskeerimisega ja vangistusega koos sellel ametikohal töötamise 
keeluga. 

                                                           
40

 Korruptsioonivastane seadus, § 4 (2
1
). 

41
 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 22 (2). 

42
 Korruptsioonivastane seadus, § 21. 

43
 Korruptsioonivastane seadus, § 24. 

44
 Korruptsioonivastane seadus, §-d 5-6. 

45
 Trahviühik on trahvisummade alusühikuks ja võrdub nelja euroga – vt. karistusseadustik, § 47 (1). 
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45. GET meeskond märgib, et praegused huvide konflikti reguleerivad sätted ei kohaldu Riigikogu 
liikmetele ja seda mitte ainult seadusloome alal, mida loetakse üldaktideks, vaid ka muud tüüpi 
otsuste tegemisel, milles Riigikogu liikmed võivad osaleda. Eesti selgitab, et kuigi on esinenud mõned 
juhtumid, kus Riigikogu liikmed on end Riigikogu komisjonides teatud teemade arutamisest ise 
tagandanud, ei ole huvide konfliktist teatamine põhimõtteliselt võimalik, kuna Riigikogu liige „ei allu 
ühelegi isikule ega organile“. GET meeskonna arvates ei ole parlamendi ja selle liikmete autonoomia 
selline tõlgendus õige, eriti arvestades, et Riigikogu liikmed osalevad otsuste langetamises, mis ei ole 
üldaktid (nt. tugipersonali palkamine, riigihanked). GET meeskond teeb järelduse, et 
korruptsioonivastase seaduse huvide konflikti reguleerivate sätete kohaldamatus Riigikogu liikmetele 
on tõsine puudujääk, mis tuleb kõrvaldada. 

 
46. Veel märgib GET meeskond, et 6. juunil 2012 võttis Riigikogu vastu muudetud 
korruptsioonivastase seaduse46, milles kaotatakse huvide konflikti definitsioon ja asendatakse see 
keeldude nimistuga, mille kohaselt on keelatud: 1) korruptiivse tulu nõudmine, vahendamine ja 
saamine; 2) ametiseisundi korruptiivne kasutamine; 3) avaliku vahendi korruptiivne kasutamine; 4) 
mõju korruptiivne kasutamine; ning 5) siseteabe korruptiivne kasutamine. Samas jäävad 
ametiisikutele, sealhulgas Riigikogu liikmetele kehtima toimingupiirangud, kõrvaltegevuste piirangud 
ja huvide avaldamise kohustus. Toimingupiirangute osas sätestab muudetud korruptsioonivastane 
seadus, et ametiisikutel, sealhulgas Riigikogu liikmetel on keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui: 
1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; 2) ametiisik on teadlik 
tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või 
otsust; 3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.47 Sellistel juhtudel on ametiisikul keelatud 
niisugust toimingut või otsust teha ning on keelatud ka anda oma alluvale ülesandeks teha seda 
toimingut või otsust tema asemel ning selle asemel on tal kohustus teavitada viivitamatult oma 
vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega organit. Toimingupiirangu teadliku 
rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (800 eurot). Sama tegu, kui sellega 
tekitatakse rohkem kui 32 000 eurot kahju, karistatakse rahalise karistusega või vangistusega kuni 
kolm aastat, nagu on sätestatud muudetud karistusseadustikus, mis jõustub muudetud 
korruptsioonivastase seadusega samal päeval.48 GET meeskond tunneb, esiteks, muret selle pärast, 
et muudetud sätete kohaldamine Riigikogu liikmetele on jätkuvalt piiratud. Samuti on 
toimingupiirangu uus definitsioon sedavõrd lai, et praktikas võib see harva kohaldatavaks osutuda. 
Pealegi ei sätesta uus korruptsioonivastane seadus selgesõnaliselt, kas füüsilist või juriidilist isikut, 
kellega ametiisikul on eraisikuna ärisuhe, tuleks lugeda korruptsioonivastase seaduse mõistes 
„seotud isikuks“ või mitte. GET meeskond on kindlalt veendunud, et toimingupiirangud seoses mis 
tahes rahaliste huvidega peavad olema kasutuses kui põhimõttelised meetmed huvide konflikti 
vältimiseks ja Riigikogu liikmete vastutustundlikkuse tagamiseks. 
 
47. Eelpool punktides 45-46 toodud analüüsi valguses soovitab GRECO (i) teha olemasolev 
huvide konflikti regulatsioon kohalduvaks Riigikogu liikmetele koos toimiva järelevalvega; ning (ii) 
koostada Riigikogus üksikasjalikud juhised, mis sisaldavad praktilisi näiteid huvide konfliktidest, 
millega Riigikogu liikmed kokku puutuvad või võivad kokku puutuda, sealhulgas sellistest, mis 
tulenevad konkreetselt rahalistest huvidest. 
 

                                                           
46

 Nagu eelpool märgitud, jõustub muudetud korruptsioonivastane seadus 1. aprillil 2013, välja arvatud riigiametnike huvide 
elektroonilise registri loomist puudutavad sätted, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2014. 
47

 Muudetud korruptsioonivastane seadus, § 11 (1). „Seotud isikute“ mõiste on antud seaduse §-s 7. 
48

 Muudetud karistusseadustik, § 300
1
 (2).  
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Teatud tegevuste keeld või piirangud 
 
Kingitused 

 
48. Korruptsioonivastase seaduse § 26 (2) sätestab, et ametiisik, sealhulgas Riigikogu liige ei või 
vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema 
lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- 
või teenistuskohustuste erapooletut täitmist. See reegel kehtib ka ametiisiku lähisugulastele, 
sealhulgas abielu kaudu. Eeltoodud keelu rikkumisega saadud kingitused kuuluvad vastava ametiisiku 
tööandjale, kui rahvusvahelisest tavast või diplomaatilisest etiketist ei tulene teisiti. 
 
49. Intervjuude käigus avaldasid Riigikogu liikmed erinevaid arvamusi selle kohta, millised 
soodustused millistel tingimustel lubatavad on. Nimetatu põhjuseks võivad olla puudused nii 
korruptsioonivastase seaduse praeguses kui muudetud redaktsioonis. Seega võimaldavad mõlemad 
tekstid tõlgendada oma suva järgi olukordi, kus ametiisikud, sealhulgas Riigikogu liikmed tohivad või 
ei tohi kingitusi vastu võtta. Praeguses korruptsioonivastases seaduses viidatakse kingitustele, mis 
võivad kaudselt või otseselt mõjutada ametiisiku ülesannete täitmist, muudetud 
korruptsioonivastases seaduses aga viidatakse ametikohustusega seotud soodustustele. Mõned 
intervjueeritavad nõustusid, et praegune seadus oli ebakonkreetne ja uus redaktsioon ei ole selles 
osas parem. Lisaks toodi välja, et kummaski redaktsioonis ei sätestata protseduurireegleid 
aktsepteeritavate viisakuskingituste käsitlemiseks. Riigikogus puudub kingitustest teatamise või 
nende registreerimise praktika. Sellises valguses ja eelnimetatud seadusandlikke puudusi arvestades 
on tähtis koostada sise-eeskirjad ning juhised, mis aitaksid eristada ametikohustusega seotud ja 
mitteseotud kingitusi ning piiritleksid lubatavad viisakuskingitused. Samuti on nende reeglite täieliku 
elluviimise huvides soovitatav kehtestada järelevalvemehhanism tagamaks vastava regulatsiooni 
järgimine. Eeltoodu valguses ning korruptsioonivastase seaduse vastavate sätete elluviimise 
selgitamiseks ja soodustamiseks soovitab GRECO tagada Riigikogule sisereeglid ning juhised seoses 
kingituste, võõrustamise ja muude soodustustega ning jälgida nende reeglite Riigikogu liikmete 
poolset järgimist. 
 
Ühitamatus, kõrvaltegevused ja finantshuvid 

 
50. Põhiseaduse § 63 sätestab ühitamatuse põhimõtte, mille kohaselt Riigikogu liige ei tohi olla 
üheski muus riigiametis, Riigikogu liikme staatuse seadus aga reguleerib kõrvaltegevusi ning loetleb 
Riigikogu liikme ametiga ühitamatud ametid ja ülesanded. Niisiis, nagu eelpool märgitud, ei tohi 
Riigikogu liige oma volituste ajal olla ametikohal ega täita ülesandeid, mis on vastuolus võimude 
lahususe põhimõttega või võivad muul viisil põhjustada Riigikogu liikme tegevuses huvide konflikti.49 
Konkreetselt keelatakse Riigikogu liikmetel: (i) olla teenistuja riigi või kohaliku omavalitsuse 
ametiasutuses, sealhulgas linnapea või vallavanem, (ii) olla linna- või vallavolikogu liige; (iii) olla 
Euroopa Parlamendi liige või teiste riikide, Euroopa Liidu institutsioonide või asutuste ega 
rahvusvaheliste organisatsioonide teenistuses, (iv) kuuluda Eesti Panga nõukogusse ega avalik-
õigusliku juriidilise isiku juhatusse, (v) tegutseda advokaadi, notari, kohtutäituri ega vandetõlgina, 
ning (vi) olla riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht ega juhatuse liige.50 
Ühitamatuse korral lõpeb selline töö- või teenistussuhe automaatselt. Riigikogu liige on kohustatud 
esitama ühe kuu jooksul ametivande andmise päevast arvates Riigikogu juhatusele deklaratsiooni 
oma kõigi töökohtade ja tegevusalade kohta,51 millest ei ole avalikult teatatud.  
 

                                                           
49

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 22 (2). 
50

 Riigikogu liikme staatuse seadus, §-d 22-28.  
51

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 21 (2). 
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51. Riigikogu liikmete finantshuvidele ja äritegevustele ei kohaldu spetsiifilisi piiranguid. 
Sellegipoolest rõhutab Eesti, et andmed sissetulekuallikate kohta on avalikult kättesaadavad, ainult 
sissetulekute täpset suurust ei avaldata. 
 
Lepingud riigiasutustega 
 
52. Riigikogu liikmetele ei kohaldu piirangud nende poolt eraisikuna vahetult või ärihuvide kaudu 
riigiasutustega lepingute sõlmimise kohta. 
 
Piirangud hilisematele töökohtadele 

 
53. Riigikogu liikmetele ei kohaldu piirangud seoses nende hilisemate töökohtadega. Kuna Eestis 
on enamik Riigikogu liikmetest karjääripoliitikud, siis lähevad vaid mõned neist pärast oma volituste 
lõppu erasektorisse. GET meeskond tunnistab, et liiga ranged piirangud hilisematele töökohtadele 
tähendaksid Eesti suurusega väikeriigi väikese tööturu tõttu paljudele Riigikogu liikmetele praktiliselt 
sunnitud töötust. Samas on siiski vaja proportsionaalset lähenemist, tagamaks nulltolerantsi otsese 
huvide konfliktide suhtes. Samuti märgib GET meeskond, et praegu kehtiv avaliku teenistuse seadus, 
mis ei kohaldu Riigikogu liikmetele, sätestab riigiametnikele kolmeaastase „ooteaja“, enne kui nad 
tohivad astuda selle tööandja teenistusse või tulundusühenduse liikmeks, kelle üle nad viimase 
kolme aasta jooksul süstemaatiliselt järelevalvet teostasid. Avaliku teenistuse seaduse muudatused, 
mis jõustuvad muudetud korruptsioonivastase seadusega samal päeval (s.t. 1. aprillil 2013), 
vähendatakse seda aega ühe aastani. Eeltoodut arvestades soovitab GRECO (i) viia läbi uuring, et 
tuvastada Riigikogu liikmete hilisemad töökohapiirangud, mis võiksid olla vajalikud huvide konflikti 
vältimiseks, ning (ii) vajadusel hilisemad töökohapiirangud kehtestada. 
 
Konfidentsiaalse teabe väärkasutus 
 
54. Riigikogu liikmetel võib oma kohustuste täitmiseks olla juurdepääs riigisaladusele ja 
salastatud välisteabele. Peaministri või asjaomase ministri põhjendatud otsusel võib sellise 
juurdepääsu keelata, kui riigisaladus puudutab julgeolekualase teabe allikat või kui selle avaldamine 
ohustab jälitustegevuse seaduse teatud sätete kohaldamist. Salastatud välisteabele juurdepääsu 
saamiseks võib Riigikogu liikmel olla vaja läbida julgeolekukontroll, mille teostab Riigikogu 
julgeolekuasutuste järelevalve komisjon. Seejärel väljastatakse kõnealusele Riigikogu liikmele 2007. 
aasta 25. jaanuari riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatud korras salastatud 
välisteabe juurdepääsusertifikaat.52 Konfidentsiaalsusreeglite rikkumine toob kaasa 
kriminaalvastutuse karistusseadustiku §-de 241 ja 242 alusel. Riigisaladuse või salastatud välisteabe 
avalikustamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Sama teabe 
avaldamise eest, kui tegu on toime pandud ettevaatamatusest, karistatakse rahalise karistuse või 
kuni üheaastase vangistusega. 
 
Avaliku vahendi väärkasutus 

 
55. Riigikogu liikmetele ei kohaldu praegu spetsiifilisi reegleid avaliku vahendi väärkasutuse 
kohta. Sellegipoolest märgib Eesti, et Riigikogu liikmed loetakse 2001. aasta 6. juuni 
karistusseadustiku § 288 (1) mõistes ametiisikuteks53 ning et neile kohalduvad üldised omastamise, 
altkäemaksu ja pistise võtmise kuritegude ning toimingupiirangute rikkumise kvalifikatsioonid.54 
Lisaks kehtestab muudetud korruptsioonivastane seadus avaliku vahendi korruptiivse kasutamise 

                                                           
52

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 19. 
53

 Nimelt isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises 
isikus, kui temale on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või 
võimuesindaja ülesanded. 
54

 Karistusseadustik, §-d 201, 293, 294 ja 300
1
. 
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keelu, kusjuures avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on defineeritud kui ametiisiku poolt 
ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi 
kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast 
ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule.55 
 
Varade, sissetulekute, kohustuste ja huvide deklareerimine 
 
56. Riigikogu liikme staatuse seaduse § 21 (1) sätestab Riigikogu liikmete kohustuse deklareerida 
oma majanduslikud huvid korruptsioonivastases seaduses ettenähtud korras.56 Majanduslike huvide 
deklareerimise eesmärgiks on ülevaate saamine ametiisikute, sealhulgas Riigikogu liikmete, 
majanduslikest huvidest, mis võivad soodustada või põhjustada era- ja avalike huvide konflikti ning 
korruptiivse teo toimepanemist või korruptsiooniohtliku suhte loomist.57 Majanduslike huvide 
deklaratsiooni defineeritakse kui dokumenti, millega ametiisik deklareerib andmed temale kuuluva 
vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata ametiisiku 
majanduslikud huvid ja varalise seisu.58  
 
57. Deklaratsioon hõlmab nii Riigikogu liikme individuaalset vara kui tema abikaasaga 
ühisomandis olevat vara ning peab sisaldama järgmisi andmeid: kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse 
kandmiseni ka ehitised ja nende osad); riiklikku registrisse kantud sõidukid; aktsiad ja muud 
väärtpaberid; võlad ja käenduslepingud, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 3500 eurot 
aastas; muud tulud, maksustatav tulu ja dividenditulu; ning pangaarved. Kui Riigikogu liige on 
sõlminud abieluvaralepingu, tuleb tal ühe kuu jooksul alates selle sõlmimisest või muutmisest esitada 
deklaratsioonihoidjale abieluvararegistrisse kantud abieluvaralepingu ärakiri.59 Deklaratsioon 
esitatakse: (i) ühe kuu jooksul arvates ametikohale asumise päevast; ja (ii) igal aastal üks kuu pärast 
tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega. Kui deklareeritud vara koosseis või selle struktuur muutub 
vähemalt 30 protsendi või üle 6500 euro ulatuses, siis peab ühe kuu jooksul arvates muutusest 
esitama uue deklaratsiooni.60  

 
58. Riigikogu liikmete deklaratsioonide hoidjaks on korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjon (seda erikomisjoni käsitletakse pikemalt allpool). Korruptsioonivastase seaduse § 12 
kohaselt korraldab deklaratsioonihoidja deklaratsioonide õigeaegset kogumist, nende kontrollimist, 
nõuetekohast hoidmist ja vajadusel nende avalikustamist. Deklaratsioonihoidjal on õigus kontrollida 
deklaratsiooniandmete tegelikkusele vastavust ja kohustus seda teha, kui ametiisiku osas on tekkinud 
korruptsioonikahtlus. Viimasel juhul võib deklaratsioonihoidja kontrollida ametiisiku kohta tema 
tuludeklaratsiooni, krediidiasutuses olevaid andmeid ning riigi ja kohalike omavalitsuste registrites ja 
andmekogudes olevaid andmeid. Kui leiab tõendamist korruptiivse tulu saamine või 
korruptsiooniohtlik suhe, edastatakse kontrollimise materjalid uurimisorganile. Kontrollimise lõpus 
koostab deklaratsioonihoidja kontrolliakti, mis tehakse teatavaks ametiisikule, sealhulgas Riigikogu 
liikmele, kelle deklaratsiooni kontrolliti. 
 
59. Deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teatajas, välja arvatud Riigikogu liikmete ja nende 
lähisugulaste isikuandmed, Riigikogu liikmete muu tulu, maksustatav tulu ja dividenditulu ning 
abieluvaralepingu andmed.  
 

                                                           
55

 Muudetud korruptsioonivastane seadus, §-d 5 (2) ja 3 (1). 
56

 Riigikogu liikme staatuse seadus, § 21 (1). 
57

 Korruptsioonivastane seadus, § 7. 
58

 Korruptsioonivastane seadus, § 8. 
59

 Korruptsioonivastane seadus, §-d 9 ja 10. 
60

 Korruptsioonivastane seadus, § 13. 
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60. Kui ametiisik jätab deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata, on see töö- või teenistuskohustuste 
rikkumine ja ametiasutust diskrediteeriv tegu,61 mis toob kaasa seadusega sätestatud 
distsiplinaarvastutuse (mida ei ole Riigikogu liikmete osas kehtestatud) või vastutuse 
korruptsioonivastases seaduses sätestatud ametialase väärteo eest. Avalikustamisele kuuluva 
majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks mõjuva põhjuseta esitamata jätmise või selles teadvalt 
mittetäielike või valeandmete esitamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 
eurot).62 Deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise korral avaldatakse selle kohta ametlik teade 
Riigi Teatajas ühe kuu jooksul arvates seaduserikkumise teatavaks saamisest.63 

 
61. GET meeskond märgib, et muudetud korruptsioonivastane seadus toob huvide 
avalikustamise süsteemis kaasa rea parendusi. Nii saab deklaratsioonide sisu paremini määratletud ja 
1. jaanuarist 2014 hakkab tööle elektrooniline register, mis asendab praeguse paberdeklaratsioonide 
esitamise. Samuti käsitleb seadus kolmandatele isikutele kuuluva vara (nt. kinnisvara, sõidukite) 
kasutamist, mis on levinud praktika. Uue seaduse kohaselt tuleb rohkem kui kaks kuud kasutatud 
vara avalikustada. Samal ajal tunneb GET meeskond muret selle üle, et deklaratsioonidele 
juurdepääsu periood piiratakse kolme aastaga, samas kui deklaratsioone hoitakse seitse aastat.64 
 
Järelevalve 

 
62. Nagu eelpool märgitud, ei jälgita praegu huvide konflikti regulatsiooni Riigikogu liikmete 
poolset järgimist. Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon tegutseb majanduslike 
huvide deklaratsioonide hoidjana, samas kui Riigikogu juhatus kogub Riigikogu liikmete 
kõrvaltegevuste ja muude tegevuste deklaratsioone. Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjon, mille peamiseks ülesandeks on korruptsioonivastasest seadusest tulenevate kohuste 
täitmine ja korruptsioonivastaste meetmete ühtse kohaldamise edendamine, asutati 1995. aastal 
ajutise struktuurina ja sai oma praeguse staatuse aastal 1999. Viimatiste valimiste järel koosneb see 
kaheksast Riigikogu liikmest (kaks iga Riigikogus esindatud erakonna kohta) ja seda toetab 
sekretariaat. Komisjon on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal viibib vähemalt üks kolmandik selle 
liikmetest. Komisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega. 
 

                                                           
61

 Korruptsioonivastane seadus, § 18 (2). 
62

 Vt. korruptsioonivastane seadus, §-d 26
1
 (2) ja 26

2
.  

63
 Korruptsioonivastane seadus, § 18 (3). 

64
 Vt. muudetud korruptsioonivastane seadus, §-d 16 (2) ja 16 (5). 
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Majanduslike huvide deklaratsioonid  
 
63. Nagu eelpool märgitud, on majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmete 
kontrollimine, nende hoidmine ja avaldamine tehtud ülesandeks korruptsioonivastase seaduse 
kohaldamise erikomisjonile. Kui komisjon avastab korruptsiooni, kuriteo või väärteo, siis edastab ta 
materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale. Valede või eksitavate andmete 
leidmine võib olla aluseks edasisele juurdlusele seoses altkäemaksuvastaste juhiste, huvide konflikti 
reguleerivate juhiste või muude käitumisjuhiste võimaliku rikkumisega. Korruptsioonivastase seaduse 
§ 16 (7) kohaselt on kõik majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjad kohustatud neile käesoleva 
seadusega pandud kohustuste täitmisest Riigikogu komisjoni taotlusel Riigikogu komisjonile aru 
andma. Majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise, hoidmise või kontrolliga seotud ülesannete 
täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut.65 Ja veel – kodanikud, kellel on andmeid, et ametiisik, sealhulgas Riigikogu liige pole 
oma majanduslikke huve ja varalist seisu ausalt ja tegelikkusele vastavalt deklareerinud, võivad 
nõuda kahtluste kontrollimist ametiisiku vahetu deklaratsioonihoidja või korruptsioonivastase 
seaduse kohaldamise erikomisjoni poolt.66 Kui kahtlused osutuvad kas või osaliselt õigeks, 
avalikustatakse ametiisiku deklaratsioon koos tõendusmaterjalide nimetamisega meedias.  

 
64. Praegune majanduslike huvide deklaratsioonide järelevalve süsteem ei ole rahuldav ja GET 
meeskonna poolt leitud puudujäägid puudutavad kõiki kolme vaatluse all olevat rühma. Palju kriitikat 
on saanud asjaolu, et praeguse korruptsioonivastase seaduse alusel toimub ainult deklaratsioonide 
kogumine, kuid ei toimu nende põhjalikku kontrollimist. Aastas kontrollitakse vähem kui kümmet 
Riigikogu liikmete deklaratsiooni. Puuduvad reeglid selle kohta, mida tuleks kontrollida ja 
kontrollimine piirdub vaid vormiliselt õige täitmise kontrolliga ja formaalsete päringutega paarist 
avalikust andmebaasist.67 Selline ilmne kontrolli puudumine tuleneb vaid osaliselt komisjoni piiratud 
ressurssidest (kaks spetsialiseerumata haldustöötajat68) ning on seletatav pigem veendumusega, et 
põhiliseks eesmärgiks on deklaratsiooni avaldamine.69 Neid asjaolusid arvestades ei ole ühtki 
dokumenteeritud juhtumit, kus Riigikogu liikmele oleks valeandmetega või puuduliku deklaratsiooni 
esitamise eest rahatrahv määratud. 

 
65. Siinkohal tasub meenutada, et GRECO käsitles korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjoni töö vähest tõhusust juba teise hindamisvooru aruandes (vt. soovitust ix). GET meeskond 
on kindlalt veendunud, et deklaratsioonide avaldamine ei saa vabastada korruptsioonivastase 
seaduse kohaldamise erikomisjoni kohustusest kontrollida põhjalikult deklaratsioone, mille hoidjaks 
ta on. Samuti hoiatab GET meeskond, et seda tähtsat kontrollifunktsiooni ei tohiks „delegeerida“ 
kodanikele ja meediale, sest oleks teataval määral ebarealistlik arvata, et meedia on alati erapooletu 

                                                           
65

 Korruptsioonivastane seadus, § 26
6
. 

66
 Korruptsioonivastane seadus, § 16 (6). 

67
 2009. ja 2010. aastal läbiviidud kontrollide tulemusena (võrdlemine eelmisel aastal esitatud andmetega) nõuti mõlemal 

aastal 10 Riigikogu liikmelt uute deklaratsioonide esitamist, 2011. aastal aga nõuti seda 33 Riigikogu liikmelt. 2010. aastal 
kontrolliti 6 deklaratsiooni kinnistusregistrist ja selle tulemusena leiti 2 deklaratsiooni, mis sisaldasid valeandmeid; 
valeandmed leiti olevat veel ühes deklaratsioonis, kuid valitsus leidis, et see ei olnud tahtlik. Ühte deklaratsiooni kontrolliti 
nii kinnistusregistrist kui äriregistrist. 2011. aastal kontrolliti 8 deklaratsiooni kinnistusregistrist ja ühte ka äriregistrist. Lisaks 
teatatakse, et põhjalikult kontrolliti veel 2 deklaratsiooni. Ka esitati pärast iga-aastaste deklaratsioonide esitamist uusi 
deklaratsioone seoses vara koostise muutumisega: 2009. aastal kahe Riigikogu liikme poolt, 2010. aastal kolme Riigikogu 
liikme poolt ja 2011. aastal samuti kolme Riigikogu liikme poolt. 
68

 Pärast külastust märkis valitsus, et korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni toetab Riigikogu Kantselei 
(õigus- ja analüüsiosakond). 
69

 Eesti 2004.-2007. aasta korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ kohaselt on majanduslike huvide deklaratsioonidel 
kahekordne tõkestav toime: esiteks on deklareerimise protsessil iseenesest distsiplineeriv mõju ja teiseks annab see 
avalikkusele võimaluse kontrollida avaldamisele kuuluvaid deklaratsioone. Strateegias nähakse ette jätkuv majanduslike 
huvide deklareerimine, kuigi tunnistatakse, et neil deklaratsioonidel ei ole reaalsete korruptsioonijuhtude avastamisel 
olulist rolli olnud. 
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valvur. Pidades silmas, et muudetud korruptsioonivastane seadus annab komisjonile õiguse 
kontrollida kõiki ametiisikute esitatud deklaratsioone, paneb see komisjonile veelgi suurema 
vastutuse ja loob ootused komisjoni töö tulemustele. Seetõttu peab komisjon üle minema 
ennetavale ja rangele lähenemisele, lõpetama deklaratsioonide vaid puhtformaalse kontrollimise 
ning asendama selle deklaratsioonide põhjaliku kontrollimise süsteemiga, seades end sellega teistele 
deklaratsioonihoidjatele eeskujuks. Seetõttu soovitab GRECO Eestil rakendada otsustavaid 
meetmeid, et tagada korruptsioonivastase seaduse alusel esitatud Riigikogu liikmete majanduslike 
huvide deklaratsioonide põhjalikum kontroll, muuhulgas Riigikogu korruptsioonivastase seaduse 
kohaldamise erikomisjoni tegevus- ja haldusvõimekuse tõstmise teel. Samuti on tähtis 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni ja selle aruandvate organite tegevuse 
tulemusi regulaarselt avaldada. 
 
Kõrvaltegevused ja -töökohad 

 
66. Peale selle, et ligikaudu 15-20% Riigikogu liikmetest tegelevad kõrvaltegevustega, ei 
õnnestunud GET meeskonnal koguda muid mõttekaid andmeid selle kohta, kas ja kuidas Riigikogu 
liikmed on pidanud kinni neile Riigikogu liikme staatuse seadusega pandud kõrvaltegevuste 
piirangutest. Praegu seda ei jälgita. GET meeskonnale räägiti, et Riigikogu Kantselei õigus- ja 
analüüsiosakond on koostanud dokumendi, aitamaks Riigikogu juhatusel hinnata ja otsustada, kas 
mingi konkreetne tegevus on Riigikogu liikme staatusega ühitamatu. Märkides, et kõrvaltegevuste 
deklaratsioonid kaovad muudetud korruptsioonivastase seaduse jõustumisega, mis sätestab ühe 
deklaratsiooni, mis ühendab nii majanduslike huvide deklaratsiooni kui kõrvaltegevuste 
deklaratsiooni andmed, on GET meeskond arvamusel, et antud küsimuses ei ole vaja eraldi soovitust 
välja tuua. 
 
Jõustamismeetmed ja puutumatus 
 
67. Eesti märgib, et Riigikogu liikmete huvide konfliktiga seoses kohaldatakse järgmisi väärtegude 
ja kuritegude kvalifikatsioone: 
 

- majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 261 (2) alusel, 

- valeandmete esitamine majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollivale isikule, asutusele 
või komisjonile, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 262 alusel, 

- seadusega kehtestatud töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 263 alusel, 

- korruptiivsest teost teatamata jätmine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase 
seaduse § 264 alusel, 

- korruptiivne tegu, millega kaasnes korruptiivse või muu ebaseadusliku tulu või kasu 
saamine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 265 alusel, 

- korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadlik rikkumine suures 
ulatuses, mille eest karistatakse karistusseadustiku § 3001 alusel,70 ning 

- erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine, mille eest 
karistatakse karistusseadustiku § 4021 alusel. 

 
68. Riigikogu liikmete väärtegude menetlemisega tegeleb politsei- ja piirivalveamet, mis allub 
Siseministeeriumile. Menetlustele kohaldatakse 2002. aasta 22. mai väärteomenetluse seadustikku. 
Kohus või kohtuväline menetleja võib väärteo eest kohaldada rahatrahvi kuni 300 trahviühikut (ligik. 
1200 eurot).71  

                                                           
70

 Selle eest karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega. 
71

 Karistusseadustik, § 47. 
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69. Põhiseaduse § 76 kohaselt on Riigikogu liige puutumatu. Teda saab kriminaalvastutusele 
võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul. Õiguskantsler 
tutvub menetlustoiminguks nõusoleku andmisel vajaduse korral kriminaaltoimiku materjaliga.72 
Puutumatuse äravõtmise kohta tuuakse üksikasjalikud reeglid kriminaalmenetluse seadustiku 14. 
peatükis, millega sätestatakse erikord süüdistusakti koostamiseks ja menetlustoimingute 
teostamiseks, ning piiratud ulatuses ka Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses.73  
 
70. Riigikogu liikme võib kahtlustatavana kinni pidada ning tema suhtes võib kohaldada tõkendit, 
vara arestimist ning läbivaatust, kui selle kohta on saadud riigi peaprokuröri taotluse alusel 
õiguskantsleri nõusolek. Viimase nõusolek ei ole nõutav, kui Riigikogu liige tabatakse kuriteo 
toimepanemiselt. Küll aga tuleb riigi peaprokuröri ja Riigikogu esimeest sellest teavitada. 
 
71. Riigikogu otsus anda nõusolek süüdistusakti koostamiseks ei vabasta Riigikogu liiget oma 
ametikohuste täitmisest. Kui on antud vastav nõusolek koostada süüdistusakt, menetletakse 
kriminaalasja üldkorras.74 
 
72. Viimase kolme aasta jooksul ei ole esinenud ühtegi juhtumit, kus Riigikogu liikmele oleks 
esitatud süüdistus korruptsioonikuriteos. Majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud 
ebaregulaarsuste osas väitis Eesti, et kuna puudusid Riigikogu liikmete tahtlikud katsed esitada 
valeandmeid, siis loeti politseile teatamist ja sellest tulenevalt väärteomenetluse algatamist 
ebamõistlikuks. 
 
Koolitus ja teadlikkus 

 
73. Riigikogu liikme ametiaja alguses korraldatakse uue liikme koolitus, mis hõlmab järgmisi 
teemasid: Riigikogu ülesanded, Riigikogu liikme staatus, Riigikogu tööorganid ja töökorraldus, 
hääletussüsteem, töötasud ja hüvitused ning Riigikogu liikmetele osutatavad teenused. Koolituse 
viivad läbi Riigikogu Kantselei juhatus ja osakondade juhid. Eetilistes küsimustes saavad Riigikogu 
liikmed individuaalsetel alustel nõu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonilt ja 
Riigikogu juhatuselt. Kantselei, mille peamiseks ülesandeks on luua Riigikogu juhatuse, Riigikogu 
liikmete, komisjonide ja fraktsioonide edukaks tööks vajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud 
tingimused, annab Riigikogu liikmetele üldiseid juhiseid ja abi. 
 
74. Seoses avalikkuse teadlikkusega Riigikogu liikmetelt oodatavast käitumisest märgib Eesti, et 
kõik seadused on Internetis kättesaadavad. Lisaks on Riigikogu veebilehele üles pandud teave 
Riigikogu juhatuse kehtestatud protseduuridest ja korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjoni tegevusest. 

 

75. GET meeskonna kogutud teave annab veenva aluse arvata, et Eesti valitsus pöörab liiga vähe 
tähelepanu teadlikkuse tõstmise teel korruptsiooni ennetamisele. See on näha Riigikogu liikmete 
puhul, sest nende arusaamine eetilistest küsimustest on ebarahuldav ja neile tuleks kasuks 
süstemaatiline teadlikkuse alane koolitus. Konkreetsemalt pöörati GET meeskonna tähelepanu uute 
Riigikogu liikmete ebapiisavale juhendamisele selle osas, kuidas oma kohuseid täita. Samuti ei ole 
GET meeskond eeltoodud küsimuste ja kommentaaride valguses veendunud, et Riigikogu liikmed 
tunnevad korruptsioonivastase seaduse üksikasju seoses kingituste, võõrustamise ja muude 
soodustustega ning huvide avalikustamisega. Seetõttu soovitab GRECO (i) tagada Riigikogu 

                                                           
72

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 377. 
73

 Näiteks menetlus seoses õiguskantsleri ettepanekuga anda nõusolek Riigikogu liikme kohta süüdistusakti koostamiseks, 
nagu sätestab kriminaalmenetluse seadustiku § 379 (1). 
74

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 381. 
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liikmetele konfidentsiaalne nõustamine eetilistes küsimustes ja võimalike huvide konfliktide korral 
seoses nende ametikohustega; ning (ii) korraldada Riigikogu liikmetele regulaarseid teadlikkuse 
tõstmise koolitusi (seda kõigile Riigikogu liikmetele, kuid eriti uutele liikmetele), mis hõlmaksid 
niisuguseid küsimusi nagu huvide konflikt, kingituste, võõrustamise ja muude soodustuste 
vastuvõtmine, kõrvaltegevused, huvide avalikustamine ning muud korruptsiooni ennetamisega 
seotud kohustused. Eelnimetatud koolitusprogrammide jaoks on äärmiselt tähtis koostada 
õppematerjalid ja teadlikkuse tõstmise materjalid, mis põhineksid praktilistel näidetel. 
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IV. KORRUPTSIOONI ENNETAMINE KOHTUNIKE SEAS 
 
Ülevaade kohtusüsteemist 
 
Kohtute kategooriad ja tööpiirkonnad 
 
76. Kohtusüsteemi alused on sätestatud põhiseaduses.75 Põhiseaduse § 146 kohaselt mõistab 
õigust ainult kohus, mis on oma tegevuses sõltumatu ja mõistab õigust kooskõlas põhiseaduse ja 
seadustega.76 Kohtusüsteem koosneb kolmest tasandist: (i) maa- ja halduskohtud; (ii) 
ringkonnakohtud; ning (iii) Riigikohus. Seadusega võidakse lubada erikohtute moodustamine, kuid 
erakorraliste kohtute moodustamine on keelatud. Lisaks põhiseadusele reguleerib kohtusüsteemi 
2002. aasta 19. juuni kohtute seadus. 
 
77. Maakohtud ja halduskohtud on esimese astme kohtud. Neli maakohut tegelevad kõigi 
kriminaal-, väärteo- ja tsiviilasjadega ning kaks halduskohust tegelevad kõigi haldusasjadega. 
Maakonna- ja halduskohtud on jagatud kohtumajadeks. 2012. aasta jaanuaris oli maakohtutes 138 
kohtunikku ja halduskohtutes 25 kohtunikku. Kohtunikud on üldjuhul spetsialiseerunud tsiviil-, 
haldus- või kriminaalasjade lahendamisele. Samas ei pruugi see põhimõte väga väikestes 
kohtumajades kehtida. 
 
78. Maakohtute tasandil hõlmab õigusemõistmine ka rahvakohtunike osalemist kooskõlas 
menetlusseadustikega. Õigusemõistmisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga.77 
 
79. Ringkonnakohtud on teise astme kohtud, mis vaatavad läbi maa- ja halduskohtute lahendeid. 
Eestis on kaks sellist kohust, kus on kokku 38 kohtunikku. 
 
80. Riigikohus on kolmanda astme kohus. See täidab järgmiste kohtute ülesandeid: (i) üldise 
tööpiirkonnaga kõrgeim kohus, (ii) kõrgeim halduskohus; ja (iii) põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. 
Riigikohtus on 19 riigikohtunikku.  

 
81. Pärast 1991. aastal toimunud iseseisvuse taastamist on Eesti kohtusüsteemis toimunud 
mitmeid muutusi. Nii näiteks pidid kõik nõukogude perioodil töötanud kohtunikud oma 
ametikohtadele uuesti kandideerima. 156 kohtunikukandidaadist kümme (ehk 6,4%) jäid oma 
kohtadele tagasi määramata.78 2007. aastal võttis kõigist Eesti kohtunikest koosnev kohtukogu 
esmakordselt vastu riikliku kohtusüsteemi arendamise põhimõtete süsteemi. Nende põhimõtete 
hulka kuulusid kohtute muutmine sõltumatuks võimuharuks ja täieliku võimude lahususe 
saavutamine, kohtuhalduse täitevvõimust eraldamine ning osana ühtsest kohtusüsteemist ka 
sõltumatu haldus- ja järelevalveorgani loomine.79 2008. aasta märtsis asutas Justiitsministeerium 
kohtute seaduse muudatuste ettevalmistamiseks töörühma. Muudatused esitati Riigikogule 2009. 
aastal, kuid 2011. aasta märtsis, Riigikogu tolle koosseisu ametiaja lõppedes võeti eelnõu 
menetlusest maha. Alates 2011. aastast on uus valitsus keskendunud sellistele küsimustele nagu 
kohtumenetluste kulukuse vähendamine ja nende tõhustamine (täpsemalt mitmesuguste IT-
vahendite elluviimise teel), riigilõivude vähendamine ja tasuta õigusabi kättesaadavuse tõstmine, et 
tagada kohtute tulemuslikum haldus ja kvaliteedijuhtimine. 

                                                           
75

 §-d 146-153. 
76

 Nagu eelpool märgitud, sätestab põhiseaduse § 4, et Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus 
on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. 
77

 Kohtute seadus, § 102. 
78

 Monitoring the EU Accession Process: Judicial Independence, riiklikud aruanded, Avatud Ühiskonna Instituut 2001, lk. 177. 
79

 European Judicial Systems. 2012. aasta väljaanne (2010. aasta andmed). Efficiency and quality of justice. Tõhusa 
õigusmõistmise Euroopa komisjon. 
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Kohtunike sõltumatus ja kohtuhaldus 
 
82. Kohtunike sõltumatuse põhimõte on sätestatud põhiseaduses. Lisaks §-le 146 on vastavad 
tagatised ära toodud §-des 147 ja 153, kus sätestatakse, et kohtunikud nimetatakse ametisse 
eluaegsetena; et kohtunike ametist vabastamise alused ja korra sätestab seadus ning et neid saab 
ametist tagandada üksnes kohtuotsusega; et kohtunikud ei tohi olla üheski muus valitavas ega 
nimetatavas ametis; et kohtunike sõltumatuse tagatised ja õigusliku seisundi sätestab seadus; ning et 
kehtib kohtunike puutumatuse põhimõte. Kohtute seaduse §-d 2 ja 3 on suuresti eelnimetatud sätete 
ümbersõnastused. Lisaks tagab kriminaalmenetluse seadustik tõendite vaba hindamise põhimõtte.80 
 
83. Kohtute seaduse § 45(1) kohaselt teostavad kohtunike kohustuste täitmise üle järelevalvet 
kohtute esimehed. Lisaks teostavad esimese astme kohtutes kohtunike üle järelevalvet vastavate 
ringkonnakohtute esimehed. Esimese ja teise astme kohtute esimeeste kohustuste täitmise üle 
teostab järelevalvet justiitsminister, kes võib nõuda seletusi õigusemõistmise korrakohase toimimise 
kohta.81 
 
84. Üksikisikud ega asutused ei tohi kohtunikele individuaalsete juhtumite lahendamisel 
suuniseid anda. Ainult kohtute esimehed võivad oma järelevalvekohuste täitmisel kohtunikke 
juhendada, et tagada kohtumenetluse läbiviimine mõistliku aja jooksul. Kui kohtunik ei tee mõjuva 
põhjuseta vajalikku menetlustoimingut, sealhulgas ei määra õigel ajal istungit, otsustab kohtu 
esimees sellise õigusemõistmist korraldava abinõu rakendamise, mis eelduslikult võimaldab 
menetluse mõistliku aja jooksul lõpule viia.82 Üldjuhul võib kohtu esimees määrata kohtunikule 
menetlustoimingu tegemiseks mõistliku tähtaja, anda muid korralduslikke juhiseid, tööjaotusplaani 
arvestades kohtuasju kohtunike vahel ümber jaotada ning erandjuhul tööjaotusplaanist kõrvale 
kalduda, kui seda nõuab kohtuasja eripära, kohtuniku spetsialiseerumine ja kohtunike erinev tööga 
koormatus. 

 
85. Kohtute seaduse kohaselt on kohtuhaldus jagatud. Esimese ja teise astme kohtuasutusi 
hallatakse Justiitsministeeriumi ja kohtute haldamise nõukoja koostöös (vt. lähemalt allpool).83 
Justiitsministeerium vastutab kohtute eelarve, raamatupidamise, IT-vahendite, majutuse ja 
kohtutöötajate koolituse eest tingimusel, et see ei takista sõltumatult õigust mõista.84 Kohtute 
eelarved koostatakse kohtute esimeeste ja kohtudirektoritega konsulteerides ning kooskõlas kohtute 
haldamise nõukoja poolt eelnevalt kujundatud kohtute aastaeelarvete koostamise ja muutmise 
põhimõtetega. Eelarveaasta jooksul võib eelarveid muuta, kuid üksnes mõjuval põhjusel, kuulanud 
ära kohtu esimehe ja kohtudirektori arvamuse.85 Lisaks kogub Justiitsministeerium statistikat ja 
koostab kohtute toimimise kohta aruandeid.86  

 
86. Riigikohus on põhiseadusliku asutusena täitevvõimust täielikult sõltumatu ning kõigis oma 
haldus- ja organisatsioonilistes küsimustes autonoomne. Riigikohtu eelarve määratakse vahetult 
riigieelarve seaduse alusel,87 konsulteerides Rahandusministeeriumiga. Riigikohtu esimees esitab 

                                                           
80

 Kriminaalmenetluse seadustiku § 61 sätestab, et ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu ja kohus hindab 
tõendeid nende kogumis oma siseveendumuse kohaselt. 
81

 Kohtute seadus, § 45 (2). 
82

 Kohtute seadus, § 45 (1
1
). 

83
 Kohtute seadus, § 39. 

84
 Kohtute seadus, § 39 (4

1
). 

85
 Kohtute seadus, § 43.  

86
 Kohtute seadus, § 46. Kohtute tegevust hinnatakse järgmiste näitajate alusel: menetluste pikkus, menetluses olevate ja 

menetlemist ootavate juhtumite arv, kohtunike ja kohtupersonali produktiivsus – Vt. European Judicial Systems. 2012. aasta 
väljaanne (2010. aasta andmed). Efficiency and quality of justice. Tõhusa õigusmõistmise Euroopa komisjon.  
87

 Esimese ja teie astme kohtute eelarve esitatakse osana Justiitsministeeriumi eelarvest – vt. Monitoring the EU Accession 
Process: Judicial Independence, riiklikud aruanded, Avatud Ühiskonna Instituut 2001, lk. 167. 
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kord aastas Riigikogule ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise 
kohaldamise kohta.88 

 
87. Kohtunike sõltumatus ja erapooletus on õigusriigi aluspõhimõtted. Need toovad kasu 
kodanikele ja kogu ühiskonnale, sest kaitsevad kohtute otsustusprotsessi ebakohaste mõjude eest 
ning tagavad õiglase kohtumõistmise. Eesti kohtunikke loetakse üldiselt sõltumatuteks, suhteliselt 
läbipaistva käitumisega ja vastutustundlikeks. Kuigi GET meeskond nõustub selle hinnanguga suurel 
määral, ei saa siiski mööda vaadata seaduslikest ja institutsioonilistest piirangutest, mis võivad 
kohtunike sõltumatust vähendada. Näiteks Justiitsministeeriumi üldine kontroll eelarve ja 
eelarvestamise protsessi üle ning selle ministeeriumi õigus rahastamist eelarveaasta käigus kohtute 
vahel ümber jaotada ohustab mõnede intervjueeritavate arvates kohtunike sõltumatust. Kuigi ei ole 
tõendeid, et Justiitsministeerium oleks oma võimu praktikas kuritarvitanud, võib siiski jääda mulje, et 
ministeerium võib kohtutele nende rahastamise mõjutamise kaudu survet avaldada, eriti arvestades, 
et justiitsminister määrab kohtute haldamise nõukoja nõusolekul ametisse esimese ja teise astme 
kohtute esimehed ning jälgib ka nende ametikohustuse täitmist.89 Eeltoodut arvestades avaldab GET 
meeskond täielikku toetust 2007. aastal kohtunike üldkogu poolt sõnastatud riikliku kohtusüsteemi 
eesmärkidele, nimelt saavutada nii seadusandluses kui praktikas võimude lahususe ja 
tasakaalustatuse põhimõte. 
 
Konsulteerivad ja otsustavad organid 
 
88. Kohtunike konsulteerivateks ja otsustavateks organiteks on kohtute haldamise nõukoda, 
kohtunikueksamikomisjon ja Riigikohtu distsiplinaarkolleegium. 
 
89. Kohtute haldamise nõukotta (edaspidi nõukoda) kuuluvad Riigikohtu esimees, viis kohtunike 
täiskogu poolt kolmeks aastaks valitud kohtunikku, kaks Riigikogu liiget, Advokatuuri nimetatud 
vandeadvokaat, riigi peaprokurör ja õiguskantsler. Justiitsminister osaleb nõukojas sõnaõigusega. 
Nõukoda annab nõusoleku muuhulgas kohtute tööpiirkonna ja struktuuri määramisel, kohtutes 
teenistuses olevate kohtunike arvu määramisel, kohtute esimeeste nimetamisel ja ennetähtaegsel 
vabastamisel ning rahvakohtunike ja kohtunikukandidaatide arvu määramisel. Samuti annab 
nõukoda eelneva seisukoha esimese ja teise astme kohtute aastaeelarvete kujundamise ning 
muutmise põhimõtete kohta, annab arvamuse Riigikohtu kohtuniku vabale kohale kandideerivate 
isikute kohta ja kohtunike tervislikel põhjustel vabastamise kohta ning arutab Riigikohtu esimehe või 
justiitsministri algatusel teisi küsimusi.90 Nõukoja tehnilise teenindamise tagab Justiitsministeerium. 
Aastate jooksul on nõukoja tähtsus kasvanud ja selle asutuse loomine on võimaldanud kohtunikel 
olulisi küsimusi tõstatada ja arutada. 
 
90. Kohtunikueksamikomisjon vastutab kohtunike ametissemääramise eest. 
Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse viieks aastaks ja sinna kuuluvad kohtunike täiskogu valitud 
kaks esimese astme kohtu kohtunikku, kaks ringkonnakohtunikku ja kaks riigikohtunikku, üks Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane, Justiitsministeeriumi esindaja, 
advokatuuri määratud vandeadvokaat ning riigiprokurör. Eksami läbiviimiseks moodustab 
kohtunikueksamikomisjoni esimees vähemalt viieliikmelise komisjonikoosseisu, milles on kolm 
kohtunikku.91 
 

                                                           
88

 Kohtute seadus, § 27 (3). 
89

 Esimese astme kohtute esimehed nimetatakse selle kohtu kohtunike seast viieks aastaks. Kohtu esimehe nimetab 
justiitsminister, kuulanud ära kohtu üldkogu arvamuse. Sama kord kehtib ka teise astme kohtute esimeeste puhul, kes 
nimetatakse ametisse seitsmeks aastaks. Samas ei ole justiitsministril kohtunike suhtes käsu- ega distsiplinaarvõimu – vt. 
kohtute seadus, §-d 12 (1), 20 (1), 24 (1), 39 (3) ja 45 (2). 
90

 Kohtute seadus, § 41. 
91

 Kohtute seadus, § 69. 
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91. Riigikohtu distsiplinaarkolleegium vastutab kohtunike suhtes algatatud 
distsiplinaarmenetluste eest (vt. lähemalt allpool). 
 
Ametisse nimetamine, karjäär ja teenistuse tingimused  
 
Nõuded ametisse nimetamisel 
 
92. Kohtunikukandidaadid peavad vastama kohtute seaduses sätestatud nõuetele. Nii võib 
kohtunikuks nimetada Eesti Vabariigi kodaniku, kes vastab järgmistele miinimumnõuetele: on 
omandanud magistrikraadi (mis peab olema riiklikult tunnustatud) või sellele vastava kvalifikatsiooni 
Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni, 
oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel, on kõrgete 
kõlbeliste omadustega ning on kohtunikutööks vajalike võimete ja isikuomadustega.92 
 
93. Kohtunikuks ei või nimetada kandidaate, kes on süüdi mõistetud kuriteo toimepanemise 
eest, kohtuniku-, notari- või kohtutäituri ametist tagandatud, advokatuurist välja heidetud, 
distsiplinaarsüüteo eest avalikust teenistusest vabastatud, pankrotivõlgnikud või kellelt on audiitori 
või patendivoliniku kutse ära võetud, välja arvatud kutse äravõtmine isiku enda avalduse alusel.93 
 
94. Eeltoodud nõuetele vastav isik võib kandideerida Justiitsministeeriumi poolt väljaandes 
Ametlikud Teadaanded väljakuulutatud avalikul konkursil. Pärast õigusalaste teadmiste kontrollimist 
ja vestlust kohtunikueksamikomisjoniga võib isik saada kohtunikukandidaadiks.94 Kohtunikukandidaat 
on kohtuasutuse tasustatud ametnik, kelle nimetab kaheaastase ettevalmistusteenistuse ajaks 
ametisse kohtu esimees kohtunikueksamikomisjoni ettepanekul. Isik, kes on vahetult 
kohtunikueksami andmisele eelnenud kahe aasta vältel töötanud vandeadvokaadina või prokurörina, 
välja arvatud abiprokurörina, või isik, kes on varem kohtunikuna töötanud, eeldusel et tema ametist 
lahkumisest ei ole möödunud rohkem kui kümme aastat, vabastatakse ettevalmistusteenistusest.95 
Komisjon võib vabastada ettevalmistusteenistusest ka isiku, kes on kogenud ja tunnustatud jurist.96 
 
Ametisse nimetamise kord ja karjäär97  
 
95. Kohtunikud nimetatakse ametisse väljaandes Ametlikud Teadaanded väljakuulutatud avaliku 
konkursi alusel. Avaliku konkursi madalamate astmete kohtute kohtuniku vaba koha täitmiseks 
kuulutab välja justiitsminister, Riigikohtu kohtuniku vaba koha täitmiseks aga Riigikohtu esimees. 
Kõik avaldused esitatakse Riigikohtu esimehele.98 
 
96. Maa- või halduskohtu kohtunikuks võib nimetada isiku, kes on läbinud kohtuniku 
ettevalmistusteenistuse (või on sellest vabastatud) ja on sooritanud kohtunikueksami. 
Ringkonnakohtu kohtunikuks võib nimetada isiku, kes on kogenud ja tunnustatud jurist ning on 
sooritanud kohtunikueksami (või on sellest vabastatud, kuna töötas vahetult enne ametisse 
nimetamist kohtunikuna). Riigikohtu kohtunikuks võib nimetada isiku, kes on kogenud ja tunnustatud 
jurist.99 

                                                           
92

 Kohtute seadus, § 47 (1). 
93

 Kohtute seadus, § 47 (2). 
94

 Kohtute seadus, § 61. 
95

 Kohtute seadus, § 50 (2).  
96

 Kohtunikueksamikomisjon võib isiku ettevalmistusteenistust kuni ühe aasta võrra lühendada, kui isik on vähemalt kaks 
aastat töötanud advokaadi või prokurörina, kohtu konsultandi, kohtunõuniku või kohtunikuna - vt. kohtute seadus, § 64. 
97

 Kohtusüsteemi kõrgemad ametikohad on avatud nii kohtunikele kui mittekohtunikele. 
98

 Eelnimetatud kord ei kehti kohtunike üleviimisel teise kohtusse või Riigikohtu või Justiitsministeeriumi teenistusse – vt. 
kohtute seadus, §-d 53, 57 ja 58. 
99

 Vt. kohtute seadus, §-d 50 (1), 51 ja 52. 
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97. Kohtunikuks kandideerija isikuomaduste sobivust hinnatakse vestluse, julgeolekukontrolli ja 
muude kohtunikueksamikomisjoni käsutuses olevate andmete ning tehtavate järelpärimiste alusel.100 
Julgeolekukontrolli teostab Kaitsepolitseiamet julgeolekuasutuste seaduses ettenähtud korras. 
Positiivsete tulemuste korral võib kohtunikuks kandideerija ametisse nimetada üheksa kuu jooksul 
alates ajast, kui Kaitsepolitseiamet julgeolekukontrolli käigus kogutud teabe 
kohtunikueksamikomisjonile edastas. Kohtunikueksamikomisjon edastab oma otsuse ja kaasnevad 
dokumendid Riigikohtu üldkogule ning teeb otsuse teatavaks eksamineeritule. Riigikohtu üldkogu 
teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku kohtuniku ametisse nimetamiseks. 

 
98. Kohtunikud nimetatakse ametisse eluajaks. Esimese ja teise astme kohtunikud nimetab 
ametisse Vabariigi President Riigikohtu üldkogu ettepanekul. Riigikohtu üldkogu kuulab enne ära 
selle kohtu üldkogu arvamuse, kuhu isik kandideerib. Riigikohtu kohtuniku nimetab ametisse 
Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Riigikohtu esimees kuulab enne ära Riigikohtu üldkogu ja 
kohtute haldamise nõukoja arvamuse kandideerija kohta. Riigikohtu esimehe nimetab ühekordseks 
üheksa-aastaseks perioodiks ametisse Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul.101 Kohtuniku 
ametisse nimetamise otsuse võib vaidlustada Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. 
Ei ole kehtestatud edutamise protseduure lisaks tavalisele ametisse nimetamise korrale, seega peab 
kohtunik kõrgemale ametikohale kandideerima avalikul konkursil nagu eelpool kirjeldatud. 

 
99. GET meeskond märgib, et kohtunike valimise ja ametisse nimetamise protseduure juhivad 
peamiselt kohtunikud. Kohtunikueksamikomisjonil ja Riigikohtul on nõuetekohasuse järelevalve 
funktsioon, tagades otsuste langetamise kollegiaalsuse ja kaitstes seda ebakohaste mõjude eest. 
Üldiselt põhineb kohtunike esmakordne ametisse nimetamine selgetel ja professionaalsetel 
kriteeriumitel, kus ainsaks vaieldavaks aspektiks on kohtuniku isikuomadused. Eesti riigi ja selle 
juristkonna väiksuse tõttu on kandideerijate taust enamasti juba ette hästi teada. Samas märgib GET 
meeskond, et kohtunikuks nimetamise otsuste vaidlustamisel ei järgita täielikult kõigi haldusotsuste 
sõltumatu ja erapooletu läbivaatamise põhimõtet. Nii teeb esimese ja teise astme kohtutesse 
kohtunike ametisse nimetamise ettepanekud 19 riigikohtunikust koosnev Riigikohtu üldkogu, samas 
kui vaidlustamise astmena tegutseb üheksast riigikohtunikust koosnev Riigikohtu põhiseaduslikkuse 
järelevalve kolleegium. See tekitab „struktuurse erapooletuse“ probleemi, mida on teiste Euroopa 
Liidu liikmesriikide nõukodade puhul käsitlenud mitu Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust. Kohtunike 
kõrgematele kohtadele nimetamise osas annab kogutud teave veenva aluse arvata, et puuduvad 
objektiivsed kriteeriumid, mille alusel selliseid otsuseid tehakse. Selles osas viitasid GET 
meeskonnaga kohtunud isikud teatud subjektiivsusele ja onupojapoliitikale ning asjaolule, et 
puuduvad juhtumid, kus edutamist oleks kohtus vaidlustatud, välja arvatud üks juhtum. Seetõttu 
soovitab GRECO (i) kohaldada esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamise otsustele 
sõltumatu vaidlustamise kord; ning (ii) kehtestada kohtunike ametikõrgenduse otsustamisele 
objektiivsed kriteeriumid eesmärgiga tagada selle ühetaolisus, ennustatavus ja läbipaistvus. 
Selliseid kriteeriume saaks kasutada võrdlusena kõigis võimalikes edasistes vaidlustustes. Need 
objektiivsed kriteeriumid võiksid hõlmata ka kohtunike töö perioodilise kvaliteedihindamise tulemusi, 
kui Eesti allpool punktis 101 toodud soovituses märgitud süsteemi ellu viib. 

 
Kohtuniku töö hindamine  

 
100. Nagu eelpool märgitud, teostab kohtuniku ametikohuste täitmise üle järelevalvet kohtu 
esimees. Külastuse käigus räägiti GET meeskonnale, et on kehtestatud kohtuniku töökvaliteedi 

                                                           
100

 Julgeolekukontroll on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui kandidaat omab kehtivat juurdepääsuluba täiesti salajase 
taseme riigisaladusele juurdepääsuks. Selleks täidab kandidaat ankeedi, millega taotleb juurdepääsuluba riigisaladusele 
ning allkirjastab nõusoleku, millega lubab vastavatel asutustel enda kohta taustainfot koguda – vt. kohtute seadus, §-d 54 
(1-3) ja 61

1
. 

101
 Kohtute seadus, §-d 27 (1) ja 27 (9). 
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hindamise süsteem, mis toimib iga-aastaste mitteametlike vestluste näol, mida korraldatakse 
eelkõige esimestel aastatel pärast kohtunikuks nimetamist. Kuna individuaalsete kohtunike jaoks ei 
ole töötulemuste sihte seatud, siis hinnatakse nende tulemuslikkust reeglina lahendatud juhtumite 
arvu ja ümberlükkavate apellatsioonide määra järgi, samuti mõningate muude isiklike statistiliste 
andmete alusel. 2008. aasta kohtureformiga kavatseti sisse viia ametlikum kontrollimise süsteem. 
Väidetavalt nägid mõned kohtunikud selles püüet kohtunike sõltumatusse sekkuda. 
 
101. GET meeskond on veendunud, et töötulemuste perioodiliste ülevaatuste tõhus süsteem aitab 
mitte ainult kohtunike tööd ja selle arengut hinnata, vaid ka kohtunike ametikohuste täitmisel 
tekkivaid probleeme juba varases staadiumis märgata. Nii näiteks saaks ja peakski juba varasemas 
staadiumis tegelema kõrge töökoormuse ja suure lahendamist ootavate juhtumite arvuga, mis on 
väidetavalt paljude Eesti kohtunike probleemiks. Samuti võiks kasutada perioodiliste ülevaatuste 
andmeid, et põhjendada kohtuniku kõrgemale kohale üleviimisega seotud arvamusi/otsuseid. GET 
meeskond tunneb eriti muret selle pärast, et kohtutes ei ole kehtestatud muid tõhusaid 
juhtumihalduse süsteeme peale kohtuliku läbivaatuse. Eeltoodut arvestades soovitab GRECO Eestil 
kaaluda kohtunike ametitegevuse kvaliteedi perioodiliseks hindamiseks süsteemi kehtestamist, 
mis põhineks ühtsetel ja objektiivsetel kriteeriumitel ning võtaks arvesse kohtuniku sõltumatuse 
põhimõtet. Sellist süsteemi võiks vaadata ka kui sammu kohtunike läbipaistvama edutamise poole. 
 
Kohtuniku üleviimine 
 
102. Kohtuniku üleviimine teisele ametikohale võib toimuda ainult kohtuniku taotlusel või 
nõusolekul. Riigikohtu üldkogu võib kohtuniku tema nõusolekul ja justiitsministri ettepanekul 
määrata kohtunikuametisse teise sama astme või madalama astme kohtusse. Esimese astme 
kohtuniku võib kohtu üldkogu määrata tema nõusolekul alaliselt teenistusse sama kohtu teise 
kohtumajja. Õigusemõistmise korraldamise huvides võib kohtu esimees määrata kohtuniku tema 
nõusolekuta alaliselt teenistusse teise sama kohtu kohtumajja. Sellisel juhul kuulab kohtu esimees 
enne ära kohtu üldkogu arvamuse.102 Kohtuniku võib tema soovil ja kohtu esimehe nõusolekul üle 
viia Riigikohtusse või Justiitsministeeriumisse, milliseks ajaks peatuvad kohtuniku volitused. Samuti 
võib kohtuniku valida või nimetada rahvusvahelise kohtuinstitutsiooni kohtunikuks või osalema 
eksperdina rahvusvahelisel tsiviilmissioonil, milliseks ajaks kohtuniku volitused ja teenistussuhe 
peatuvad.103 Üleviimise otsuse võib halduskohtus vaidlustada. 
 

                                                           
102

 Kohtute seadus, § 57. 
103

 Kohtute seadus, §-d 58 ja 58
1
. 
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Ametist vabastamine ja tagandamine 
 
103. Tegutseva kohtuniku ametist vabastamine toimub kohtuniku teenistusvanuse ülemmäära 
saabumise tõttu, milleks on 67 aastat, kui erikorras ei tõsteta kohtuniku teenistusvanuse 
ülemmäära.104 Põhiseaduse kohaselt saab kohtunikku ametist tagandada üksnes kohtuotsusega ning 
selle alused ja korra sätestab seadus.105 Kohtunik vabastatakse ametist: kohtuniku enda soovil; 68-
aastaseks saamisel; ametisse sobimatuse tõttu – kolme aasta jooksul pärast ametissenimetamist; 
tervise tõttu, mis takistab kohtunikuna töötada; kohtu likvideerimise või kohtunike arvu 
vähendamise korral; kui kohtunikul pärast Riigikohtu, Justiitsministeeriumi, rahvusvahelise 
kohtuinstitutsiooni teenistusest lahkumist või pärast naasmist rahvusvaheliselt tsiviilmissioonilt 
puudub võimalus tagasi pöörduda samasse kohtusse vabale kohtunikukohale ja ta ei soovi asuda 
teise kohtusse; kui kohtunik nimetatakse või valitakse teenistus- või ametikohale, mis ei ole 
kooskõlas kohtuniku ametikitsendustega; kui ilmneb asjaolu, mis seaduse kohaselt välistab isiku 
kohtunikuks nimetamise.106 Samuti tagandatakse kohtunik ametist, kui tema suhtes on jõustunud 
kriminaalasjas süüdimõistev kohtuotsus või Riigikohtu juures asuva distsiplinaarkolleegiumi otsus 
ametist tagandamiseks.107 
 
104. Esimese ja teise astme kohtuniku vabastab ametist Vabariigi President Riigikohtu esimehe 
ettepanekul. Riigikohtu esimehe vabastab ametist Riigikogu Vabariigi Presidendi ettepanekul, välja 
arvatud juhul, kui Riigikohtu esimees on haiguse tõttu või muul põhjusel kuus kuud järjest kestvalt 
võimetu täitma oma ametiülesandeid ja Riigikohtu üldkogu otsus vabastab Vabariigi Presidendi 
põhjendatud taotluse alusel Riigikohtu esimehe ametist.108 Teised riigikohtunikud vabastab ametist 
Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Ametist vabastamise otsuse võib vaidlustada.  
 
105. Eestis kehtib kohtunikele kolmeaastane katseaeg.109 Selle aja jooksul esitab kohtu esimees 
igal aastal kohtunikueksamikomisjonile oma arvamuse kohtuniku kohta. Negatiivse hinnangu korral 
võivad kohtunikueksamikomisjon ja Riigikohtu üldkogu otsustada algatada distsiplinaarasja 
kohtuniku ametist vabastamiseks tema sobimatuse tõttu.110 Sellise pika katseaja kehtestamise 
põhjuseks oli 1990-ndate aastate alguses kohtunikuks kandideerijate suhtelistel madal 
kvalifikatsioonitase ning asjaolu, et kohtunikukandidaatide sobivuse hindamiseks oli vaja kehtestada 
paremad kriteeriumid. GET meeskond on rahul, et kohtuniku sobimatuse tõttu ametist vabastamise 
otsuse langetab Riigikohtu üldkogu, lähtudes objektiivsetest kriteeriumitest (nt. madal töötõhusus, 
otsuste halb kvaliteet, menetlusosaliste kaebused, sündsusetu teo toimepanemine) ja kohtuniku 
tööga seotud kõigi andmete põhjalikust hindamisest. Kõnealune kohtunik võib selle otsuse 
vaidlustada. Samuti märgib GET meeskond, et praeguseks on katseajal ametist vabastatud ainult üks 
kohtunik ja selle põhjuseks oli sündsusetu teo toimepanek.  
 
Palgad ja soodustused 
 
106. Kohtunike ametipalku ja soodustusi reguleerivad kohtute seaduse §-d 76-86. Ametipalgad 
arvutatakse Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse 
alusel. Esimese astme kohtunike keskmine kuupalk on 2666,00 eurot, teise astme kohtunikel 2999,43 
eurot ja riigikohtunikel 3665,97 eurot. Staažil põhinevat lisatasu makstakse alates viiendast 

                                                           
104

 Kohtute seadus, §-d 48 ja 99
1
.  

105
 Põhiseadus, § 147. 

106
 Kohtute seadus, § 99. 

107
 Kohtute seadus, § 101. 

108
 Kohtute seadus, § 27 (6). 

109
 Samas märgib GET meeskond, et prokuratuur ei ole seda kohaldanud. 

110
 Kohtute seadus, § 100. 
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teenistusaastast 5% kohtuniku ametipalgast, alates kümnendast teenistusaastast 10% kohtuniku 
ametipalgast ja alates viieteistkümnendast teenistusaastast 15% kohtuniku ametipalgast. 
 
107. Esimese ja teise astme kohtute esimehed saavad esimehe ülesannete täitmise eest lisatasu 
vahemikus 15% kuni 35% kohtuniku ametipalgast, sõltuvalt kohtunike arvust kohtus. Justiitsminister 
võib kohtu esimehe ettepanekul ning kohtute haldamise nõukoja nõusolekul määrata kohtumaja 
juhile lisatasu vahemikus 5% kuni 10% kohtuniku ametipalgast, sõltuvalt kohtunike arvust. 
Kohtunikukandidaati, kohtunikuabikandidaati või üliõpilasest praktikanti juhendavale kohtunikule 
makstakse iga juhendatava eest lisatasu 5% ametipalgast. 
 
108. Kohtuniku palk koos lisatasudega ei tohi ületada kõrgema astme kohtuniku ametipalka. 
Samuti ei tohi riigikohtuniku palk koos lisatasudega ületada Riigikohtu esimehe ametipalka. 
 
109. 2013. aasta juulist hakkab kohtunike palka reguleerima kõrgemate riigiteenijate 
ametipalkade seadus, milles sätestatakse erinevad palgamäärad. Nagu Riigikogu liikmete, nii ka 
kohtunike ametipalku hakatakse arvutama põhipalgana, s.t. 5200 eurot, korrutatuna koefitsiendiga. 
Riigikohtu esimehe puhul on see koefitsient 1,0, riigikohtunike puhul 0,85, teise astme kohtunike 
puhul 0,75 ja esimese astme kohtunike puhul 0,65. 
 
110. Kohtuniku pension koosneb vanaduspensionist, väljateenitud aastate pensionist (kohtunikel, 
kes on kohtunikuna töötanud vähemalt 30 aastat), töövõimetuspensionist ja kohtuniku 
perekonnaliikme toitjakaotuspensionist.111 Kui kohtunik teenistuskohustuste täitmise tõttu 
kuritegeliku ründe tagajärjel hukkub, makstakse tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele 
ühekordset toetust.112 
 
Rahvakohtunikud 
 
111. Rahvakohtunikuks nimetamise kriteeriumid sätestavad, et rahvakohtunikuks võib nimetada 
25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab hästi eesti keelt ning 
on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Rahvakohtunikuks nimetamise 
taotluse tagasilükkamise alused on sarnased kohtunike puhul kehtivatega, kuid lisandub keeld 
nimetada rahvakohtunikuks isikut, kes on kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses, 
kaitseväeteenistuses, on Vabariigi Valitsuse liige, Riigikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, 
Vabariigi President või maavanem.113 
 
112. Rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. Maakohtu 
tööpiirkonda kuuluva omavalitsusüksuse volikogu esitatavate kandidaatide arvu määrab kohtu 
esimees, võttes arvesse, et rahvakohtunikukandidaatide arv peab olema võrdeline 
omavalitsusüksuse elanike arvu ja kohtu tööpiirkonna elanike arvu suhtega.114 
Rahvakohtunikukandidaatide nimekiri avaldatakse ja kodanikel on õigus rahvakohtunikuks 
nimetamine vaidlustada maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis.115 Maakohtu 
rahvakohtunike arvu määrab justiitsminister kooskõlastatult kohtute haldamise nõukojaga, kuulanud 
ära maakohtu üldkogu arvamuse.116 
 
113. Rahvakohtunikud nimetatakse ametisse maksimaalselt kaheks järjestikuseks nelja-aastaseks 
ametiajaks eelnimetatud komisjoni poolt, kuhu kuuluvad maakohtu esimees ja kohtu üldkogu valitud 

                                                           
111

 Kohtute seadus, § 78-81. 
112

 Kohtute seadus, § 83. 
113

 Kohtute seadus, § 103. 
114

 Kohtute seadus, § 106. 
115

 Kohtute seadus, § 107. 
116

 Kohtute seadus, § 14. 
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kohtunik ning iga kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kohta üks selle volikogu liikmete hulgast 
valitud esindaja. Rahvakohtunikku nimetades arvestab komisjon kandidaadi sobivust ja võimalikke 
kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid. Rahvakohtunike nimetamisel järgitakse 
põhimõtet, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest 
rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid. Rahvakohtunikud peavad andma 
ametivande. 
 
114. Rahvakohtuniku töötasu iga õigusemõistmises osaletud päeva eest arvutatakse kõrgeima 
riigiametniku palgamäära korrutamisel koefitsiendiga 0,024. Rahvakohtunikule hüvitatakse 
õigusemõistmises osalemisega seotud kulud ja kui rahvakohtuniku suhtes pannakse toime kuritegelik 
rünne, siis makstakse ka riiklikku pensioni.117 
 
Juhtumihaldus ja kohtumenetlus 
 
Asjade jaotamine  
 
115. Kõik kaebused, taotlused ja vastuväited võetakse vastu, kontrollitakse ja registreeritakse 
nende saabumise päeval kohtute infosüsteemis. See on Justiitsministeeriumi asutatud andmebaas, 
mille eesmärk on kohtute töö korraldamine, statistika kogumine, kohtulahendite kogumine, 
süstematiseerimine ning teistele kohtutele ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.118 Asjade 
jaotamine toimub vastavalt kohtu tööjaotusplaanile. Asjad jaotatakse arvuti poolt, kuid võetakse 
arvesse kohtunike töökoormust. Riigikohus otsustab asjade menetlusse võtmise vähemalt kolmest 
riigikohtunikust koosnevas koosseisus. Asi võetakse menetlusse, kui selle menetlemist nõuab 
vähemalt üks riigikohtunik.119 
 
116. Tsiviil- ja haldusasjade lahendamisel võivad kohtud üksteisele menetlustoimingute 
teostamisel abi osutada. Abi võidakse taotleda olukorras, kus teise kohtu poolt teostatav 
menetlustoiming hõlbustaks asja menetlemist, säästaks kohtu või menetlusosaliste aega või 
vähendaks menetluskulusid.120 
 
Kohtuasjade põhjendamatu viivituseta menetlemise põhimõte 
 
117. Erinevate seaduste kohaselt (põhiseadus, menetlusseadustikud, Euroopa inimõiguste 
konventsioon) on kohtunik kohustatud lahendama asja mõistliku aja jooksul. Ka Eesti kohtuniku 
eetikakoodeks sätestab, et kohtunik peab asja mõistliku aja jooksul lahendama. Selle nõude 
rikkumisel võidakse kohtuniku suhtes algatada distsiplinaarmenetlus. Eesti märgib ka, et kui 
kriminaalasi on olnud kohtu menetluses vähemalt üheksa kuud ja kohus ei tee mõjuva põhjuseta 
vajalikku menetlustoimingut, võib taotleda kohtumenetluse kiiremat lõpuleviimist.121 Samuti on 
võimalik kriminaalmenetluse lõpetamine, kui kohtueelne menetlus ja kohtumenetlus on mõistlikud 
ajapiirid ületanud.122 
 
118. Külastuse käigus sai GET meeskond teada, et menetluste ülemäärane kestus on kohtunike 
hulgas tõsiseks probleemiks olnud.123 Selle lahendamiseks on alates 2008. aastast sõlmitud 

                                                           
117

 Kohtute seadus, §-d 112 ja 113. 
118

 Kohtute seadus, § 34. 
119

 Kohtute seadus, § 26 (2). 
120

 Kohtute seadus, § 15 ja halduskohtumenetluse seadustik, § 14. 
121

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 274
1
. 

122
 Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule, § 205

2
 ja 274. 

123
 Ka Euroopa Inimõiguste Kohus on varem korduvalt märkinud, et Eesti on ülemäära pikkade kohtumenetluste tõttu 

rikkunud õigust õiglasele kohtupidamisele – vt. nt. Treial v. Eesti, taotlus nr. 48129/99, Strasbourg, 2. detsember 2003; 
Štšiglitsov v. Eesti, taotlus nr. 35062/03, Strasbourg, 18. jaanuar 2007. 
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Justiitsministeeriumi ning esimese ja teise astme kohtute esimeeste vahelised „ühiste kavatsuste 
protokollid“ eesmärgiga tagada, et aasta lõpuks oleks ainult teatud protsendi juhtumite menetlus 
kestnud kauem kui kaks aastat. 2011. aastal avaldas Riigikohus aruande, milles kinnitas, et kuigi 
menetluste statistiline keskmine kestus ei olnud ülemäära pikk, ei arvestatud statistikas olukorda, kus 
juhtum saadeti apellatsioonikohtust tagasi madalama astme kohtusse uuele lahendamisele. Sellised 
juhtumid loeti uueks kohtumenetluseks, kuigi menetlusosaliste jaoks oli tegemist sama jätkuva 
kohtuasjaga. Hiljuti avaldas kohtute haldamise nõukoda juhised kohtute kvaliteedijuhtimise heade 
tavade juhendi koostamiseks. Selle eesmärgiks on anda objektiivsed kriteeriumid kohtumenetluste 
piiritlemiseks, et tagada mõistliku menetlusaja nõude järgimine. GET meeskond mõistab, et 
ettevalmistamisel on mitmeid meetmeid, millega tagada Eestis parem kohtuasjade põhjendamatu 
viivituseta lahendamise põhimõtte järgimine. Seetõttu julgustab GET meeskond võimalikult aktiivselt 
vastavaid pingutusi tegema. 
 
Avaliku kohtuistungi põhimõte 
 
119. Avaliku kohtuistungi põhimõte on sätestatud põhiseaduse §-s 24. Sellest tohib erandeid teha 
ainult riigi- või ärisaladuse, kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad 
alaealise, kannatanu või õigusemõistmise huvid. Kohtuotsused kuulutatakse avalikult, välja arvatud 
juhul, kui alaealise, abielupoole või kannatanu huvid nõuavad teisiti. Identsed sätted sisalduvad ka 
kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetluse seadustikes124 ning neile lisandub säte, mis lubab kohtuistungi 
avalikkuse piiramist salastatud välisteabe kaitseks ning kui kohtuistungi avalikkus võib ohustada 
kohtu julgeolekut.125 
 
Eetikapõhimõtted ja käitumisjuhised 

 
120. Kohtusüsteemi eetikapõhimõtted ja põhiväärtused on ära toodud kohtute seaduses ja Eesti 
kohtuniku eetikakoodeksis, mille kohtute üldkogu võttis vastu 2002. aasta 13. veebruaril. Kohtute 
seaduse § 70 kohaselt täidab kohtunik oma ametikohustusi erapooletult ja omakasupüüdmatult ning 
järgib teenistushuve ka väljaspool teenistust ja hoidub tegudest, mis kahjustavad kohtu mainet. Sama 
kehtib ka rahvakohtunike puhul. 
 
121. Eesti kohtuniku eetikakoodeks näeb kohtunikule ette järgmise käitumise: kohtunik hoiab 
kohtunikkonna ausameelsuse ja sõltumatuse mainet, kasutab temale antud võimu parimal võimalikul 
viisil, korraldab oma elu ja tegevuse, sealhulgas juriidilise tegevuse, selliselt, et võimalik oht 
konfliktiks kohtunikukohustustega oleks minimaalne, käitub viisil, mis sobib kokku kohtunikuameti 
väärikusega ning on eeskujuks seaduskuulekuses ja õiguskorrast kinnipidamisel.126 Samuti on 
kohtunik kohustatud juhtima kolleegi tähelepanu tema vaieldamatult vääritule käitumisele ja 
kohtuniku eetikakoodeksis kehtestatud reeglite rikkumisele ning püüdma sellist käitumist lõpetada. 
Vajadusel peab kohtunik teavitama juhtunust kohtu üldkogu või kohtu esimeest.127 Kutseeetika 
nõudeid tõlgendatakse seaduse, kohtunike distsiplinaarkolleegiumi lahendite, kohtunikkonna hulgas 
kujunenud praktika ja tava, samuti vanema kolleegi arvamuse ja kohtuniku südametunnistuse alusel. 
Nimetatud põhimõtetest juhindub kohtunik ka käitumisviisi valikul küsimustes, mis ei ole kohtuniku 
eetikakoodeksis sätestatud.128 GET meeskond tunnistab, et Eesti kohtuniku eetikakoodeksit võib 
lugeda põhjalikuks dokumendiks, mis sätestab sidusal moel kohtunike aususe ja käitumise 
standardid. 
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 Kriminaalmenetluse seadustik, §-d 11 ja 12, tsiviilkohtumenetluse seadustik, §-d 37-42 ja halduskohtumenetluse 
seadustik, §-d 77. 
125

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 12 (2). 
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 Eesti kohtuniku eetikakoodeks, §-d 1-3, 6, 8. 
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 Eesti kohtuniku eetikakoodeks, § 9. 
128

 Eesti kohtuniku eetikakoodeks, § 10. 
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Huvide konflikt 
 

122. Kohtunike huvide konflikti ennetamise ja lahendamise õigusraamistik on antud (1) 
menetlusseadustikes, mis reguleerivad kohtunike diskvalifitseerimist üksikjuhtudel; (2) kohtute 
seaduses, mis sisaldab muuhulgas reegleid kohtunike kõrvaltegevuste kohta; (3) 
korruptsioonivastases seaduses, mille kohaselt kohtunikud loetakse selle seaduse mõistes 
ametiisikuteks; ning (4) Eesti kohtuniku eetikakoodeksis. 
 
123. Huvide konflikti definitsioon on antud korruptsioonivastase seaduse §-s 25, mille kohaselt 
huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik, sealhulgas kohtunik peab tegema oma töö- või 
teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema 
enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste majandushuve või selliste juriidiliste isikute majandushuve, 
kus see ametiisik, tema lähisugulane või -hõimlane on osanik, aktsionär, juhatuse või nõukogu liige 
või revisjonikomisjoni liige. Ametiisik, kelle ülesanne on osaleda sellise ühisotsuse tegemises, on 
kohustatud sellest viivitamata teatama asjaomasele organile ja oma vahetule ülemusele või 
teenistusse võtmise või ametisse nimetamise õigusega isikule või organile ning loobuma otsuse 
tegemisest. Ametiisik, kelle pädevuses on teha selline otsus ainuisikuliselt, on kohustatud ennast 
otsuse tegemisest taandama ning teatama huvide konfliktist oma vahetule ülemusele. Lisaks 
Riigikogu liikmetele on ka kohtunikud kohustatud toimingupiiranguid järgima ja korruptiivsetest 
tegudest hoiduma, nagu see on sätestatud korruptsioonivastase seaduse eelpool nimetatud 
paragrahvides (vt. eelpool punkte 41-44). 
 
Teatud tegevuste keeld või piirangud 
 
Ühitamatus ja kõrvaltegevused 

 
124. Põhiseaduse kohaselt ei tohi kohtunikud peale seaduses ettenähtud juhtude olla üheski 
muus valitavas ega nimetatavas ametis.129 Kohtute seaduse § 49 täpsustab, et kohtunik ei või 
väljaspool kohtunikuametit töötada mujal kui õppe- või teadustööl ning ainult siis, kui see ei kahjusta 
kohtuniku ametikohustuste täitmist ega kohtuniku sõltumatust õigusemõistmisel. Lisaks ei tohi 
kohtunik olla Riigikogu, erakonna, valla- ega linnavolikogu liige, äriühingu asutaja, juhtimisõiguslik 
osanik, juhatuse või nõukogu liige ega välismaa äriühingu filiaali juhataja, pankrotihaldur, 
pankrotitoimkonna liige ega kinnisasja sundvalitseja, samuti vaidlevate poolte valitud vahekohtunik. 
Eelnimetatud huvide konfliktidest tuleb teatada kohtu esimehele ja eelnimetatud nõuete rikkumise 
eest on ette nähtud distsiplinaarvastutus. 
 
125. Samuti on korruptsioonivastase seaduse §-s 263 sätestatud ametiisikutele, sealhulgas 
kohtunikele väärteovastutus seoses töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumisega, mille 
eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (ligik. 1200 eurot). 
 
Taandumine ja taandamine 

 
126. Alused kohtuniku taandumisele või taandamisele kohtuasja menetlemisest on toodud tsiviil-, 
haldus- ja kriminaalmenetluse seadustikes.130 Muuhulgas kuuluvad selliste olukordade hulka need, 
kus kohtunik, tema abikaasa või elukaaslane, lähisugulased või -hõimlased või abikaasa või 
elukaaslase lähisugulased või -hõimlased on menetlusosaliseks, kus kohtunik on esinenud ühe 
menetlusosalise esindaja või nõustajana või teostanud kohtueelset menetlust või osalenud otsuse 
vastuvõtmises, mille kõrgem kohus seejärel tühistas. Kohtunik peab end taandama ka juhul, kui 

                                                           
129

 Põhiseadus, § 147. 
130

 Tsiviilkohtumenetluse seadustik, §-d 23-30, halduskohtumenetluse seadustik, § 13 ja kriminaalmenetluse seadustik, §-d 
49-50. 
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esinevad muud asjaolud, mis võivad tema erapooletuse kahtluse alla seada.131 Kui kohtunik on end 
kriminaalasja menetlemisest taandanud ja teda ei ole võimalik selles kohtus asendada, saadab 
ringkonnakohtu esimees Riigikohtu esimehe nõusolekul kriminaalasja oma tööpiirkonna teisele 
maakohtule. Seadustes ei ole sätestatud ajapiiri erapooliku kohtulahendi vaidlustamisele. Eesti leiab, 
et selleks, et vaidlustamisavaldus ei muutuks menetluse tahtliku venitamise taktikaks, peab see 
olema esitatud viivitamatult pärast kohtuniku taandamise aluse ilmsikstulekut. Sellegipoolest on 
niisuguse aluse hilisemal menetluse etapil ilmnemise korral ikkagi võimalus erapooliku kohtuniku 
taandamist taotleda. 
 
127. GET meeskond näeb, et kohtumenetluse osalistel on õigus kohtuniku erapoolikusele 
tähelepanu juhtida ja et seda õigust praktikas ka kasutatakse. Samas järeldas GET meeskond 
kohapeal läbiviidud intervjuude alusel, et kohtunikud kaaluksid enda taandamist mingi kohtuasja 
menetlemisest ainult juhul, kui keegi lepinguosalistest seda ametlikult nõuab, kuid mitte enda 
initsiatiivil, sest enese taandamist loevad paljud kohtunikud ebaväärikaks. Sellegipoolest on GET 
meeskond rahul, et pärast külastust meeskonnale esitatud statistikast nähtub selgelt, et kohtunike 
enesetaandamine on praktikas üsna levinud. Selles valguses pole antud küsimuses vaja eraldi 
soovitust välja tuua. 
 
Kingitused 

 
128. Spetsiaalselt kohtunikele kohaldatavat üksikasjalikku regulatsiooni kingituste vastuvõtmise 
kohta ei ole. Eesti viitab eelmainitud korruptsioonivastase seaduse §-le 26, mis sätestab, et ametiisik, 
sealhulgas kohtunik ei või vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mille vastuvõtmine võib 
otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist (vt. eespool 
punkti 45). Kingituste vastuvõtmise keeld on sätestatud ka Eesti kohtuniku eetikakoodeksis,132 mis 
sätestab, et kohtunik ei küsi ega võta vastu kingitusi, pärandust, laenu ega teeneid seoses sellega, 
mida kohtunik kohtunikuülesandeid täites on teinud, peab tegema või tegemata jätma. Sama ei luba 
kohtunik teha oma perekonnaliikmetel, kohtupersonalil ega teistel tema mõju, diskretsiooni või 
võimu all olevatel isikutel. GET meeskond võttis teadmiseks organisatsiooni Transparency 
International Estonia esindajate arvamuse, et riigi kultuuriline taust üldiselt soodustab kohtunike 
ausust ning kohtunikele kingituste tegemine ei ole traditsiooniline käitumine. Kohtunike 
intervjueerimine kinnitas seda väidet. 
 
Piirangud  

 
129. Kohtunike hilisematele töökohtadele ei kohaldata piiranguid, välja arvatud need, mis jäävad 
kehtima kohtuniku vanuse tõttu ametist lahkumisel.133 Üksikjuhtumid, kus kohtunik lahkub ametist, 
et asuda tööle erasektoris, on harvad ja neis ei nähta ohtu kohtunike sõltumatusele. 
 
Kontaktid kolmandate isikutega, konfidentsiaalne teave 

 
130. Mis puutub väljaspool menetlust toimuvasse kohtuniku ja kolmanda isiku vahelisse suhtlusse 
seoses konkreetse kohtuasjaga, viitab Eesti korruptsioonivastase seaduse §-dele 5 ja 6, milles 
sätestatakse, et ametiisikutel, sealhulgas kohtunikel on keelatud korruptsiooniohtlike suhete 
sõlmimine füüsiliste ja juriidiliste isikutega (vt. ka eelpool punkti 43). Lisaks sätestab Eesti kohtuniku 
eetikakoodeks, et kohtunik peab hoiduma poliitilistest- ja ärilõunatest ning koosviibimistest 
menetlusosalistega, kui see võib ohustada tema erapooletust ning võib tekitada temas huvide 

                                                           
131

 Tsiviilkohtumenetluse seadustik, § 23 (7) ja kriminaalmenetluse seadustik, §-d 49 (6) ja 49
1
 (1). 

132
 Eesti kohtuniku eetikakoodeks, § 26. 

133
 Kuna kohtunikud määratakse ametisse eluaegselt, siis kehtivad kohtute seaduses sätestatud kõrvaltöökoha piirangud ka 

nende vanuse tõttu ametist lahkumisel. 
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konflikti. Isiklikes suhetes juristkonna liikmetega, kellel on tema kohtus regulaarne praksis, väldib 
kohtunik olukordi, mis võiksid anda alust soosimise või erapoolikuse kahtlusteks või sellistena näida. 
Kohtuniku isiklikud kontaktid ei tohi mõjutada tema tööd kohtunikuna.134 
 
131. Seoses vaikimiskohustusega on kohtunik kohustatud hoidma salajas andmeid, mis on talle 
teatavaks saanud kinniseks kuulutatud kohtuistungil.135 Kohtuniku vaikimiskohustus on tähtajatu ja 
kehtib ka pärast teenistussuhte lõppemist. Konfidentsiaalse teabe käsitlemisel järgitakse 
karistusseadustikku ja kohtute seadust. Karistusseadustik keelab muuhulgas riigisaladuse ja 
salastatud välisteabe avaldamise ja levitamise;136 kriminaalasja kohtueelse menetluse andmete või 
kuriteo ärahoidmiseks või tõkestamiseks toimuva jälitusmenetluse andmete ebaseadusliku 
avaldamise;137 ning kohtumäärusega kohaldatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise.138 
Kriminaalasja kohtumenetluses ja kohtueelses menetluses võib konfidentsiaalset teavet avaldada 
ainult Riigikohtu üldkogu loal. Konfidentsiaalse teabe väärkasutust loetakse distsiplinaarrikkumiseks 
ja distsiplinaarkorras karistatavaks. Vaikimiskohustus ja nõupidamissaladuse hoidmise kohustus 
kehtivad ka rahvakohtunikele. 
 
Varade, sissetulekute, kohustuste ja huvide deklareerimine 

 
132. Kohtunikud on ametiisikutena kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsioone 
vastavalt reeglitele, mis kohalduvad ka Riigikogu liikmetele ja mida on kirjeldatud eespool (vt. eelpool 
punkte 56-61). Esimese ja teise astme kohtunikud esitavad oma deklaratsioonid 
Justiitsministeeriumile, Riigikohtu esimees ja riigikohtunikud ning esimese ja teise astme kohtute 
esimehed esitavad oma deklaratsioonid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
erikomisjonile.139 Kohtunike deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teatajas, välja arvatud kohtunike 
isikuandmed, muu tulu, maksustatav tulu ja dividenditulu ning abieluvaralepingu andmed. 
Deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise või selles teadvalt mittetäielike või valeandmete esitamise 
eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (ligik. 1200 eurot).140 Deklaratsioonide esitamise 
reegleid jõustatakse väärteomenetluses ja deklaratsioonihoidja võib teha ettepaneku kõnealuse 
ametiisiku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks, olenevalt tema ametikohuste rikkumise 
tõsidusest. 
 
Järelevalve 
 
Eetikapõhimõtted ja huvide konflikt 
 
133. Kuigi Eesti kohtunikele on kehtestatud mõned korruptsiooni ennetamise poliitika elemendid, 
nimelt Eesti kohtuniku eetikakoodeks ja distsiplinaarmenetlused, puudub siiski fokuseeritud poliitika 
korruptsiooniohu süstemaatiliseks ennetamiseks ja haldamiseks. Nii on järelevalveorganid jätnud 
piisava tähelepanuta aususe ja huvide konflikti küsimused erinevatel kohtutasanditel. Kuigi paljud 
intervjueeritavad tõid näiteid kohtunike potentsiaalsete ametialaste väärkäitumiste kohta (eriti 
juhtumitega venitamise osas), anti GET meeskonnale selgelt mõista, et distsiplinaarmenetlusi 
algatatakse alles siis, kui leebed meetmed, näiteks kõnealuse kohtuniku mitteametlik veenmine, ei 
ole tulemusi andnud. Samuti ilmnes, et kuigi korruptsioonivastases seaduses ja Eesti kohtuniku 
eetikakoodeksis sätestatud väärtegudest ning väärkäitumisest teatamise kohustust rõhutati sageli, 
tunnistasid kohtunikud konkreetsete näidete puhul, et nad kõhkleksid neist ülemusele teatamast ja 

                                                           
134

 Eesti kohtuniku eetikakoodeks, §-d 20 ja 23. 
135

 Kohtute seadus, § 71. 
136

 Karistusseadustik, §-d 241 ja 242. 
137

 Karistusseadustik, § 316
1
. 

138
 Karistusseadustik, § 323

1
. 

139
 Korruptsioonivastane seadus, § 14 (2). 

140
 Vt. korruptsioonivastane seadus, §-d 26

1
 (2) ja 26

2
. 
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püüaksid küsimuse pigem rikkujaga klaarida ning teataksid probleemist ülemusele alles sama teo 
teisel või kolmandal kordumisel. Lisaks kahetseb GET meeskond, et kohtunike eetikapõhimõtete ja 
konkreetselt Eesti kohtuniku eetikakoodeksi järgimise järelevalvet ei ole tehtud ülesandeks 
spetsiaalsele kohtusüsteemi-sisesele organile. GET meeskond soovib siinkohal meenutada, kui oluline 
on huvide konfliktiga seotud reeglite järgimise nõuetekohane järelevalve. Eeltoodut arvestades 
soovitab GRECO (i) töötada välja kohtusüsteemile suunatud tegevuskava huvide konflikti ning 
korruptsiooniriskide ennetamiseks ja haldamiseks; ning (ii) tagada nimetatud tegevuskava, sh. 
Eesti kohtuniku eetikakoodeksi järgimine. 
 
Kõrvaltegevused ja -töökohad 
 
134. Kohtunik peab oma ametivälisele töötamisele saama kohtu esimehe heakskiidu.141 GET 
meeskond on rahul, et kohtunike kõrvaltegevusi, nimelt õpetamist ja teadustööd jälgitakse piisavalt. 
 
Majanduslike huvide deklaratsioonid 
 
135. Nagu eelpool märgitud, tegutsevad kohtunike majanduslike huvide deklaratsioonide 
hoidjatena kaks asutust: Justiitsministeerium kogub esimese ja teise astme kohtunike deklaratsioone 
ning Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon teeb sama riigikohtunike 
puhul. Korruptsioonivastase seaduse § 12 kohaselt korraldab deklaratsioonihoidja deklaratsioonide 
õigeaegset kogumist, nende kontrollimist, hoidmist ja avaldamist. Samas, kui kõnealust ametiisikut, 
sealhulgas kohtunikku ei kahtlustata korruptsioonis, ei ole deklaratsioonihoidjal kohustust 
deklaratsiooni sisu õigsust kontrollida. 
 
136. GET meeskond on juba avaldanud kahtlevat arvamust seoses Riigikogu korruptsioonivastase 
seaduse kohaldamise erikomisjoni põhimõtete ja praktikaga Riigikogu liikmete majanduslike huvide 
deklaratsioonide kontrollimisel (vt. eelpool punkte 64-65). See arvamus kehtib vastavate 
muudatustega ka samale organile esitatavate riigikohtunike deklaratsioonide puhul. Esimese ja teise 
astme kohtunike deklaratsioone kontrollib Justiitsministeerium samamoodi ebapiisavalt. Praegu ei 
kontrollita deklaratsioonides esitatavaid andmeid sügavuti ja seda põhjendatakse asjaoluga, et 
deklaratsioonid on avalikud. Kõigist ministeeriumile esitatud deklaratsioonidest kontrollitakse ainult 
ligikaudu 20 puhul, kas deklaratsioonis toodud andmed vastavad avalike registrite andmetele ja need 
kontrollid on tehtud ülesandeks üheleainsale ametnikule, kes tegeleb sellega oma põhitöö kõrvalt.142 
GET meeskond on veendunud, et niisugune pealiskaudne ja formaalne järelevalve ei saa olla 
tulemuslik kaitse kohtunike potentsiaalse korruptsiooni ning huvide konflikti vastu. Nähes vajadust 
korrektse tasakaalu järele kohtusüsteemi sõltumatuse ja kohtunike vastutustundlikkuse vahel, 
soovitab GRECO tagada täiendavate meetmetega kohtunike korruptsioonivastase seaduse alusel 
esitatavate majanduslike huvide deklaratsioonide tulemuslik järelevalve. 
 
Jõustamismeetmed ja puutumatus 

 
137. Kohtunikele kohaldatakse kohtute seaduse §-dega 87-98 reguleeritud distsiplinaarvastutust, 
kui nad on pannud toime süülise teo, mis seisneb ametikohustuse täitmata jätmises või mittekohases 
täitmises. Distsiplinaarsüütegu on ka kohtuniku vääritu tegu. Distsiplinaarkaristused on noomitus, 
rahatrahv kuni ühe kuu ametipalga ulatuses, ametipalga vähendamine mitte üle 30% ja ametist 
tagandamine. Distsiplinaarsüütegu aegub, kui distsiplinaarsüüteo toimepanemisest on möödunud 
kaks aastat või avastamisest kuus kuud. 
 

                                                           
141

 Kohtute seadus, § 49. 
142

 GET meeskonna küsimusele vastas ametnik, et ühe deklaratsiooni kontrollimisele kulunud keskmine aeg oli 
maksimaalselt üks või kaks minutit. 
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138. Distsiplinaarmenetluse algatamise õigus on Riigikohtu esimehel ja õiguskantsleril kõigi 
kohtunike suhtes; ringkonnakohtu esimehel oma tööpiirkonna esimese astme kohtu kohtunike 
suhtes; kohtu esimehel sama kohtu kohtunike suhtes; ning Riigikohtu üldkogul Riigikohtu esimehe 
suhtes. 
 
139. Kohtunike distsiplinaarasjade lahendamiseks on Riigikohtu juures distsiplinaarkolleegium, 
kuhu kuulub viis riigikohtunikku, viis ringkonnakohtunikku ja viis esimese astme kohtu kohtunikku. 
Distsiplinaarkolleegiumi esimehe ja teised riigikohtunikest liikmed nimetab Riigikohtu üldkogu 
kolmeks aastaks. Ülejäänud kohtunikud valib kohtunike täiskogu. Distsiplinaarkolleegiumi esimees 
moodustab kohtuniku distsiplinaarasja lahendamiseks viieliikmelise kohtukoosseisu kolmest 
distsiplinaarkolleegiumi riigikohtunikust liikmest, ühest ringkonnakohtunikust ja ühest esimese astme 
kohtu kohtunikust. Otsused võetakse vastu häälteenamusega. Otsuse kuulutamisest alates 30 päeva 
jooksul võib Riigikohtu üldkogule otsuse peale kaebuse esitada. Kriminaal- või väärteokaristus ei 
välista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist. 
 
140. Distsiplinaarkolleegium võib kohtuniku distsiplinaarasja menetlemise ajaks või 
distsiplinaarmenetluse algatamise otsustamiseni ajutiselt teenistusest kõrvaldada, kui kohtunikuga 
seonduvad asjaolud, mis oluliselt kahjustavad kohtu mainet. Kümne päeva jooksul alates määrusest 
teada saamisest võib Kohtunik esitada kaebuse Riigikohtu üldkogule. 
 
141. Kohtunikule määratud distsiplinaarkaristus kantakse tema teenistuslehele ja see kustub, kui 
kohtunik pole aasta jooksul pärast jõustumist toime pannud uut süütegu. Distsiplinaarkolleegium 
võib distsiplinaarkaristuse kustutada ka ennetähtaegselt. 
 
142. Lisaks märgib Eesti, et kohtunike huvide konfliktiga seoses kohaldatakse järgmisi väärtegude 
ja kuritegude kvalifikatsioone: 
 

- majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 261 (2) alusel; 

- valeandmete esitamine majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollivale isikule, asutusele 
või komisjonile, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 262 alusel; 

- seadusega kehtestatud töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 263 alusel, 

- korruptiivsest teost teatamata jätmine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase 
seaduse § 264 alusel, 

- korruptiivne tegu, millega kaasnes korruptiivse või muu ebaseadusliku tulu või kasu 
saamine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 265 alusel, 

- korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadev rikkumine suures 
ulatuses, mille eest karistatakse karistusseadustiku § 3001 alusel.143 

 
143. Kohtunikele kohaldatakse nende ametiajal erikriminaalmenetlust.144 Esimese ja teise astme 
kohtunikke saab ametisoleku ajal kriminaalvastutusele võtta ainult Riigikohtu ettepanekul Vabariigi 
Presidendi nõusolekul ning Riigikohtu esimeest ja liikmeid ainult õiguskantsleri ettepanekul Riigikogu 
koosseisu enamuse nõusolekul. Lisaks võib Riigikohtu esimehe ja riigikohtuniku kahtlustatavana kinni 
pidada ning tema suhtes tõkendit, vara arestimist ning läbivaatust kohaldada ainult juhul, kui selle 
kohta on saadud riigi peaprokuröri taotluse alusel õiguskantsleri nõusolek.145 Teiste kohtunike suhtes 
võib samu meetmeid rakendada, kui selle kohta on saadud riigi peaprokuröri taotluse alusel Vabariigi 

                                                           
143

 Selle eest karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega. 
144

 Põhiseadus, § 153 ja kohtute seadus, § 3 (3-4). 
145

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 377. 
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Presidendi nõusolek. Kui kohtunik tabatakse kuriteo toimepanemiselt, ei ole eelnimetatud isikute 
nõusolek nõutav. 
 
144. Riigikogu või Vabariigi Presidendi otsus anda nõusolek süüdistusakti koostamiseks peatab 
kohtuniku ametikohustuste täitmise kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Pärast nõusoleku saamist 
menetletakse kriminaalasja üldkorras.146 
 
145. Rahvakohtunikule võib ametisoleku ajal kriminaalasjas süüdistuse esitada ainult tema 
tööpiirkonna maakohtu esimehe nõusolekul.147 
 
146. Väärteomenetlust viib läbi Politsei- ja Piirivalveamet Siseministeeriumi alluvuses ja 
eriasjaoludel kohus. Menetlus järgib väärteomenetluse seadustikku. Väärteomenetlus algatatakse 
taotluse alusel või asutuse kogutud andmete alusel. 

 
147. Kohtunike suhtes algatatud menetluste kohta on olemas järgmine statistika. Aastatel 2007 
kuni 2012 mõisteti viis kohtunikku süüdi altkäemaksude ja pistisega seotud süütegudes. 2008. aastal 
algatati neli menetlust ametialase ebapädevuse osas (ühe kohtuniku vastu algatati selline menetlus 
kahel korral). Kolmel korral leiti kohtunike süü olevat tõestatud. Ühel korral lõpetati menetlus 
kohtuniku tagasiastumise tõttu. Sanktsioonidena kohaldati kahel korral noomitust ja ühel korral 
rahatrahvi.148 2010. aastal toimus kokku viis distsiplinaarmenetlust (ühel korral ametialase eetika 
rikkumise eest ja neljal korral ametialase ebapädevuse eest). 149 Nende tulemuseks olid üks 
õigeksmõistmine ja kaks karistust, vastavalt palga vähendamine ja noomitus. Veel kahel korral oldi 
sunnitud menetlused lõpetama, sest kõnealused kohtunikud astusid tagasi.150 Eesti märgib, et 
aastatel 2009 kuni 2011 ei esinenud kohtunike majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise 
reeglite rikkumisi. 

 
148. On märkimisväärne, et vähem kui kümne aasta jooksul on altkäemaksude ja pistisega seotud 
süütegudes süüdi mõistetud ja vanglakaristuse saanud viis Eesti kohtunikku, kes esindasid kõiki 
esimese astme kohtuid peale ühe. Lisaks on mitu kohtunikku tagasi astunud, kui nende vastu algatati 
distsiplinaarmenetlused ametialase ebapädevuse ja kohtunikueetika rikkumise eest. Eesti 
kohtunikkonna väiksust arvestades on need olulised arvud ja annavad kindlasti alust muretsemiseks. 
 
Koolitus ja teadlikkus 

 
149. Kohtute seaduse § 74 kohaselt peab kohtunik oma erialateadmisi ja -oskusi pidevalt 
täiendama ning koolituses osalema. Kohtunike koolituse eest vastutab kohtute seaduse § 44 kohaselt 
asutatud koolitusnõukogu. Koolitusnõukokku kuuluvad kaks esimese astme kohtute, kaks teise astme 
kohtute ja kaks Riigikohtu esindajat ning üks prokuratuuri, üks justiitsministri ja üks Tartu Ülikooli 
esindaja. Koolitusnõukogu teenindab Riigikohtu koolitusosakond, mis selgitab välja kohtunike 
koolitusvajaduse, koostab iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi, 
analüüsib nende tulemusi ning valmistab ette õppe- ja metoodilised materjalid. Koolitusnõukogu 
kinnitab kohtunike koolitusvajadust ja riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendeid 
arvestades hiljemalt 1. oktoobril koolitusprogrammi, mille viib ellu koolitusnõukogu ning mida 
rahastatakse Riigikohtu eelarvest. 2010. aastal võttis koolitusnõukogu vastu kohtunikukoolituse 
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 Kriminaalmenetluse seadustik, § 381 (3-4). 
147

 Kohtute seadus, § 111 (4). 
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 European Judicial Systems. 2010. aasta väljaanne (2008. aasta andmed). Tõhusa õigusmõistmise Euroopa komisjon, 
Euroopa Nõukogu publikatsioonid, lk. 223 ja 226. 
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 European Judicial Systems. 2012. aasta väljaanne (2010. aasta andmed). Efficiency and quality of justice. Tõhusa 
õigusmõistmise Euroopa komisjon. 
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 European Judicial Systems. 2012. aasta väljaanne (2010. aasta andmed). Efficiency and quality of justice. Tõhusa 
õigusmõistmise Euroopa komisjon. 
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strateegia aastateks 2012-2015, milles keskendutakse Euroopa Inimõiguste Konventsiooni mõjudele, 
Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusele ja EL-i õigusele.151 Eesti märgib, et koolitus on 
kättesaadav kõigile kohtunikele ning keskendub muuhulgas kohtunikueetikale. Kohtunikud saavad 
neilt oodatava käitumise kohta nõu ka kohtute esimeestelt ja Justiitsministeeriumilt. 
 
150. Erinevate seaduste, sealhulgas kohtute seaduse, avaliku teabe seaduse ja 
menetlusseadustike kohaselt on kohtunike alane teave avalikult kättesaadav. Kohtunikelt oodatavat 
käitumist ja reegleid selgitatakse mitmel viisil. Näiteks on veebilehtedele üles pandud seadused ja 
kohtulahendid,152 Riigikohtult saab küsida distsiplinaarkaristuste statistikat, distsiplinaarkolleegiumi 
otsused on Riigikohtu veebilehel saadaval ühe aasta jooksul pärast nende jõustumist ning 
karistusregistrisse kantavad andmed on avalikud, välja arvatud seadustega sätestatud erandite 
ulatuses. Samuti on kohtud kohustatud pidama kohtute infosüsteemis kohtuasjade kohta 
elektroonilisi toimikuid ning igal kodanikul on võimalik temaga seotud kohtuasju vaadata ning avaliku 
e-Toimiku portaali kaudu menetlusdokumente saada ja esitada. 

 
151. Riigikohtu koolitusosakond korraldab olulisi koolitusi nii kohtunikukandidaatidele kui 
kogenud kohtunikele, hõlmates laia valikut teemasid. Koolitusosakonna juhiste kohaselt peaks 
kohtunik läbima aastas 10-12 päeva täiendkoolitusi. Samas ei ole konkreetselt huvide konflikti ja 
eetikaküsimusi käsitlevad kursused kohtunike päevakavas kuigi levinud. Olemasolevad 
täiendkoolitusprogrammid ei ole kohustuslikud ning käsitlevad pigem õigusvaldkondi ja kohtunike 
erialasid (s.t. kriminaal-, tsiviil- ja haldusõigust). GET meeskond on veendunud, et kõigi kohtunike 
regulaarne eetika-alane koolitus on hädavajalik. Samuti märgib GET meeskond, et tänaseni ei ole 
kohtunike hulgas korraldatud ühtegi uuringut, mis annaks selge ülevaate nende praktikas 
ettetulevatest eetilistest dilemmadest ja huvide konfliktidest, kuigi selline uuring aitaks koostada 
tulevasi koolitusprogramme. Seetõttu soovitab GRECO töötada välja kestvad koolitusprogrammid 
kohtunikele, mis keskenduksid kohtunikueetikale, huvide konfliktile (sealhulgas taandumisele ja 
taandamisele), kingituste, võõrustamise ja muude soodustustega seotud reeglitele, samuti huvide 
deklareerimise ning muudele korruptsioonialase teadlikkuse ja ennetamise meetmetega seotud 
reeglitele. 
 
152. Samuti mainisid paljud intervjueeritavad kõrgemate kohtuametnike, täpsemalt kohtute 
esimeeste ja kohtumajade juhtide suhteliselt madalat juhtimisoskuste taset. Väidetavalt selgitab 
seda osaliselt Eesti õigusalase hariduse traditsioon, mis on keskendunud pigem õiguse tundmisele kui 
haldusoskustele. GET meeskonnale teatati, et 2011. aasta kohtunikukoolituse programmi osana oli 
planeeritud ka juhtimiskoolitus kohtute esimeestele ning et selles osas on olukord mõnevõrra 
paranenud. GET meeskond on veendunud, et head juhtimisoskused on oluline eeldus, koostamaks 
igas kohtus ja kohtumajas korruptsioonivastase poliitika, mis hõlmab tõhusat juhtumihaldust, huvide 
konfliktide varajast avastamist ja lahendamist, eetiliste dilemmade kohta nõu andmist ja 
juhendamist, kõrvaltegevuste ja majanduslike huvide deklareerimisega seotud kohustuste ning 
muude korruptsioonivastasest seadusest tulenevate kohustuste meenutamist. Samuti on kohtunike 
sõltumatust arvestav sisekontroll ja järelevalve tulemuslik ning välist järelevalvet 
(distsiplinaarmenetlust) täiendav ainult juhul, kui seda teostavad hästi koolitatud kohtu/kohtumaja 
juhid. Eeltoodu valguses julgustab GRECO rakendama täiendavaid meetmeid, tõhustamaks kohtute 
esimeeste ja kohtumajade juhtide juhtimisoskusi. 
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V. KORRUPTSIOONI ENNETAMINE PROKURÖRIDE SEAS 
 
Ülevaade prokuratuurist 
 
153. Prokuratuuri ülesanded, funktsioonid ja töö põhimõtted ning prokuröride kohused, õigused 
ja neile kehtivad garantiid on määratletud 1998. aasta 22. aprilli prokuratuuriseaduses. Selle seaduse 
kohaselt on prokuratuur Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis osaleb 
kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises, juhib kohtueelset 
kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindab kohtus riiklikku süüdistust 
ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.153  
 
154. Prokuratuur on hierarhiline struktuur, mida juhib riigi peaprokurör.154 Prokuratuur jaguneb 
kaheks tasandiks: 1) Riigiprokuratuur, mis on kõrgemalseisev struktuur; ning 2) neli sellele alluvat 
ringkonnaprokuratuuri (Põhja, Lõuna, Lääne ja Viru Ringkonnaprokuratuur). Riigiprokuratuur jaguneb 
süüdistus-, järelevalve ja haldusosakonnaks. Lisaks riigi peaprokurörile kuuluvad sinna kaks juhtivat 
riigiprokuröri, neliteist riigiprokuröri ja üheksa prokuröri abi. Ringkonnaprokuratuure juhivad 
juhtivprokurörid ja sinna kuuluvad eriasjade prokurörid (Põhja ja Viru Ringkonnaprokuratuuris 
kummaski kaks ning Lääne ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuris kummaski üks), vanemprokurörid, 
ringkonnaprokurörid ja prokuröri abid. Eestis on kokku 199 prokuröri ametikohta. Neist 18 on praegu 
vakantsed. 

 
155. Prokuratuuri sõltumatuse tagatised on sätestatud prokuratuuriseaduses ja 
kriminaalmenetluse seadustikus. Prokuratuuriseaduse kohaselt on prokuratuur oma ülesannete 
täitmisel sõltumatu ja tegutseb seadusest lähtuvalt.155 Individuaalsed prokurörid on oma ülesannete 
täitmisel samuti sõltumatud ning tegutsevad seaduse alusel ja oma veendumuse järgi.156 Eeltoodud 
sätted on sõnastatud ka kriminaalmenetluse seadustikus, mis sätestab, et kriminaalmenetluses 
teostab prokuratuuri volitusi prokurör, tehes seda sõltumatult ja alludes ainult seadusele.157 
Järelevalvet prokuratuuri üle teostab Justiitsministeerium, kuid see ei laiene siiski prokuratuuri 
tegevusele jälitustegevuse planeerimisel, kohtueelses kriminaalmenetluses ja riikliku süüdistuse 
esindamisel.158  
 
156. Prokuratuur esitab Riigikogu põhiseaduskomisjonile iga-aastaseid ülevaateid ülesannete 
täitmise kohta. Lisaks võidakse esitada jooksvaid ettekandeid prokuratuuri tegevuse käigus ilmnenud 
olulise mõjuga või kiiret lahendamist vajavate probleemide kohta. Kord aastas esitatakse 
justiitsministrile prokuratuuri tegevuse koondaruanne. 

 
157. Seoses prokuratuuri sõltumatusega meenutab GET meeskond Ministrite Komitee soovitust 
Rec(2000)19 riigiprokuröride rolli kohta kriminaalkohtusüsteemis, mis võimaldab kasutada mitut 
mudelit, sealhulgas prokuratuuri allutamist täitevvõimule. Sellest vaatenurgast on Eesti prokuratuuri 
autonoomia tase rahuldav. Prokuratuuri olemus ja volituste ulatus on seadustega selgelt sätestatud. 
Ja veel – kuigi Justiitsministeerium teostab järelevalvet, ei laiene see individuaalsete kohtueelsete 
kriminaalmenetluste planeerimisele ning on piiratud peamiselt üldiste kriminaalpoliitika juhiste 
väljaandmisega. 
 
Konsulteerivad ja otsustavad organid 
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158. Konsulteerivateks ja otsustavateks organiteks on prokuröride üldkogu, prokuröride konkursi- 
ja atesteerimiskomisjon ning prokuröride distsiplinaarkomisjon. Prokuröride üldkogu on kõigi Eesti 
prokuröride koosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas ja mille tööd juhib riigi 
peaprokurör. Muuhulgas valib prokuröride üldkogu kaks prokuröride konkursi- ja 
atesteerimiskomisjoni liiget, kaks prokuröride distsiplinaarkomisjoni liiget, kuulab ära justiitsministri 
ja riigi peaprokuröri ettekanded ning arutab prokuratuuride tegevuse ja prokuröriteenistuse 
küsimusi.159 
 
159. Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjon160 atesteerib isikuid, kes kandideerivad 
prokuröri ametikohale, kui prokuröri ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Selle komisjoni 
koosseisu kuuluvad riigi peaprokurör (kes tegutseb komisjoni esimehena), üks Riigiprokuratuuri 
prokurör, kaks ringkonnaprokuratuuri prokuröri, üks kohtunike täiskogu valitud kohtunik, üks Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna dekaani määratud õigusteadlane ja üks justiitsministri määratud ametnik. 
Komisjoni liikmete (välja arvatud riigi peaprokuröri ja Justiitsministeeriumi ametniku) volitused 
kestavad kolm aastat. Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt viis komisjoni 
liiget, sealhulgas esimees. 
 
160. Prokuröride distsiplinaarkomisjon arutab prokuröride distsiplinaarsüütegusid (vt. lähemalt 
allpool). 
 
Ametisse nimetamine, karjäär ja teenistuse tingimused 
 
Nõuded ametisse nimetamisel 
 
161. Prokurörikandidaatidele esitatavad nõuded on sätestatud prokuratuuriseaduse §-s 15. 
Prokuröri abid, ringkonnaprokurörid ja eriasjade prokurörid nimetatakse ametisse väljaandes 
Ametlikud Teadaanded riigi peaprokuröri poolt väljakuulutatud avaliku konkursi alusel. Prokuröri 
abiks võib nimetada teovõimelise vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kellel on kõrgharidus, kes 
valdab hästi eesti keelt, on kõrgete kõlbeliste omadustega ning kellel on vajalikud võimed ja 
isikuomadused. Ringkonnaprokuröriks võib nimetada isiku, kes on töötanud ühe aasta prokurörina, 
kohtunikuna, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või kolm aastat vandeadvokaadi vanemabina 
või muul ametikohal, mis nõuab süvateadmisi karistusõigusest ja -menetlusest. Eriasjade prokuröriks 
võib nimetada isiku, kes enne ametisse nimetamist töötab prokurörina, välja arvatud prokuröri abina. 
 
162. Sellesse ametisse ei või nimetada isikut, kes on kriminaalkuriteo eest süüdi mõistetud, 
distsiplinaarsüüteo eest avalikust teenistusest vabastatud, Eesti Advokatuurist välja heidetud või 
notari ametist tagandatud, on lähedases suguluses või hõimluses prokuröriga, kellele ta allub, või 
oma tervise tõttu ei saa prokurörina töötada. 
 
163. Prokuröriteenistusse kandideeriv isik esitab prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjonile 
nõuetekohaselt täidetud ankeedi koos kandideerimisele eelneva kuu esimese kuupäeva seisuga 
koostatud majanduslike huvide deklaratsiooniga. Ankeedis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks 
on riigi peaprokuröril ja Riigiprokuratuuri volitatud ametnikel õigus pöörduda kohaliku omavalitsuse 
asutuste, samuti füüsiliste ja juriidiliste isikute poole ning vestelda kõnealuse kandideerijaga.161 
Kandideerijate sobivust hinnatakse Justiitsministeeriumi kehtestatud nõuete ja metoodika alusel, 
sealhulgas eksami teel.162 
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164. Riigi peaprokuröri, juhtivad riigiprokurörid,163 riigiprokurörid, juhtivprokurörid ja 
vanemprokurörid võidakse ametisse nimetada ilma konkursita.164 Riigi peaprokuröriks võib nimetada 
isiku, kes on kogenud ja tunnustatud jurist; juhtivaks riigiprokuröriks ja riigiprokuröriks võib nimetada 
isiku, kes on vähemalt kaks aastat töötanud juriidilist kõrgkvalifikatsiooni nõudval töökohal; ning 
juhtivprokuröriks või vanemprokuröriks isiku, kes enne ametisse nimetamist on töötanud kolm aastat 
kohtunikuna, prokurörina, politseiametnikuna, vandeadvokaadina või vandeadvokaadi 
vanemabina.165 
 
Ametisse nimetamise kord ja edutamine 
 
165. Kõik prokurörid peale riigi peaprokuröri ja juhtivprokuröride nimetatakse ametisse 
määramata ajaks. Riigi peaprokurör ja juhtivprokurörid nimetatakse ametisse viieks aastaks, ka 
mitmeks järjestikuseks ametiajaks.166 Riigi peaprokuröri nimetab ametisse Vabariigi Valitsus 
justiitsministri ettepanekul, olles ära kuulanud Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Juhtiva 
riigiprokuröri, riigiprokuröri ning juhtivprokuröri nimetab ametisse justiitsminister riigi peaprokuröri 
ettepanekul. Vanemprokuröri nimetab ametisse riigi peaprokurör juhtivprokuröri ettepanekul. 
Eriasjade prokuröri ja ringkonnaprokuröri nimetab ametisse riigi peaprokurör prokuröride konkursi- 
ja atesteerimiskomisjoni ettepanekul. Riigi peaprokuröriks ja juhtivprokuröriks võib nimetada isiku, 
kes on selleks andnud kirjaliku nõusoleku. Ametisse nimetamata jätmise otsust tuleb põhjendada.167 
Ametisse nimetamise käigu ja otsuse võib halduskohtus vaidlustada. Kuna prokuröride edutamine ei 
ole seadusega sätestatud, kohaldatakse sellele eelnimetatud korda. 

 
166. GET meeskond märgib, et kolme (madalama) astme prokuröride valimine ja ametisse 
nimetamine toimub avatud konkursi korras ja otsused langetab peamiselt selle elukutse esindajatest 
koosnev komisjon. Kandidaatide hindamisel ja valikul lähtutakse Justiitsministeeriumi koostatud 
ühtsetest ja läbipaistvatest kriteeriumitest. Teiste (kõrgemate) astmete prokuröride ametisse 
nimetamine võib toimuda ilma konkursita. Nagu kohtunike, nii ka prokuröride järgmisele astmele 
edutamise puhul kahtleb GET meeskond, kas sellised otsused – eriti konkursi puudumisel – 
põhinevad alati objektiivsetel kriteeriumidel. Seetõttu soovitab GRECO kehtestada prokuröride 
edutamisele objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et suurendada edutamise ühetaolisust, 
ennustatavust ja läbipaistvust. Nagu kohtunike, nii ka prokuröride puhul saaks selliseid kriteeriume 
kasutada ka võimalikes vaidlustusmenetlustes. Samuti võiksid need objektiivsed kriteeriumid 
hõlmata prokuröride töö perioodilise kvaliteedihindamise tulemusi, kui Eesti allpool punktis 163 
toodud soovituses märgitud süsteemi ellu viib. 
 
Prokuröri töö hindamine 
 
167. Teenistuslikku järelevalvet prokuratuuris teostab riigi peaprokurör, igas 
ringkonnaprokuratuuris aga selle juhtivprokurör.168 Külastuse käigus teatati GET meeskonnale, et 
prokuröri tööd hindab tema vahetu ülemus, tehes seda mitteametlike vestluste alusel, mis võtavad 
arvesse vastavat kuu- ja aastastatistikat ning mis omakorda võetakse aluseks lisatasude jagamisel. 
GET meeskonna arvates ei saa olemasolevat praktikat lugeda tõeliseks kvaliteedihindamiseks, kuna 
puuduvad nii individuaalsete prokuröride kui kogu prokuröriteenistuse jaoks kehtestatud 
kvaliteedikriteeriumid. Töötulemuste perioodiliste ülevaatuste väärtust selgitas GET meeskond juba 
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kohtunikele pühendatud osas. Sarnaselt on GET meeskond veendunud, et prokuratuuris ametlike 
kvaliteedihindamiste kehtestamine aitaks mitte ainult jälgida ja hinnata prokuröride tööd, vaid ka 
luua objektiivsema ja läbipaistvama edutamise protsessi, mis oleks vaba kõigist võimalikest 
kohatutest mõjudest. Seetõttu soovitab GRECO Eestil kaaluda prokuröride ametitegevuse kvaliteedi 
perioodiliseks hindamiseks süsteemi kehtestamist, mis põhineks ühtsetel ja objektiivsetel 
kriteeriumitel ning võtaks arvesse prokuröride autonoomiat. 
 
Prokuröri üleviimine 
 
168. Riigi peaprokuröril on õigus eriasjade prokurör või ringkonnaprokurör tema nõusolekul üle 
viia samale ametikohale teises prokuratuuris. Justiitsministril on õigus juhtiv riigiprokurör, 
juhtivprokurör või riigiprokurör tema kirjaliku avalduse alusel avaliku konkursita üle viia 
madalamalseisvale prokuröri ametikohale. Riigi peaprokurör võib sama korra kohaselt üle viia 
eriasjade prokuröri või ringkonnaprokuröri.169 Samuti võib prokuröri tema nõusolekul nimetada 
Riigiprokuratuuri või Justiitsministeeriumi koosseisus ettenähtud ametikohale, kaasata 
rahvusvahelise organisatsiooni tegevusse, määrata osalema rahvusvahelisel tsiviilmissioonil või 
kaasata sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevusse.170 Sellise üleviimise võib vaidlustada eelpool 
ametisse nimetamise osas kirjeldatud korras. 
 
Teenistusest vabastamine ja tagandamine 
 
169. Prokuröri teenistusest vabastamine/tagandamine toimub järgmistel juhtudel: omal soovil; 
kui ta on saanud 65-aastaseks; kui on välja kuulutatud tema pankrot; distsiplinaarsüüteo eest; riigi 
peaprokurörina või juhtivprokurörina ametiaja lõppemise tõttu.171 Ametiaja lõppemisel võib 
Justiitsministeerium riigi peaprokuröri või juhtivprokuröri avaliku konkursita riigiprokuröriks, 
eriasjade prokuröriks või ringkonnaprokuröriks nimetada. Kui riigi peaprokurör või juhtivprokurör ei 
ole sellisele ametikohale nimetamisega nõus või puudub vaba ametikoht, vabastatakse ta 
teenistusest.172 Teenistusest vabastamise/tagandamise võib vaidlustada eelpool kirjeldatud korras. 
 
Palgad ja soodustused 
 
170. Prokuröride ametipalku ja soodustusi reguleerivad prokuratuuriseaduse § 22 ning Vabariigi 
Valitsuse ja Justiitsministeeriumi määrused ja käskkirjad. Prokuröri ametipalk määratakse vähemalt 
üheks aastaks, rakendades ühte kaheksast palgaastmest.173 Ringkonnaprokuröri (palgaaste 2) 
minimaalne kuupalk on praegu 2025 eurot ja riigi peaprokuröril (palgaaste 8) on see 3300 eurot. Riigi 
peaprokurör võib prokurörile määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate 
teenistusülesannete täitmise eest ning justiitsminister võib riigi peaprokurörile samadel alustel 
lisatasu määrata. Viru Ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel 
võidakse suurendada minimaalset kuupalgamäära kuni 1000 euro võrra kuni neljaks aastaks. 
 
171. Prokuröril on õigus vanaduspensionile (reeglina juhul, kui ta on prokurörina töötanud 
vähemalt 25 aastat) ja töövõimetuspensionile. Riik hüvitab ka prokurörile tekitatud varalise kahju või 
tema suhtes toimepandud ründe, mille tulemuseks on tervisekahjustus, töövõimetus või surm.174 

 
172. Kaks korda aastas makstakse prokuröridele preemiat kuni 20% ulatuses nende ametipalgast. 
Preemiate maksmine sõltub suures osas prokuröri ja tema vahetu ülemuse mitteametliku vestluse 

                                                           
169

 Prokuratuuriseadus, § 16
1
. 

170
 Prokuratuuriseadus, §-d 52, 52

1
 ja 52

2
.  

171
 Prokuratuuriseadus, §-d 45, 47, 48-50. 

172
 Prokuratuuriseadus, § 50. 

173
 Palgaastmete siseselt võib kehtestada diferentseeritud palgamäärad – vt. prokuratuuriseadus § 22 (3

1
). 

174
 Prokuratuuriseadus, §-d 24 ja 26. 
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tulemustest, võttes arvesse ka vastavat kuu- ja aastastatistikat. Külastuse käigus sai GET meeskond 
vasturääkivat teavet. Mõned intervjueeritavad ütlesid, et konkreetsele prokurörile preemia 
maksmise kirjalik põhjendus on ebavajalik. GET meeskond on kindlalt veendunud, et olemasolev 
preemiate süsteem, mis ei põhine läbipaistvatel ja objektiivsetel kriteeriumitel, teeb prokurörid 
võimalikele kohatutele mõjuritele tundlikeks. Pidades silmas prokuröritöö eripärasid, eelkõige seda, 
et erinevate kategooriate prokuröridele võidakse anda erinevad ülesanded, kahtleb GET meeskond, 
kas prokuratuuris oleks võimalik mõistlikult õiglane preemiate süsteem korraldada. Eeltoodut 
arvestades julgustab GRECO tagama, et prokuröride töö tasustamine toimuks läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumite alusel. 
 
Juhtumihaldus ja menetlus 

 
173. Prokuratuuriseaduse § 8 kohaselt on riigi peaprokurör see, kes määrab pärast 
Riigiprokuratuuri prokuröride arvamuse ärakuulamist kindlaks nende tööjaotuse. 
Ringkonnaprokuratuuri prokuröride tööjaotuse määrab samal moel kindlaks juhtivprokurör. Töö 
jaotatakse kuriteo liikidest, subjektidest või muudest üldistest kriteeriumidest lähtudes ning 
määratakse ka prokuröride asendamise kord. Kinnitatud tööjaotuskava võib muuta üksnes mõjuvatel 
põhjustel. 
 
174. Individuaalsete asjade menetluse osas on teenistusliku järelevalve teostajal õigus tema 
järelevalvele alluvalt prokurörilt seletusi ja andmeid nõuda.175 Kriminaalmenetlustes võib 
kõrgemalseisev prokurör oma kirjaliku määrusega tühistada talle alluva prokuröri ebaseadusliku või 
põhjendamatu määruse, korralduse või nõude. Samuti on kõrgemalseisva prokuröri määruses 
esitatud seisukohad õigusnormi tõlgendamiseks ja kohaldamiseks alluvale prokurörile kõnealuses 
kriminaalmenetluses kohustuslikud.176 Riigi peaprokurör või juhtivprokurör võib mõjuval põhjusel 
kriminaalmenetluses asendada alluvat prokuröri või kohustada selleks teist alluvat prokuröri, kes ei 
tohi olla asendatava alluv.177 Asendamise korraldus tehakse kirjalikult, märkides asendamise ulatuse 
ja põhjendades asendamise vajadust. 
 
175. Kriminaalmenetlus võidakse lõpetada, kui nii kohtueelne menetlus kui kohtumenetlus on 
mõistlikud ajapiirid ületanud. Sellisel juhul võidakse kõnealuse prokuröri suhtes distsiplinaarmenetlus 
algatada. Täiendavad tagatised ebavajalike viivituste vältimiseks on ära toodud kriminaalmenetluse 
seadustikus, mis piirab süüdistatava vahi all hoidmise aja maksimaalselt kuue kuuga. Samuti kehtib 
aegumise põhimõte. 

 
176. GET meeskond on rahul, et prokuratuuri sisemine läbipaistvus on piisav ning 
prokuratuuriseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku vastavate sätetega tagatud. Prokuröridel on 
otsuste tegemisel piisav sõltumatus. Iga juhtum, kus kõrgemalseisev prokurör talle alluva prokuröri 
otsuse tühistab, peab olema kirjalik ja nõuetekohaselt põhjendatud. Prokuröre saab otsuste eest 
vastutusele võtta ja seadustega on sätestatud sobiv järelevalve nende tegevuse üle. 
 
Eetikapõhimõtted ja käitumisjuhised 

 
177. Eetikareeglid on sätestatud prokuröride eetikakoodeksis, mille prokuröride üldkogu võttis 
vastu 23. detsembril 2003. Prokuröride eetikakoodeks koosneb üheksast peatükist, nende hulgas 
üldisi käitumisjuhiseid käsitlev peatükk, kohtueelse ja kohtumenetlusega seotud peatükk (mis 
koosneb kahest alaosast „Au ja väärikus“ ning „Sõltumatus“) ning peatükk suhete kohta kolleegidega 
ja avalikkusega (milles on kolm alaosa pealkirjadega „Suhtlemine“, „Liikmelisus“ ja „Tegevused“). 

                                                           
175

 Prokuratuuriseadus, § 9 (3). 
176

 Kriminaalmenetluse seadustik, § 213 (6). 
177

 Prokuratuuriseadus, § 10. 
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Prokuröride eetikakoodeksi § 7 (2) sätestab, et kui prokurör kahtleb, missugust tegevus- või 
käitumisviisi valida, pöördub ta nõu saamiseks oma otsese ülemuse ja/või vanema kolleegi poole. 
Eetikakoodeksit tõlgendab prokuröride distsiplinaarkomisjon, mis kasutab seda ka 
distsiplinaarmenetlustes prokuröride käitumise hindamise alusena. Eesti sõnutsi võib prokuröride 
eetikakoodeksi rikkumine tuua kaasa distsiplinaarmenetluse seda rikkunud prokuröri suhtes. Lisaks 
sai GET meeskond teada, et on traditsiooniks muutunud riigi peaprokuröri sissejuhatavad 
kohtumised äsja ametisse nimetatud kolleegidega, mis kestavad tund aega ja käsitlevad muuhulgas 
ka prokuröride eetilist käitumist. 

 
178. Peale eelnimetatud prokuratuuriseaduse §-i 2 (2), mis tagab prokuröride individuaalse 
sõltumatuse, ei sisalda prokuratuuriseadus muid sätteid prokuröride eetiliste väärtuste kohta. 
Prokuröride eetikakoodeks sisaldab lühikest üldiste põhimõtete sätet, mis ei võta piisavalt arvesse 
korruptsiooniriske, sealhulgas huvide konflikti ning kingitusi, võõrustamist ja muid soodustusi. Sellega 
seoses soovib GET meeskond viidata Eesti Riigikantselei poolt korraldatavale regulaarsele riiklikule 
uuringule „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“. See näitab, et kuigi Eesti ametnikud on eetikaga 
seotud nõuetest üldiselt teadlikud, lahendavad nad eetiliselt keerulisi olukordi pigem intuitiivselt kui 
olemasolevate eetikakoodeksite või järjepideva analüüsi alusel. Samuti näitavad need uuringud, et 
eetiliste rollikonfliktide lahendamine võib ametnike jaoks keeruline olla ning nad ei tea 
eetikakoodeksite olemasolust või ei ole võimelised neid kasutama.178 Veel märgib GET meeskond, et 
prokuröride elukutsele kehtivate eetikapõhimõtete ja spetsiifiliselt prokuröride eetikakoodeksi 
järgimise järelevalvet ei ole tehtud ülesandeks ühelegi konkreetsele organile. Prokuröride 
distsiplinaarkomisjonil on vaid õigus tõlgendada eetikakoodeksi sätteid ja kasutada koodeksit 
distsiplinaarmenetlustes prokuröride käitumise hindamiseks. Ja lõpetuseks – hoolimata prokuröride 
eetikakoodeksi olemasolust ja võimalusest võtta väärkäitunud prokurörid distsiplinaarvastutusele, ei 
ole prokuratuuris koostatud ega rakendatud põhjalikumat korruptsiooni ennetamise poliitikat. 
Eeltoodut arvestades soovitab GRECO (i) täiendada prokuröride eetikakoodeksit nii, et see annaks 
selgitavate kommentaaride ja/või praktiliste näidete varal juhiseid, eelkõige huvide konflikti vallas 
ja sellega seotud valdkondades; ning (ii) töötada välja prokuratuurile suunatud tegevuskava huvide 
konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamiseks ja haldamiseks ning tagada nimetatud tegevuskava, 
sh. prokuröride eetikakoodeksi järgimine prokuröride poolt. 
 
Huvide konflikt 
 
179. Prokuröride huvide konflikti ennetamise ja lahendamise õigusraamistik on antud (1) 
kriminaalmenetluse seadustikus, mis sätestab teatud juhtudel prokuröride diskvalifitseerimise; (2) 
prokuratuuri seaduses, mis sisaldab muuhulgas reegleid prokuröride kõrvaltegevuste kohta; (3) 
korruptsioonivastases seaduses, mille kohaselt prokurörid loetakse koos kohtunikega selle seaduse 
mõistes ametiisikuteks (vt. eelpool punkte 122-123); ning (4) prokuröride eetikakoodeksis. Viimases 
sätestatakse täpsemalt, et prokurör peab vältima oma töös perekondlikest, sotsiaalsetest ja muudest 
põhjustest tingitud huvide konflikti.179 
 
Teatud tegevuste keeld või piirangud 
 
Ühitamatus ja kõrvaltegevused 

 
180. Prokurör ei või väljaspool teenistuskohustusi töötada mujal kui õppe- või teadustööl.180 Lisaks 
ei või prokurör olla äriühingu asutaja, juhtimisõiguslik osanik, juhatuse või nõukogu liige ega välismaa 

                                                           
178

 Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2008-2012, Tallinn 2008, lk. 27. 
179

 Prokuröride eetikakoodeks, § 4 (2). 
180

 Prokuratuuriseadus, § 30.  
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äriühingu filiaali juhataja, samuti erakonna liige. Prokurör peab kõrvaltegevustest teatama oma 
ülemusele. Eelnimetatud nõuete rikkumise eest on ette nähtud distsiplinaarvastutus. 
 
181. Samuti on korruptsioonivastase seaduse §-s 263 sätestatud prokuröridele kui ametiisikutele 
väärteovastutus seoses töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumisega, mille eest 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (ligik. 1200 eurot). 
 
Taandumine ja taandamine 

 
182. Seaduslikud alused prokuröri taandamisele kriminaalmenetlusest on toodud 
kriminaalmenetluse seadustiku §-s 49 (1) ja (6) ning need on identsed kohtunikele kehtivate alustega. 
Prokuröri varasem osalemine samas kriminaalmenetluses prokurörina ei ole tema taandumise 
alus.181 Kui prokurör ei ole taandunud, võib kahtlustatav, süüdistatav, kannatanu, tsiviilkostja, kolmas 
isik või kaitsja esitada tema taandamise taotluse.182 Eesti rõhutab, et kriminaalmenetluse seadustik 
hõlmab kõiki võimalikke olukordi, kus prokurörid peavad end potentsiaalse huvide konflikti tõttu 
kriminaalmenetlusest taandama. Samuti märgib valitsus, et 2012. aastal esitasid menetlusosalised 
kolm kaebust, nõudes prokuröri taandamist konkreetsest menetlusest. 
 
Kingitused 

 
183. Ei ole kehtestatud spetsiaalselt prokuröridele kohaldatavaid üksikasjalikke kingitustega 
seotud reegleid. Nagu kohtunikegi puhul, viitab Eesti korruptsioonivastase seaduse §-le 26, mis 
sätestab, et ametiisik, sealhulgas prokurör ja tema lähedased sugulased/hõimlased ei või vastu võtta 
kingitusi ega nõustuda soodustustega, mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada ametiisiku 
töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist. GET meeskond soovib rõhutada, et võrreldes Eesti 
kohtuniku eetikakoodeksiga, mis sõnaselgelt keelab kohtunikul, tema pereliikmetel ja tema mõju, 
diskretsiooni või võimu all olevatel isikutel mis tahes kujul kingitusi ja teeneid vastu võtta, ei sisalda 
prokuröride eetikakoodeks sellist keeldu või mis tahes viidet kingitustele. Samuti ei ole prokuratuuris 
koostatud juhiseid viisakuskingituste käsitlemise kohta (nt. miinimumväärtuse piire) ega neist 
teatamise korda. GET meeskond meenutab, et eelnimetatud riikliku uuringu kohaselt on kingitused 
jätkuvalt üks levinuimaid korruptsiooni vorme Eestis.183 Seetõttu soovitab GRECO koostada 
prokuratuuris juhised, mis selgitaksid lubatud viisakuskingituste standardeid ja nendest teatamise 
korda. 
 
Piirangud hilisematele töökohtadele 

 
184. Puuduvad regulatsioonid, mis keelaksid prokuröridel pärast oma ametist lahkumist teatud 
ametikohtadel/talitustes töötada või muude tasustatavate/mittetasustatavate tegevustega tegeleda. 
Sarnaselt kohtunike osas puuduva regulatsiooniga avaldab GET meeskond ka siin muret, et 
prokurörid – nagu kohtunikudki – võivad puutuda kokku huvide konfliktiga seoses potentsiaalsete 
tulevaste töökohtadega väljaspool nende ametit või võivad võtta vastu töökoha väljaspool nende 
ametit, olles eelnevalt oma ametikohta vääralt ära kasutanud. Seetõttu julgustab GET meeskond 
võtma arvesse vajadust kehtestada prokuröride puhul piisavad piirangud nende hilisematele 
töökohtadele. 
 
Kontaktid kolmandate isikutega, konfidentsiaalne teave 
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 Kriminaalmenetluse seadustik, § 52. 
182

 Samas, § 53. 
183

 Uuringu „Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring 2010“ kokkuvõte. 
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185. Mis puutub väljaspool menetlust toimuvasse prokuröri ja kolmanda isiku vahelisse suhtlusse 
seoses konkreetse kohtuasjaga, viitab Eesti sarnaselt kohtunike teemaga taas korruptsioonivastase 
seaduse §-dele 5 ja 6, milles sätestatakse, et ametiisikutel, sealhulgas prokuröridel on keelatud 
korruptsiooniohtlike suhete sõlmimine ja korruptiivse tulu saamine. Regulatsioon konfidentsiaalse 
teabe avaldamise kohta on toodud lisaks eelnimetatud karistusseadustiku sätetele (vt. eelpool punkti 
131) ka prokuratuuriseaduses, mis sätestab prokuröridele ametisaladuse hoidmise kohustuse,184 ning 
prokuröride eetikakoodeksis. Konfidentsiaalsuse reeglite rikkumine toob kaasa kriminaal- või 
distsiplinaarvastutuse. 
 
Varade, sissetulekute, kohustuste ja huvide deklareerimine 
 
186. Prokurörid loetakse korruptsioonivastases seaduses ametiisikuteks ja sellistena on nad 
kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsioone vastavalt reeglitele, mis kohalduvad ka 
kohtunikele ja Riigikogu liikmetele. Riigi peaprokurör, juhtivad riigiprokurörid ja juhtivprokurörid 
esitavad oma deklaratsioonid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile, 
teiste kategooriate prokurörid aga Riigiprokuratuurile. Riigi peaprokuröri deklaratsioonid avaldatakse 
Riigi Teataja võrguväljaandes, välja arvatud isikuandmed ja andmed tulude, sealhulgas maksustatava 
tulu ja dividenditulu kohta. Muude kategooriate prokuröride deklaratsioonid on konfidentsiaalsed. 
 
187. Deklaratsioonidega seotud reegleid jõustatakse väärteo- või distsiplinaarmenetlustega. Kui 
avalikustamisele mittekuuluv majanduslike huvide deklaratsioon jäetakse mõjuva põhjuseta 
tähtajaks esitamata või esitatakse selles teadvalt mittetäielikke või valeandmeid, siis karistatakse 
selle eest rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (800 eurot).185 Avalikustamisele kuuluvate majanduslike 
huvide deklaratsioonide (s.t. riigi peaprokuröri deklaratsioonide) puhul on vastava rahatrahvi 
suuruseks kuni 300 trahviühikut (1200 eurot).186 Kui riigi peaprokurör jätab deklaratsiooni 
tähtpäevaks esitamata, siis avaldatakse ühe kuu jooksul arvates seaduserikkumise teatavaks 
saamisest selle kohta ka ametlik teade Riigi Teatajas. Samuti võib deklaratsioonihoidja teha 
ettepaneku algatada kõnealuse prokuröri suhtes distsiplinaarmenetlus. 
 
188. GET meeskond märgib, et muudetud korruptsioonivastane seadus ei sisalda prokuröridele 
selgesõnalist huvide avaldamise kohustust. Nii sätestab uue seaduse § 13 (1) 9), et valitsusasutuse 
ametiisikute puhul võib valitsusasutuse juht oma alluvatele sellise kohustuse kehtestada.187 
Kohapealse külastuse käigus kinnitati GET meeskonnale, et riigi peaprokuröri käskkirjaga 
kehtestatakse kõigile prokuröridele huvide avaldamise kohustus ning et kõigi kategooriate 
prokuröride deklaratsioonid muutuvad avalikeks. Sellegipoolest tunneb GET meeskond muret, et 
prokuratuurisisesed meelevaldsed otsused võivad negatiivselt mõjutada soovitud ühtsust uue 
seaduse kohaldamisel. Seetõttu soovitab GRECO kehtestada kõigi kategooria prokuröridele nende 
huvide avalikustamise nõuded kooskõlas muudetud korruptsioonivastase seadusega. 
 
Järelevalve 

 
Kõrvaltegevused ja -töökohad 
 
189. Nagu eelpool märgitud, on prokurör kohustatud kõrvaltöökohal töötama asumisest oma 
ülemust või prokuratuuri juhti teavitama. GET meeskonna arusaama kohaselt on 
prokuratuuriseaduses sätestatud piisav järelevalve prokuröride kõrvaltöökoha piirangute järgmise 
üle. 
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 Prokuratuuriseadus, § 28. 
185

 Korruptsioonivastane seadus, § 26
1
 (1). 

186
 Korruptsioonivastane seadus, § 26

1
 (2). 

187
 Vastupidiselt sellele viitab praegu kehtiva korruptsioonivastase seaduse § 4 (2) 12) konkreetselt riigi peaprokurörile ja 

prokuröridele kui isikutele, kes on kohustatud huvide deklaratsioone esitama. 
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Majanduslike huvide deklaratsioonid 
 
190. Nagu eelpool märgitud, esitatakse majanduslike huvide deklaratsioonid Riigiprokuratuurile, 
välja arvatud riigi peaprokuröri, juhtivate riigiprokuröride ja juhtivprokuröride deklaratsioonid, mis 
esitatakse Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile. GET meeskond 
meenutab oma muret seoses järelevalvega Riigikogu liikmete ja riigikohtunike majanduslike huvide 
deklaratsioonide üle. See mure kehtib vastavalt ka seoses riigi peaprokuröri, juhtivate 
riigiprokuröride ja juhtivprokuröride deklaratsioonide kontrollimisega, mis korruptsioonivastase 
seaduse kohaldamise erikomisjonile esitatakse. Ka teiste kategooriate prokuröride esitatud 
deklaratsioonidele kohaldatakse Riigiprokuratuuris vaid väga formaalseid kontrolle. Nii kontrollitakse 
igal aastal kõigi esitatud deklaratsioonide hulgast vaid umbes viite deklaratsiooni ja ka siis enamasti 
vaid võrreldakse, kas avalikes registrites sisalduvad varaandmed vastavad deklaratsioonis esitatutele. 
GET meeskond viitab oma varasematele märkustele seoses niisuguse järelevalve ebapiisavusega. 
Seetõttu soovitab GRECO tagada täiendavate meetmetega prokuröride korruptsioonivastase 
seaduse alusel esitatavate majanduslike huvide deklaratsioonide tulemuslik järelevalve. 
 
Jõustamismeetmed ja puutumatus 

 
191. Prokuröridele kohaldatakse distsiplinaarvastutust järgmiste distsiplinaarsüütegude eest: (i) 
ametikohustuste süüline täitmata jätmine või mittekohane täitmine; või (ii) vääritu tegu – süüline 
tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega või diskrediteerib prokuröri või 
prokuratuuri, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime ametikohustuste täitmisel või 
mitte.188 Eesti sõnutsi võib ka prokuröride eetikakoodeksi rikkumine tuua kaasa 
distsiplinaarvastutuse. Distsiplinaarkaristusteks on noomitus, rahatrahv kuni ühe kuu palga ulatuses, 
ametipalga vähendamine kuni 25% võrra kuni üheks aastaks ja teenistusest vabastamine. Aegumise 
piiriks on kuus kuud alates süüteo toimepanemisest.  
 
192. Distsiplinaarmenetlus algatatakse, kui ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused. 
Distsiplinaarmenetluse algatab huvitatud isiku taotluse alusel või enda algatusel: (1) justiitsminister 
riigi peaprokuröri, juhtiva riigiprokuröri või juhtivprokuröri suhtes; (2) riigi peaprokurör kõigi 
prokuröride suhtes; ning (3) juhtivprokurör temale alluva ringkonnaprokuratuuri prokuröri suhtes.189 
Distsiplinaarsüüteo eelmenetluse läbiviija võib distsiplinaarmenetluse ajaks prokuröri ametist 
kõrvaldada. 
 
193. Prokuröride distsiplinaarsüütegusid arutab prokuröride distsiplinaarkomisjon või 
justiitsminister. Prokuröride distsiplinaarkomisjon valitakse kolmeks aastaks ja sinna kuuluvad kaks 
Riigiprokuratuuri prokuröri, kaks ringkonnaprokuratuuri prokuröri ja üks kohtunike täiskogu valitud 
kohtunik. Distsiplinaarmenetluse viib läbi Justiitsministeerium, lähtudes enda kehtestatud korrast.190 
 
194. Pärast istungit võib distsiplinaarkomisjon teha justiitsministrile või riigi peaprokurörile 
ettepaneku määrata kõnealusele prokurörile distsiplinaarkaristus või jätta distsiplinaarkaristus 
määramata.191 Distsiplinaarkaristuse määramise õigus on: (i) justiitsministril Vabariigi Valitsuse või 
justiitsministri poolt ametisse nimetatava prokuröri suhtes; (2) riigi peaprokuröril kõigi prokuröride 
suhtes.192 Riigi peaprokuröri distsiplinaarkaristusena teenistusest vabastamise otsustab Vabariigi 

                                                           
188

 Prokuratuuriseadus, § 31. 
189

 Prokuratuuriseadus, § 32. 
190

 Prokuratuuriseadus, § 36. 
191

 Prokuratuuriseadus, § 40. 
192

 Riigi peaprokuröril ei ole õigust määrata karistusena teenistusest vabastamist Justiitsministeeriumi poolt ametisse 
nimetatavatele prokuröridele – vt. prokuratuuriseadus § 42 (1, 2). 
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Valitsus justiitsministri ettepanekul ühe kuu jooksul, olles ära kuulanud Riigikogu õiguskomisjoni 
arvamuse.193 Distsiplinaarkaristuse määramise võib vaidlustada halduskohtus.194 
 
195. Lisaks kohaldatakse prokuröride huvide konfliktiga seoses järgmisi väärtegude ja kuritegude 
kvalifikatsioone:195 
 

- majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 261 (2) alusel; 

- valeandmete esitamine majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollivale isikule, asutusele 
või komisjonile, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 262 alusel; 

- seadusega kehtestatud töökoha-, tegevus- või toimingupiirangute rikkumine, mille eest 
karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 263 alusel, 

- korruptiivsest teost teatamata jätmine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase 
seaduse § 264 alusel, 

- korruptiivne tegu, millega kaasnes korruptiivse või muu ebaseadusliku tulu või kasu 
saamine, mille eest karistatakse korruptsioonivastase seaduse § 265 alusel, 

- korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadev rikkumine suures 
ulatuses, mille eest karistatakse karistusseadustiku § 3001 alusel.196 

 
196. Prokuröridele ei kohaldata erikriminaalmenetlust. 
 
197. Nagu eelpool märgitud, viib väärteomenetlust läbi Siseministeeriumi alluvuses olev Politsei- 
ja Piirivalveamet ning eriasjaoludel kohus. Menetlus järgib väärteomenetluse seadustikku. 
Väärteomenetlus algatatakse taotluse alusel või asutuse kogutud andmete alusel. 
 
198. Eesti esitatud statistiliste andmete kohaselt algatati 2011. aastal kriminaalmenetlus prokuröri 
abi suhtes seoses altkäemaksu puudutava süüteoga. Aastatel 2007 kuni 2012 võeti 
distsiplinaarvastutusele viis prokuröri. Neist ühele mõisteti distsiplinaarkaristus, kolmele anti armu, 
kuna nende rikkumisi ei loetud tõsisteks ja üks juhtum jäeti läbi vaatamata. Samas ei olnud ükski 
neist juhtumitest seotud huvide konfliktiga ega majanduslike huvide deklaratsioonidega. 
 
Koolitus ja teadlikkus 
 
199. Prokuröride eetikakoodeksi § 2 (3) kohaselt peab prokurör hoolitsema oma professionaalse 
taseme eest, jagama oma erialaseid teadmisi ja kogemusi kolleegidega ning vajadusel osalema 
erialastel üritustel lektorina. Eesti märgib, et prokuröri abid läbivad oma ametiaja alguses koolituse 
seoses prokuröride eetikakoodeksi ja prokuröriteenistuse väärtushinnangutega. Samuti 
korraldatakse muid koolitusi, muuhulgas prokuröri teenistuseetika kohta. Ametikäitumise osas saab 
nõu küsida Riigiprokuratuurist ja Justiitsministeeriumist. 
 
200. Seoses üldise teadlikkusega prokuröridelt oodatava käitumise kohta ja prokuröride vastavate 
reeglite järgimisega võib märkida, et sellealane teave on saadaval järgmistest allikatest: seadused ja 
kohtulahendid on vastavatele veebilehtedele üles pandud; prokuröride distsiplinaarkomisjoni 
otsused on Riigiprokuratuuri kaudu kättesaadavad; distsiplinaarkomisjoni otsused on üles pandud 
Riigiprokuratuuri sisevõrku; karistusregistrisse kantavad andmed on avalikud, välja arvatud 
seadustega sätestatud erandite ulatuses; ning riigi peaprokuröri majanduslike huvide deklaratsioonid 
avaldatakse Riigi Teataja võrguväljaandes, kuigi piiratud kujul.  

                                                           
193

 Prokuratuuriseadus, § 42 (4). 
194

 Prokuratuuriseadus, § 42 (5). 
195

 Vt. lähemalt ka eelpool osas „Korruptsiooni ennetamine Riigikogu liikmete seas“. 
196

 Selle eest karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega. 
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201. GET meeskonnale esitati näiteid prokuratuuri liikmetele aastatel 2010 ja 2011 korraldatud 
koolituste programmidest. Prokuröride eetika ja huvide konflikti alase koolituse ja nõustamise osas 
võib välja tuua samad puudused nagu eelpool kohtunike puhul. Nii tuleb märkida, et olemasolev 
eetikaküsimuste alane koolitus ei ole regulaarne ja jätkuv ning ei käsitle üksikasjalikult huvide 
konfliktiga seonduvaid küsimusi ning kingitustele ja majanduslike huvide deklaratsioonidele 
kohalduvaid reegleid. Samuti on ilmne, et praegune koolitus ei võta piisavalt arvesse prokuröride 
praktilisi kogemusi ja dilemmasid, millega nad oma igapäevatöös kokku puutuvad; selleks võiks 
kaasata prokuröride seas korraldatavaid uuringuid nende praktikas esinevate eetiliste väljakutsete ja 
huvide konfliktide kohta. Eeltoodut arvestades soovitab GRECO töötada välja kestvad 
koolitusprogrammid prokuröridele, mis koos asjakohaste materjalidega keskenduksid 
prokurörieetikale, huvide konfliktile (sealhulgas taandumisele ja taandamisele), kingituste, 
võõrustamise ja muude soodustustega seotud reeglitele, samuti huvide deklareerimise ning 
muudele korruptsioonialase teadlikkuse ja ennetamise meetmetega seotud reeglitele. 
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VI. SOOVITUSED JA JÄRELTEGEVUSED 

 
202. Käesoleva aruande põhjal esitab GRECO Eestile järgmised soovitused: 
 
 Riigikogu liikmete osas 

 
i. kehtestada reeglid Riigikogu liikmete suhtlusele lobitöö tegijate ja muude kolmandate 

isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada (punkt 30); 
 

ii. (i) koostada Riigikogu liikmete käitumisjuhised ning (ii) võttes arvesse Riigikogu 
liikmete mandaadi spetsiifilist iseloomu, kehtestada tõhus järelevalve ja sanktsioonide 
mehhanism, tagamaks nende juhiste efektiivne kohaldamine praktikas (punkt 38); 

 
iii. (i) teha olemasolev huvide konflikti regulatsioon kohalduvaks Riigikogu liikmetele koos 

toimiva järelevalvega; ning (ii) koostada Riigikogus üksikasjalikud juhised, mis 
sisaldavad praktilisi näiteid huvide konfliktidest, millega Riigikogu liikmed kokku 
puutuvad või võivad kokku puutuda, sealhulgas sellistest, mis tulenevad konkreetselt 
rahalistest huvidest (punkt 47); 

 
iv. korruptsioonivastase seaduse vastavate sätete selgitamiseks ja nende elluviimise 

soodustamiseks tagada Riigikogule sisereeglid ning juhised seoses kingituste, 
võõrustamise ja muude soodustustega, ning jälgida nende reeglite Riigikogu liikmete 
poolset järgimist (punkt 49); 

 
v. (i) viia läbi uuring, et tuvastada Riigikogu liikmete hilisemad töökohapiirangud, mis 

võiksid olla vajalikud huvide konflikti vältimiseks, ning (ii) vajadusel hilisemad 
töökohapiirangud kehtestada(punkt 53); 

 
vi. Eestil rakendada otsustavaid meetmeid, et tagada korruptsioonivastase seaduse alusel 

esitatud Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide põhjalikum kontroll, 
muuhulgas Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni tegevus- 
ja haldusvõimekuse tõstmise teel (punkt 65); 

 
vii. (i) tagada Riigikogu liikmetele konfidentsiaalne nõustamine eetilistes küsimustes ja 

võimalike huvide konfliktide korral seoses nende ametikohustega; ning (ii) korraldada 
Riigikogu liikmetele regulaarseid teadlikkuse tõstmise koolitusi (seda kõigile Riigikogu 
liikmetele, kuid eriti uutele liikmetele), mis hõlmaksid niisuguseid küsimusi nagu 
huvide konflikt, kingituste, võõrustamise  ja muude soodustuste vastuvõtmine, 
kõrvaltegevused, huvide avalikustamine ning muud korruptsiooni ennetamisega 
seotud kohustused (punkt 75); 

 
kohtunike osas 

 
viii. (i) kohaldada esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamise otsustele 

sõltumatu vaidlustamise kord; ning (ii) kehtestada kohtunike ametikõrgenduse 
otsustamisele objektiivsed kriteeriumid eesmärgiga tagada selle ühetaolisus, 
ennustatavus ja läbipaistvus (punkt 99); 

 
ix. Eestil kaaluda kohtunike ametitegevuse kvaliteedi perioodiliseks hindamiseks süsteemi 

kehtestamist, mis põhineks ühtsetel ja objektiivsetel kriteeriumitel ning võtaks arvesse 
kohtuniku sõltumatuse põhimõtet (punkt 101); 
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x. (i) töötada välja kohtusüsteemile suunatud tegevuskava huvide konflikti ning 

korruptsiooniriskide ennetamiseks ja haldamiseks; ning (ii) tagada nimetatud 
tegevuskava, sh. Eesti kohtuniku eetikakoodeksi järgimine (punkt 133); 

 
xi. tagada täiendavate meetmetega kohtunike korruptsioonivastase seaduse alusel 

esitatavate majanduslike huvide deklaratsioonide tulemuslik järelevalve (punkt 136); 
 
xii. töötada välja kestvad koolitusprogrammid kohtunikele, mis keskenduksid 

kohtunikueetikale, huvide konfliktile (sealhulgas taandumisele ja taandamisele), 
kingituste, võõrustamise ja muude soodustustega seotud reeglitele, samuti huvide 
deklareerimise ning muudele korruptsioonialase teadlikkuse ja ennetamise 
meetmetega seotud reeglitele (punkt 151); 

 
prokuröride osas 

 
xiii. kehtestada prokuröride edutamisele objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 

suurendada edutamise ühetaolisust, ennustatavust ja läbipaistvust (punkt 166); 
 
xiv. Eestil kaaluda prokuröride ametitegevuse kvaliteedi perioodiliseks hindamiseks 

süsteemi kehtestamist, mis põhineks ühtsetel ja objektiivsetel kriteeriumitel ning 
võtaks arvesse prokuröride autonoomiat (punkt 167); 

 
xv. (i) täiendada prokuröride eetikakoodeksit nii, et see annaks selgitavate 

kommentaaride ja/või praktiliste näidete varal juhiseid, eelkõige huvide konflikti vallas 
ja sellega seotud valdkondades; ning (ii) töötada välja prokuratuurile suunatud 
tegevuskava huvide konflikti ja korruptsiooniriskide ennetamiseks ja haldamiseks ning 
tagada nimetatud tegevuskava, sh. prokuröride eetikakoodeksi järgimine prokuröride 
poolt (punkt 178); 

 
xvi. koostada prokuratuuris juhised, mis selgitaksid lubatud viisakuskingituste standardeid 

ja nendest teatamise korda (punkt 183); 
 

xvii. kehtestada kõigi kategooria prokuröridele nende huvide avalikustamise nõuded 
kooskõlas muudetud korruptsioonivastase seadusega (punkt 188); 

 
xviii. tagada täiendavate meetmetega prokuröride korruptsioonivastase seaduse alusel 

esitatavate majanduslike huvide deklaratsioonide tulemuslik järelevalve (punkt 190); 
 
xix. töötada välja kestvad koolitusprogrammid prokuröridele, mis koos asjakohaste 

materjalidega keskenduksid prokurörieetikale, huvide konfliktile (sealhulgas 
taandumisele ja taandamisele), kingituste, võõrustamise ja muude soodustustega 
seotud reeglitele, samuti huvide deklareerimise ning muudele korruptsioonialase 
teadlikkuse ja ennetamise meetmetega seotud reeglitele (punkt 201). 

 
203. Protseduurireeglite punkti 30.2 kohaselt palub GRECO Eesti valitsusel esitada 30. juuniks 
2014 aruanne meetmete kohta, mis on eeltoodud soovituste elluviimiseks rakendatud. GRECO 
hindab neid meetmeid oma spetsiaalse vastavushindamise korra kohaselt. 

 
204. GRECO palub Eesti valitsusel võimalikult kiiresti kinnitada käesoleva aruande avaldamine, 
tõlkida aruanne riigikeelde ning avaldada tõlge. 
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GRECO kohta lähemalt 

GRECO (Group of States against Corruption) hindab oma 49 liikmesriigi võimet järgida 

Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaseid nõudeid. GRECO seire koosneb 

hindamisprotseduurist, mis põhineb küsimustiku riigispetsiifilistel vastustel ja kohapealsetel 

külastustel ning millele järgneb mõjude hinnang (vastavushinnangu protseduur), mille käigus 

hinnatakse riigi hindamisel antud soovituste elluviimiseks rakendatud meetmeid.  

Kasutatakse vastastikuse hindamise ja kaasriikide mõjutuste dünaamilist protsessi, mis 

ühendab hindajatena tegutsevate isikute ja täiskogus osalevate riigiesindajate 

ekspertteadmised. 

GRECO töö tulemusena on avaldatud suur hulk aruandeid, mis sisaldavad rohkelt fakte 

Euroopa korruptsioonivastaste poliitikate ja praktikate kohta. Aruannetes tuuakse ära 

riiklike seadusandluste, regulatsioonide, poliitikate ja organisatsiooniliste struktuuride 

saavutused ja puudujäägid ning esitatakse soovitused eesmärgiga tõsta riikide võimet 

korruptsiooniga võidelda ja ausust edendada. 

GRECO liikmelisus on avatud ja võrdõiguslik, sinna võivad kuuluda Euroopa Nõukogu 

liikmesriigid ja mitte-liikmesriigid. GRECO hindamis- ja vastavusaruanded ning muu teave 

GRECO kohta on saadaval veebilehel www.coe.int/greco.  

http://www.coe.int/greco



