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Kommenteeritud 
kokkuvõte

Organiseeritud kuritegelikud rühmitused 
tegutsevad kõikjal maailmas ja nende tegevus 
on üks peamisi ohte Euroopa kodanike 

julgeolekule. Neid ei takista piirid ning neil on hävitav 
mõju majandusele ja kogukondadele kogu ELis. 
Organiseeritud kuritegevus häirib ühiskonda, kuna 
õõnestab õigusraamistikku. Europoli värskeimate 
andmete põhjal on ELis hetkel uurimise all enam 
kui 5000 organiseeritud kuritegelikku rühmitust.  
Enamiku organiseeritud kuritegelike rühmituste 
tegutsemisviis nõuab õiguslike vahendite kasutamist. 
Valitsuste huvi on takistada organiseeritud 
kuritegelikke rühmitusi õigusraamistikku kasutamast. 
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Avaliku halduse organid ei tugine 
võitluses raske ja organiseeritud 
kuritegevusega ainult repressiivsele 
õiguskaitsetegevusele. Kriminaalõigus 
üksi ei ole professionaalsete kurjategijate 
mõjutamiseks alati piisav. Seega võivad 
tõhusaks osutuda haldusmeetmed. 
Haldusalase lähenemisviisi eesmärk 
on täiendada traditsioonilisi 
kriminaalõiguse vahendeid ning sellel 
on potentsiaali olla mõjukas vahend 
raske ja organiseeritud kuritegevuse 
ennetamiseks ja tõkestamiseks. See uus 
lähenemisviis hõlmab haldusalaseid ja 
regulatiivseid mehhanisme ning rakendab 
valdkondadevahelist lähenemist, kaasates 
palju erinevaid osalisi. Haldusalase 
lähenemisviisi raames tegutsevad avaliku 
halduse organid, eriti kohalikul tasandil, 
kasutades oma erilisi volitusi ja kohustusi, 
et takistada või häirida organiseeritud 
kuritegevust.

2010. aastal loodi organiseeritud 
kuritegevuse ennetamiseks ja 
tõkestamiseks haldusalase lähenemisviisi 
kontaktpunktide mitteametlik võrgustik. 
See võrgustik koosneb riiklikest 
kontaktpunktidest. Need toimivad 
oma riikides õiguskaitseasutuste, 
valitsusasutuste, haldusorganite ja 
akadeemiliste ringkondade vahendajatena. 
Fookus on eelkõige nendel meeskondadel, 
üksustel ja osakondadel, mis kasutavad 
haldusalaseid volitusi ja mittetraditsioonilisi 
tööviise regulaarselt praktilisel tasandil, 
osana valdkondadevahelisest lähenemisest 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks 
ja tõkestamiseks. 2018. aastal otsustati 
see võrgustik ametlikuks teha ja anda 
sellele nimeks haldusalase lähenemisviisi 
Euroopa võrgustik (ENAA) raske ja 
organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks. 
ENAA missioon on parandada teadmisi ja 
teadlikkust haldusalasest lähenemisviisist 
võitluses raske ja organiseeritud 
kuritegevusega kõikjal ELis ning 
suurendada selle kasutamist.

Haldusalast lähenemisviisi puudutav 
terminoloogia hõlmab paljusid erinevaid 
määratlusi, lähenemisi ja tavasid üle kogu 
ELi. Haldusalase lähenemisviisi esimene 

(ja ainus) määratlus, milles on kokku leppinud 
kõik ELi liikmesriigid, on toodud Euroopa Liidu 
Nõukogu 6. juuni 2016 järeldustes. Haldusalane 
lähenemisviis koondab enda alla järgnevad 
elemendid, olles täielikus kooskõlas liikmesriikide 
haldus- ja õigusraamistikuga:

1. takistab kuritegeliku tegevusega 
seotud isikuid kasutamast haldus- ja 
õigusraamistikku kuritegelikul eesmärgil, 
sealhulgas, kui see on asjakohane, 
menetlusi lubade ja toetuste saamiseks ning 
pakkumiste esitamiseks;

2. rakendab kõiki asjakohaseid 
haldusmääruseid ebaseadusliku tegevuse 
ennetamiseks ja tõkestamiseks, võimalusel 
riiklike õigusnormide alusel; see hõlmab 
muuhulgas lubade ja toetuste taotlejate 
ning pakkumiste esitajate (füüsiliste ja 
juriidiliste isikute) ennetavat kontrollimist 
ja järelevalvet ning valduste sulgemist või 
sundvõõrandamist, kui nende valduste 
sees või ümbruses esineb õõnestavast 
kuritegelikust tegevusest tulenevaid avaliku 
korra rikkumisi;

3. koordineerib sekkumistegevusi, kasutades 
haldusvahendeid kriminaalõigusest 
tulenevate meetmete täiendamiseks 
ning raske ja organiseeritud kuritegevuse 
ennetamiseks, seiramiseks, tõkestamiseks 
ja peatamiseks.

2019. aasta 8. novembril leppis ENAA 
kokku haldusalase lähenemisviisi lühemas, 
arusaadavamas ja lihtsamini tõlgitavas 
määratluses, mis põhineb Euroopa Liidu 
Nõukogu 2016. aasta järelduse määratlusel: 

“Haldusalane lähenemisviis raskele ja organiseeritud 
kuritegevusele on täiendav moodus õigusraamistiku 
kuritarvitamise ennetamiseks ja tõkestamiseks 
asutustevahelise koostöö, teabevahetuse ja tõkete 
seadmisele suunatud meetmete rakendamise kaudu.”

Sellest määratlusest tuletati viis sammast, 
et selgitada haldusalase lähenemisviisi 
praktiseerijatele, mida sellega seotud algatused 
täpselt sisaldavad. Iga konkreetne algatus ei 
pea tingimata hõlmama kõiki viit sammast, kuid 
see on hea indikaator haldusalase lähenemisviisi 
edukast rakendamisest.
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1. Raske ja organiseeritud 
kuritegevuse eesmärgil 
õigusraamistiku 
kuritarvitamise ennetamine 
ja tõkestamine

Nii riiklikud kui ka kohalikud haldusorganid 
peavad olema varustatud vahenditega raske ja 
organiseeritud kuritegevusega seotud rühmitustega 
võitlemiseks, kuna mõlemal tasandil on väga 
tähtis roll. Ametiasutuste esmane huvi on mitte 
võimaldada kurjategijatel kasutada majanduslikku ja 
õigusraamistikku seadusliku sissetuleku saamiseks 
või kuritarvitada ettevõtteid kuritegevusele 
kaasaaitamiseks ja kasutada kriminaaltulu samal 
eesmärgil. Olemas on ka avaliku korra rikkumistele 
suunatud haldusmeetmed, kuid ENAA raamistikus 
kasutame me haldusalast lähenemisviisi raske ja 
organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

2. Täiendav roll

Haldusalane lähenemisviis hõlmab haldusalaste 
ja regulatiivsete mehhanismide kasutamist 
ning valdkondadevahelist lähenemist, 
kaasates paljusid asjaosalisi, et täiendada 
traditsioonilisi kriminaalõiguse meetmeid 
organiseeritud kuritegevusega võitlemise 
eesmärgil. Haldusalane lähenemisviis on koos 
traditsiooniliste kriminaalõiguse meetmetega 
rakendatuna mõjukam vahend kui eraldiseisva 
lisandina. Veel enam - haldusmeetmetest üksi 
ei piisa organiseeritud kuritegelike rühmitustega 
võitlemiseks. Seega tuleb haldusalast lähenemisviisi 
käsitleda täiendava meetmena organiseeritud 
kuritegevusega võitlemisele suunatud 
traditsiooniliste lähenemiste kõrval. 

3. Asutustevaheline koostöö

Lisaks seadusest tulenevatele takistustele on paljud 
liikmesriigid kahjuks silmitsi probleemidega, mis on 
seotud organisatsioonilise struktuuriga. Sageli on 
ametiasutustel oma tagakontor, mis keskendub 
nende oma huvide kaitsele, lähtudes volituste, 
juhtimise ja poliitilise vastutuse valdkondadest, 
mis on vastastikku teineteist välistavad. See võib 
tekitada probleeme haldusalase lähenemisviisi 
tõhusa rakendamise seisukohast. Haldusalast 
lähenemisviisi nimetatakse sageli “eraldi koos 
töötamiseks”, mis tähendab, et erinevad ameti- ja 

haldusasutused võitlevad raske ja organiseeritud 
kuritegevusega enda pädevusalas. Seega sõltub 
haldusalase lähenemisviisi edu koostööst teiste 
partneritega julgeolekuvaldkonnas nagu politsei, 
riigiprokuratuur ja maksuamet. 

4. Teabevahetus

“Eraldi koos töötamise” võti on teabevahetus 
ühe riigi või piirkonna haldus-, rahandus- ja 
õiguskaitseasutuste vahel. Kohalike omavalitsuste 
jaoks on juurdepääs teabele ja avatud allikatele 
hädavajalik, et võtta vastu põhjendatud 
otsuseid. Seega on tarvis õiguslikke aluseid 
sellise juurdepääsu ja asjaosaliste vahel toimuva 
teabevahetuse tagamiseks. Kohtuandmed peavad 
olema kohalikele omavalitsustele kättesaadavad, 
et nad saaksid kontrollida kahtlustatavaid 
seoseid organiseeritud kuritegelike rühmituste, 
ettevõtjate, ettevõtete ja kodanike vahel. 
Kohaliku tasandi juhtimine on väga tugevas 
sõltuvuses prokuratuurist ja politseist pärinevast 
teabest. Paraku piirdub teabevahetus paljudes 
liikmesriikides hetkel ühe suunaga - kohalikelt 
omavalitsustelt teistele partneritele ja mitte 
vastupidi. See tekitab probleeme ja on peamiselt 
tingitud seadustest tulenevatest takistustest.

5. Tegutsemine tõkete seadmise 
nimel 

Avaliku halduse organitel, eriti kohalikul tasandil, 
on oma vastutusalast tulenev võim rakendada 
meetmeid organiseeritud kuritegelike rühmituste 
tegevuse takistamiseks ja pärssimiseks. 
Haldusalase lähenemisviisi mõte on varustada 
kohalikud omavalitsused vajalike vahenditega 
(nt lubade tühistamine tervishoiuga seotud 
põhjustel), et vältida õigusraamistiku kasutamist 
kurjategijate poolt. Neil on võimalik rakendada 
meetmeid, et võidelda nii kuritegelike nähtuste 
kui ka organiseeritud kuritegelike rühmitustega. 
Ametivõimudel on võimalik teha kindlaks 
valdkonnad, kus allilm “puudutab” õiguspärast 
ühiskonda. Seejärel saavad nad erinevate 
partneritega koordineerida sekkumistegevusi 
nendes valdkondades või haldusvahendeid, mis 
täiendavad kriminaalõigusest tulenevaid meetmeid, 
et võidelda raske ja organiseeritud kuritegevusega. 
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Eessõna

Võrgustikul on hea meel esitleda käesolevat kolmandat versiooni ELi käsiraamatust 
Euroopa Liidus rakendatava haldusalase lähenemisviisi kohta. See ELi käsiraamat on 
mõeldud poliitikakujundajatele, avalikele teenistujatele, õiguskaitseametnikele ja teistele ELi 
liikmesriikide peamistele sidusrühmadele, kes on seotud raske ja organiseeritud kuritegevuse 
ennetamisega ja selle vastu võitlemisega. 

See käsiraamat annab lühiülevaate võrgustiku kujunemise ajaloost ning seejärel 
keskendutakse haldusalase lähenemisviisi määratlusele ja viiele sambale, kasutades 
näidetena haldusalase lähenemisviisiga seotud algatusi. Lõpus antakse ülevaade sellest, 
mida on ELis juba tehtud. 

Käesolev käsiraamat täiendab ELi käsiraamatu esimest (2011) ja teist (2014) versiooni, 
mis andsid ülevaate liikmesriikides rakendatavatest haldusalase lähenemisviisi algatustest 
ja aitasid parandada teadlikkust. Kolmas versioon tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse. 
Käsiraamat saab olema avalikkusele kättesaadav veebilehel www.adminstrativeapproach.
eu. Teave haldusalase lähenemisviisi algatuste kohta on saadaval ainult Europoli platvormil 
haldusalase lähenemisviisi ekspertrühmale ja ENAA veebisaidi lehel, mis on mõeldud ainult 
liikmetele. Kui soovite juurdepääsu sellele teabele, võite alati võtta ühendust oma riigi 
kontaktpunktiga. 

Me loodame, et see käsiraamat jääb väärtuslikuks teejuhiks praktikutele ja 
poliitikakujundajatele ning parandab teadlikkust kasust, mida toob mittetraditsioonilise 
meetodi kasutamine raske ja organiseeritud kuritegevusega võitlemisel ning parema koostöö 
ja teadmiste-kogemuste jagamise edendamine kogu ELis. 

Lõpetuseks loodame, et see ELi käsiraamatu kolmas väljaanne levib laialdaselt peamiste 
sidusrühmadeni liikmesriikide asjaomastes riiklikes haldusasutustes. Igasugune tagasiside 
ja uued panused tulevaste väljaannete tarbeks on äärmiselt teretulnud ning need saab 
edastada võrgustikule spetsiaalsete riiklike kontaktpunktide kaudu.
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A. Kohalike omavalitsuste õõnestamine

Organiseeritud kuritegevus 
häirib ühiskonda, kuna õõnestab 
õigusraamistikku. Kui räägime 
organiseeritud kuritegevusest, peame 
eelkõige silmas süstemaatilisi kuritegusid. 
Need võivad olla vägivallateod, mis 
pannakse toime näiteks ebaseaduslikul 
uimastiturul uimastite vedamise, levitamise 
ja kasutamise raames3.  Need kuriteod 
toodavad ebaseaduslikku vara, aitavad 
korruptsiooni ja turuhäirete kaudu 
saavutada majanduslikult domineeriva 
positsiooni ning tekitavad vastastikust 
sõltuvust allilma ja õiguspärase ühiskonna 
vahel. Selline kuritegevus on sageli 
nähtamatu, kuid võib avalduda ka avalikus 
ruumis hirmutamise ja vägivalla kaudu4. 
Organiseeritud kuritegelikud rühmitused 
kasutavad vägivalda juhtimisstrateegiana 
paljudes olukordades, sealhulgas 
territoriaalsetes vaidlustes, pettuste eest 
karistamisel, võlgade sissenõudmisel ja 
kokkupõrgetes politseiga.

Kuigi kurjategijad tegutsevad sageli 
piirkonnaüleselt või rahvusvaheliselt, avaldub 
kuriteo kahjulik mõju paljudes vormides ja on 
mitmeti seotud kohaliku tasandiga5. 

Üks sellise õõnestustöö peamisi omadusi on see, et 
kurjategijad üritavad asendada riigivõimu omaenda 
reeglitega. 

Näiteks: “Kurjategijad sõidavad oma uhkete 
kallite autodega vaestes piirkondades ringi. On 
selge, et miski on valesti. Nad lihtsalt tahavad 
näidata, et tänavad kuuluvad neile.” Pole 
kahtlust, et õõnestamine on osa kuritegevusest 
- igaüht, kes ei soovi koostööd teha, hakatakse 
ähvardama või kõrvaldatakse ta vägivalla või 
korruptsiooni teel. Siiski hõlmab õõnestamine 
enamat - see väljendab soovi autonoomia järele 
ja vastumeelsust kodanikuühiskonna edenemise 
suhtes. Samuti väljendab see vastuseisu 
kehtivale korrale ja riigile selle esindajana6.

Organiseeritud kuritegevus on dünaamiline ja pidevalt arenev üleilmse haardega nähtus. See 
kahjustab majandust ja kogukondi kõikjal ELis. Europoli värskeimate andmete põhjal on ELis hetkel 
uurimise all enam kui 5000 organiseeritud kuritegelikku rühmitust1. Rahvusvaheliselt tegutsevate 
organiseeritud kuritegelike rühmituste arv näitab ilmekalt seda, kui suur ulatus ja võimalik mõju 
on raskel ja organiseeritud kuritegevusel ELis. Need organiseeritud kuritegelikud rühmitused 
on väga mitmekülgsed ja nende paindlikkust näitab kiirus, millega need oma tegutsemisviisi 
muudavad.  Lisaks on need väga vastupidavad ja ülimalt oskuslikud seadustest kõrvale hiilimisel. 
Organiseeritud kuritegelikud rühmitused, mida ei takista geograafilised piirid, kasutavad ära 
Schengeni viisaruumis kehtivat inimeste vaba liikumise õigust ja töötavad välja uusi marsruute 
inimkaubanduseks, rahapesuks ning uimastite, relvade ja muude ebaseaduslike kaupadega 
äritsemiseks. Need kuritegelikud tegevused on üha keerukamad ning nende täideviimiseks on 
tarvis mitmesuguseid oskuseid ja tehnilisi teadmisi. Kõige ohtlikumad organiseeritud kuritegelikud 
rühmitused on need, mis suudavad investeerida oma tulu seaduslikku majandustegevusse, 
õõnestades sellega õigusraamistikku2.

Haldusalase lähenemisviisi eesmärk on täiendada traditsioonilisi kriminaalõiguse meetmeid, 
tõkestades ja ennetades organiseeritud kuritegevust. See uus lähenemisviis hõlmab haldusalaseid 
ja regulatiivseid mehhanisme ning rakendab valdkondadevahelist lähenemist, kaasates palju 
erinevaid osalisi. Haldusalast lähenemisviisi puudutav terminoloogia hõlmab paljusid erinevaid 
määratlusi, lähenemisi ja tavasid üle kogu ELi. See tekitab mõnikord segadust selles osas, 
mida see lähenemisviis tegelikult tähendab. Üks käesoleva käsiraamatu eesmärkidest on sellise 
segaduse lõpetamine ning selge kirjelduse andmine selle kohta, mis on haldusalane lähenemisviis 
ja mida on tarvis haldusalase lähenemisviisi tulemuslikuks rakendamiseks. 
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B.  Miks peaks raske ja organiseeritud 
kuritegevusega võitlema haldusalase 
lähenemisviisi abil?

Avaliku halduse organid ei tugine 
võitluses raske ja organiseeritud 
kuritegevusega ainult repressiivsele 
õiguskaitsetegevusele. Kriminaalõigus 
üksi ei ole professionaalsete kurjategijate 
mõjutamiseks alati piisav. Kurjategijate 
jaoks on vanglakaristus üldiselt lihtsalt 
üks äririskidest. Haldusmeetmed võivad 
peatada kogu kuritegeliku tegevuse ja 
sellega seotud protsessid ning olla seetõttu 
tulemuslikumad7. 

Tihtipeale ei piirdu raske ja organiseeritud 
kuritegevusega seotud kurjategijad oma 
tegevuses ainult puhtalt ebaseaduslike 
ettevõtmistega nagu uimastikaubandus, 
pettused ja varavastased kuriteod. 
Nad investeerivad raha seaduslikesse 
tegevustesse ja ettevõtetesse, et kasutada 
ära kuritegelikul teel saadud tulu või teenida 
seaduslikku sissetulekut. Kurjategijad 
võivad asutada või üle võtta ehitusettevõtte 
ning osaleda siis riiklikel ehitushangetel. 
Suurema osa organiseeritud kuritegevuse 
“äriprotsesside” tüübid vajavad samuti 
õiguslikke vahendeid. Ametiasutuste 
esmane huvi on mitte võimaldada 
kurjategijatel kasutada majanduslikku ja 
õigusraamistikku seadusliku sissetuleku 
saamiseks või kuritarvitada ettevõtteid 
kuritegevusele kaasaaitamiseks ja kasutada 
kriminaaltulu samal eesmärgil. 

Haldusalane lähenemisviis rakendatuna koos 
traditsiooniliste kriminaalõiguse vahenditega või nendega 
koordineerituna võib olla mõjukas vahend raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks. 

Näiteks: mõnedes riikides on kohalikel 
omavalitsustel või asjaomastel 
inspektsioonidel haldusõiguse alusel õigus 
otsustada sulgeda teatud ajaks hoone, 
kus kasvatatakse kanepit. Maksu- ja 
sotsiaalamet saavad kohaldada täiendavaid 
nõudeid ja trahve. Sellise kanepikasvatuse 
omanikele süüdistuse esitamine jääb 
kriminaalõiguse valdkonda.

Haldusalane lähenemisviis võib hõlmata ka 
haldusmeetmeid, nagu näiteks riigihangetel 
osalevate ettevõtete kontrollimine 
või sõelumine ja/või organiseeritud 
kuritegevusega seotud ettevõtetele lubade 
väljastamisest keeldumine või väljastatud 
lubade tühistamine. Haldusalase 
lähenemisviisi raames tegutsevad avaliku 
halduse organid, eriti kohalikul tasandil, 
kasutades oma erilisi volitusi ja kohustusi, 
et takistada või häirida organiseeritud 
kuritegevust. Selle mõte on varustada 
ametiasutused vajalike vahenditega, 
ennetamaks õigusraamistiku kasutamist 
kuritegelikul eesmärgil ning võitlemaks nii 
kuritegelike nähtuste kui ka kuritegelike 
rühmituste tegutsemisviisidega. 
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Selle lähenemisviisi keskne põhimõte on 
see, et riiklikud ja kohalikud haldusasutused 
(st omavalitsused ning sise-, rahandus-, 
töö- ja sotsiaalministeeriumid) mängivad 
tähtsat rolli organiseeritud kuritegevuse 
ennetamises ja tõkestamises. 

Eraldi koos töötamisest ei saa kasu ainult 
riikliku ja kohaliku tasandi haldusasutused. 
See võib tuua kasu ka rahvusvahelisel 
tasandil. Näiteks on tänu suurenenud 
tõkestavale tegevusele, mis on suunatud 
lindpriidele mootorrattajõukudele 
Saksamaal ja Hollandis, Euregio Maas-
Reini piirkonna Belgia-poolses osas 
suurem oht selliste rühmituste tegevuse 
kasvuks. Limburgi provintsis Belgias hakati 
looma uusi klubimaju, territoorium hõivati 
ja tähistati ning vastastikused kokkupõrked 
viisid mõrvadeni8. Seega peavad 
valitsused arvestama ümberpaiknemise 
mõjuga. Organiseeritud kuritegelikud 
rühmitused otsivad vähima vastupanuga 
teid ning viivad oma tegevused 
linnadesse/piirkondadesse, kus neil on 
vähem takistusi. Seda nimetatakse ka 
ümberpaiknemis- või vesivoodiefektiks9. 
Jaotisest 3.D.1. leiate läbi aegade 
esimesed ELi tõkestamismudelid. Need 
tõkestamismudelid on Euroopa tasandil 
toimuvas võitluses kuritegevusega olulised 
selleks, et ennetada ümberpaiknemisefekti 
avaldumist teistes liikmesriikides.

Haldusalase lähenemisviisi edu sõltub koostööst teiste 
partneritega julgeolekuvaldkonnas nagu politsei ja 
riigiprokuratuur. 

Selles kontekstis on teabevahetus 
erinevate organisatsioonide vahel ja 
mitte üksnes riiklikul tasandil üks kõige 
olulisemaid eeltingimusi. 
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Lissaboni lepinguga10 on sätestatud, 
et Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 
Nõukogu (edaspidi nõukogu) võivad 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
kehtestada meetmeid liikmesriikide 
tegevuse edendamiseks ja toetamiseks 
kuritegevuse ennetamise alal. Sellised 
meetmed ei või kohustada liikmesriike oma 
õigus- ja haldusnorme ühtlustama. 

2009. aastal sätestati Stockholmi 
programmis11 esmakordselt, et 
kuritegevuse taset on kõige paremini 
võimalik alandada, kasutades 
valdkondadevahelist lähenemisviisi. 
Haldusmeetmeid saab kasutada osana 
üldisest võitlusest organiseeritud 
kuritegevusega. Haldusasutuste (st 
kohalikud omavalitsused ning sise-, 
rahandus-, töö- ja sotsiaalministeerium) 
vastutusalla kuulub sageli järelevalve 
teostamine nõuetekohasuse ja 
eeskirjadega seotud küsimustes (nt lubade 
ja litsentside väljastamise süsteemid) 
seoses kindlate ärisektoritega, mida 
kurjategijad ELi liikmesriikides kasutavad.

Vastusena loodi Belgia eesistumise 
ajal (2010) nõukogu 5. novembri 2012 
otsusega haldusalase lähenemisviisi 
kontaktpunktide mitteametlik 
võrgustik organiseeritud kuritegevuse 
ennetamiseks ja tõkestamiseks 
(edaspidi mitteametlik võrgustik)12. 
Otsustati, et see peaks koosnema 
riiklikest kontaktpunktidest, mis toimivad 
oma riikides õiguskaitseasutuste, 
valitsusasutuste, haldusorganide ja 
akadeemiliste ringkondade vahendajana. 
Fookus on eelkõige nendel meeskondadel, 
üksustel ja osakondadel, mis kasutavad 
haldusalaseid volitusi ja mittetraditsioonilisi 
tööviise regulaarselt praktilisel tasandil, 
osana valdkondadevahelisest lähenemisest 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks 
ja tõkestamiseks.

Otsustati, et mitteametliku võrgustiku eesmärk on 
ergutada ja soodustada koostööd kontaktpunktide 
vahel, et haldusmeetmeid puudutava pädevuse abil 
tegeleda organiseeritud kuritegelike rühmituste 
probleemiga ja vajadusel ka muude kuritegevust 
puudutavate valdkondadega, võttes arvesse riiklikke 
vajadusi ja konkreetseid tingimusi. 

Ungari eesistumise ajal (2011) avaldati 
esimene ELi käsiraamat. Sellele 
ELi käsiraamatule pandi nimeks 
“Täiendavad lähenemisviisid ja meetmed 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks 
ja tõkestamiseks” (“Complementary 
approaches and actions to prevent and 
combat organised crime”)13 ning see 
sisaldas erinevaid hea tava näited ELi 
liikmesriikidest. 

Poola eesistumise ajal (2011) lepiti kokku 
selles, et mitteametlik võrgustik peaks 
oma fookusala laiendama nii, et see 
hõlmaks kõiki organiseeritud kuritegevuse 
valdkondi, kuna nähti, et haldusmeetmeid 
saaks kasulikult rakendada võitluses 
mitmesuguste kuritegevusest tulenevate 
ohtudega, mitte üksnes liikuvate 
kuritegelike rühmitustega. Lisaks tehti 
mitteametlikule võrgustikule ettepanek teha 
järgnevat:

 › edendada haldusmeetmete käsitust;
 › hinnata võimalusi 

haldusorganite ja traditsiooniliste 
õiguskaitseorganisatsioonide vahelise 
teabevahetuse tugevdamiseks; 

 › julgustada parimate tavade jagamist;
 › teha ettepanekuid uuteks algatusteks 

haldusmeetmete väljatöötamisel;
 › edastada nõukogu eesistuja kaudu 

aruandeid kohtumistel vastu võetud 
järelduste kohta nõukogu pädevale 
töörühmale; ja

 › kohtuda vähemalt iga kuue kuu tagant.
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Ungari 

eesistumine  

Esimene ELi 
käsiraamat 

2010

2011

Euroopa Liidu Nõukogu järgnevate eesistumiste 
ajal on liikmesriikide ja ELi institutsioonide 
tuumikrühm aidanud neid ettepanekuid ellu viia 
ja mitteametliku võrgustiku rolli tugevdada Selle 
töö käigus on loodud haldusalase lähenemisviisi 
Europoli ekspertide platvorm (Europol Platform 
for Experts ehk EPE) ning koostatud ja 
välja antud teine ELi käsiraamat pealkirjaga 
“Täiendavad lähenemisviisid ja meetmed 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks ja 
tõkestamiseks” (“Complementary approaches 
and actions to prevent and disrupt organised 
crime”). Teine käsiraamat avaldati Leedu 
eesistumise ajal 2013. aastal14.

Hollandi eesistumise ajal (2016) otsustati, et 
haldusalast lähenemisviisi kuritegevuse ning 
ennekõike raske ja organiseeritud kuritegevuse 
ennetamiseks ja tõkestamiseks on vaja 
edasi arendada ja täiustada. Sel eesmärgil ja 
esmakordselt üldse leppisid kõik ELi liikmesriigid 
ELi Nõukogu 6. juuni 2016 järeldustes kokku 
haldusalase lähenemisviisi määratluses15.

Haldusalane lähenemisviis koondab enda alla 
järgnevad elemendid, olles täielikus kooskõlas 
liikmesriikide haldus- ja õigusraamistikuga:

 › takistab kuritegeliku tegevusega seotud 
isikuid kasutamast haldus- ja õigusraamistikku 
kuritegelikul eesmärgil, sealhulgas, kui see 
on asjakohane, menetlusi lubade ja toetuste 
saamiseks ning pakkumiste esitamiseks;

 › rakendab kõiki asjakohaseid haldusmääruseid 
ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks ja 
tõkestamiseks, võimalusel riiklike õigusnormide 
alusel; see hõlmab muuhulgas lubade ja 
toetuste taotlejate ning pakkumiste esitajate 
(füüsiliste ja juriidiliste isikute) ennetavat 
kontrollimist ja järelevalvet ning valduste 
sulgemist või sundvõõrandamist, kui 
nende valduste sees või ümbruses esineb 
õõnestavast kuritegelikust tegevusest 
tulenevaid avaliku korra rikkumisi;

 › koordineerib sekkumistegevusi, kasutades 
haldusvahendeid kriminaalõigusest tulenevate 
meetmete täiendamiseks ning raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks, 
seiramiseks, tõkestamiseks ja peatamiseks.

ENAA AJALOO AJAKAVA 
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Ungari 

eesistumine  

Esimene ELi 
käsiraamat 

2010

2011

2017. aasta augustis loodi Euroopa 
kriminaalpreventsiooni võrgustiku 
(European Crime Prevention Network ehk 
EUCPN) sekretariaadis ENAA sekretariaat. 
Selle eesmärk oli vähendada riiklike 
kontaktpunktide koormust ning asutada 
täielikult toimiv sekretariaat võrgustike 
igapäevase töö korraldamiseks ja 
juhtimiseks. 

Täieliku võrgustiku kohtumisel, mis 
toimus 2018. aasta 1. veebruaril, võtsid 
liikmesriigid vastu kolmanda mitmeaastase 
tööprogrammi aastateks 2018-2020. See 
tugineb eelneva programmiga saavutatud 
tulemustele. 2018. aasta märtsis esitleti 
õiguskaitse töörühmas 2015.-2017. 
aasta tööprogrammi lõpparuannet. 
Sellel kohtumisel tehti ka ettepanek 

siduda mitteametlik võrgustik õiguskaitse 
töörühmaga ning nimetada mitteametlik 
võrgustik ümber haldusalase lähenemisviisi 
Euroopa võrgustikuks raske ja 
organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks 
(ENAA).  2018. aasta 30. oktoobril koostati 
uus kodukord, et anda võrgustikule 
ametlikum alus. 
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A. Määratluste rägastik 

Haldusalast lähenemisviisi puudutav 
terminoloogia hõlmab paljusid erinevaid 
määratlusi, lähenemisi ja tavasid üle kogu 
ELi. See võib mõnikord tekitada segadust 
selles osas, mida see lähenemisviis 
tegelikult tähendab. Lisaks kõikidele 
erinevatele riiklikele tõlgendustele ja 
määratlustele on hetkel kolm üleeuroopalist 
määratlust. 

Esimese määratluse puhul keskendutakse 
peamiselt kuritegevuse ennetamisele. Seda 
määratlust kasutatakse raamatus, mille 
avaldasid Tilburgi ja Leuveni ülikool 2015. 
aastal. Uurimistöö käigus sai selgeks, et 
haldusalane lähenemisviis on võrdselt 
oluline nii kuritegevuse mahasurumise kui 
ka tõkestamise puhul ning see ajendas 
neid parandama määratlust järgnevalt: 

“Haldusalane lähenemisviis (raskele 
ja organiseeritud) kuritegevusele 
hõlmab ebaseadusliku tegevuse 
soodustamise ennetamist, keelates 
kurjategijatele juurdepääsu 
seaduslikule haldustaristule ning 
viies ellu koordineeritud sekkumist 
(“eraldi koos töötamist”) eesmärgiga 
tõkestada ja maha suruda (rasket ja 
organiseeritud) kuritegevust ja avaliku 
korra rikkumisi16.”

Teiseks, mis on kõige tähtsam, on olemas 
määratlus, milles lepiti kokku Hollandi 
eesistumise ajal 2016. aastal. See on 
haldusalase lähenemisviisi esimene (ja 
ainus) määratlus, milles on kokku leppinud 
kõik ELi liikmesriigid, kes tegid seda 
nõukogu 6. juuni 2016 järeldustes17.

Haldusalane lähenemisviis koondab 
enda alla järgnevad elemendid, olles 
täielikus kooskõlas liikmesriikide haldus- ja 
õigusraamistikuga:

1. takistab kuritegeliku tegevusega seotud isikuid 
kasutamast haldus- ja õigusraamistikku 
kuritegelikul eesmärgil, sealhulgas, kui see 
on asjakohane, menetlusi lubade ja toetuste 
saamiseks ning pakkumiste esitamiseks;

2. rakendab kõiki asjakohaseid haldusmääruseid 
ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks ja 
tõkestamiseks, võimalusel riiklike õigusnormide 
alusel; see hõlmab muuhulgas lubade ja toetuste 
taotlejate ning pakkumiste esitajate (füüsiliste 
ja juriidiliste isikute) ennetavat kontrollimist 
ja järelevalvet ning valduste sulgemist või 
sundvõõrandamist, kui nende valduste sees või 
ümbruses esineb õõnestavast kuritegelikust 
tegevusest tulenevaid avaliku korra rikkumisi;

3. koordineerib sekkumistegevusi, kasutades 
haldusvahendeid kriminaalõigusest tulenevate 
meetmete täiendamiseks ning raske ja 
organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks, 
seiramiseks, tõkestamiseks ja peatamiseks.
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ELis, peamiselt Hollandis ja Belgias, 
tehakse haldusalase lähenemisviisi raames 
rohkem samme, kui algselt arvati. Seega 
töötasid need riigid CONFINE projekti 
alguses (vt jaotist 3.D.3.) välja selge 
ühise määratluse, rõhutamaks asjaolu, et 
see kontseptsioon võib tähendada palju 
enamat kui algselt kavandatud: 

 “Haldusalane lähenemisviis organiseeritud 
ja/või õõnestavale kuritegevusele 
tähendab seda, et haldusvolitusi 
omavad organisatsioonid ennetavad ja/
või tõkestavad ebaseadusliku tegevuse 
soodustamist, ennetades seadusliku 
haldustaristu kuritarvitamist kuritegelikul 
eesmärgil18.”

Kahe ekspertkohtumise käigus, mis 
leidsid aset kolmanda ELi käsiraamatu 
koostamise ajal, nõustusid paljud 
eksperdid, poliitikakujundajad ja 

akadeemikud, et ülaltoodud määratlused 
olid kirja pandud keerulisel viisil. Hetkel on 
nõukogu 2016. aasta järelduses toodud 
määratlus ainus, milles on kokku leppinud 
kõik ELi liikmesriigid, ning seega on see 
haldusalase lähenemisviisi ainus ametlik 
määratlus. Nõukogu järeldusega vastu 
võetud määratlus ja tegevuste ulatus oli 
üsna keeruline. Oli selge, et haldusalase 
lähenemisviisi idee vajas lihtsat ja praktilist 
esitlust. Ekspertkohtumiste ja kogu 
võrgustikku hõlmanud hääletuse tulemusel 
lepiti kokku haldusalase lähenemisviisi 
arusaadavamas ja lihtsamini tõlgitavas 
määratluses, mis põhineb ELi Nõukogu 
2016. aasta järelduses toodud määratlusel. 

2019. aasta 8. novembril leppis ENAA 
kokku haldusalase lähenemisviisi lühemas, 
arusaadavamas ja lihtsamini tõlgitavas 
määratluses, mis põhineb ELi Nõukogu 
2016. aasta järelduse määratlusel: 

 “Haldusalane lähenemisviis raskele ja organiseeritud 
kuritegevusele on täiendav moodus õigusraamistiku 
kuritarvitamise ennetamiseks ja tõkestamiseks asutustevahelise 
koostöö, teabevahetuse ja tõkete seadmisele suunatud 
meetmete rakendamise kaudu.”
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B.  Haldusalase lähenemisviisi 
hetkeolukord ELis

MÄRKUS:  üks käesoleva käsiraamatu eesmärkidest on haldusalase lähenemisviisiga 
seotud algatuste jagamine. Haldusalase lähenemisviisiga seotud 
algatused on leitavad lisast, mis on avaldatud organiseeritud kuritegelike 
rühmitustega võitlemisele suunatud haldusalase lähenemisviisi Europoli 
ekspertide platvormil (EPE)19. Riiklikud kontaktpunktid võtsid vastu otsuse, 
et haldusalase lähenemisviisi algatusi ei avaldata üldsusele kättesaadaval 
viisil. Selle eesmärk on kaitsta teavet halbade kavatsustega isikute eest. See 
lisa avaldatakse ka ENAA veebisaidi liikmete lehel. Lisateabe saamiseks võite 
alati võtta ühendust ENAA riikliku kontaktpunktiga, mille andmed leiate 
veebilehelt www.administrativeapproach.eu. 

Teave haldusalase lähenemisviisi algatuste 
kohta koguti kokku päringuga, mille 
saatsid laiali Euroopa Liidu Nõukogu 
õiguskaitse töörühm (LEWP) ja ENAA. 
Neid parimaid tavasid analüüsiti seejärel 
ekspertkohtumise käigus. ENAA sai 
kokku 61 algatust 16 liikmesriigist20. 
Viis liikmesriiki21 vastasid, et neil ei ole 
hetkel ühtki käimasolevat haldusalase 
lähenemisviisi algatust, ja seitse liikmesriiki22 
ei vastanud päringule üldse. 

61 haldusalase lähenemisviisi algatusest, 
mis esitati, kvalifitseerusid ekspertide 

hinnangul haldusalase lähenemisviisi 
algatustena 29. Peamine põhjus, miks 
32 algatust kõrvale jäeti, oli see, et nende 
puhul oli puudu teabevahetus erinevate 
asutuste vahel. Siiski ei ole see aspekt 
haldusalase lähenemisviisi tulemuslikkuse 
seisukohast hädavajalik. 

Sai selgeks, et lisaks haldusalase 
lähenemisviisi selgele kirjeldusele (vt ülalt) 
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Liikmesriikidelt saadud algatused
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∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSLiikmesriikidelt saadud algatused
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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01 02 03 04 05

Täiendav
 roll

Asutustevaheline
koostöö

Teabevahetus Tegutsemine 
tõkete seadmise 

nimel 

Raske ja 
organiseeritud
kuritegevuse 

eesmärgil
õigusraamistiku
kuritarvitamise
ennetamine ja
tõkestamine

olid vajalikud ka “sambad”, et luua parem raamistik liikmesriikide 
teavitamiseks sellest, mida haldusalane lähenemisviis täpselt 
tähendab. Lisaks olid need sambad kasulik vahend võrgustikule 
nende algatuste analüüsimisel.

Järgmisest peatükist leiate nende viie samba selgituse koos 
lühikokkuvõtetega mõnedest haldusalase lähenemisviisi algatustest, 
mis aitavad neid sambaid selgitada.
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C.  Eduka haldusalase lähenemisviisi 
viis sammast

01 Raske ja organiseeritud kuritegevuse eesmärgil 
õigusraamistiku kuritarvitamise ennetamine ja 
tõkestamine

Nii riiklikud kui ka kohalikud haldusorganid peavad olema varustatud 
vahenditega raske ja organiseeritud kuritegevusega seotud rühmitustega 
võitlemiseks, kuna mõlemal tasandil on väga tähtis roll. Ametiasutuste 
esmane huvi on mitte võimaldada kurjategijatel kasutada majanduslikku 
ja õigusraamistikku seadusliku sissetuleku saamiseks või kuritarvitada 
ettevõtteid kuritegevusele kaasaaitamiseks ja kasutada kriminaaltulu 
samal eesmärgil. Olemas on ka avaliku korra rikkumistele suunatud 
haldusmeetmed, kuid ENAA raamistikus kasutame me haldusalast 
lähenemisviisi raske ja organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

NÄIDE 

haldusalane lähenemisviis 
organiseeritud kuritegevusega 

võitlemiseks (FI)

�   Selle projekti eesmärk on selgitada 
välja organiseeritud kuritegevusega 
võitlemiseks mõeldud haldusmeetmete 
hetkeolukord. Soome tahab luua riikliku 
lähenemisviisi, et kaotada raskele ja 
organiseeritud kuritegevusele soodne 
keskkond, kasutades selleks haldusalast 
lähenemisviisi. Siht on anda soovitusi ja 
teha parandusi seadustes, kui see peaks 
vajalikuks osutuma. Lisaks koostöö 
tugevdamisele on eesmärk selgitada välja 
parimad rahvusvahelised tavad, mida saab 
kasutada riiklikul tasandil. Selle lähenemise 

raames viiakse läbi luureandmetel 
põhinevat operatiivtegevust, et häirida 
raske ja organiseeritud kuritegevuse 
keskkonda, ning selle käigus saadud 
kogemusi kasutatakse riikliku haldusalase 
lähenemisviisi väljatöötamiseks.

Hetkel ei ole seda haldusalast 
lähenemisviisi veel ellu viidud. Soome 
näide näitab, et enne haldusalase 
lähenemisviisiga alustamist tuleb vaadata 
juba saadaval olevaid vahendeid ja 
kontrollida, kas on vaja teha muudatusi 
seadustes, et alustada haldusalase 
lähenemisviisi kasutamist raske ja 
organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

Sellest määratlusest tuletati viis sammast, et selgitada haldusalase lähenemisviisi 
praktiseerijatele, mida sellega seotud algatused täpselt sisaldavad. Iga konkreetne algatus 
ei pea tingimata hõlmama kõiki viit sammast, kuid see on hea indikaator haldusalase 
lähenemisviisi edukast rakendamisest.
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NÄIDE 

avalikku korda ohustavate 
organisatsioonide halduslik 

keelamine (NL)

�   Selle keelu aluseks on/seda on 
mõjutanud Saksamaal lindpriidele 
mootorrattajõukudele kehtestatud 
halduskeelud.  Hollandi julgeoleku- ja 
justiitsministeerium võib kehtestada 
üleriigilise keelu avalikku korda ohustavatele 
kuritegelikele organisatsioonidele 
(peamselt lindpriid mootorrattajõugud). 
See keeld on viimane abinõu või nn 
ultimum remedium ning põhiseaduslikust 
kogunemisvabadusest tulenevalt kaasneb 
sellega range tõendamiskohustus. 
Halduskeeld jõustatakse vahetult pärast 
selle kehtestamist ning kohtumenetlused ja 
apellatsioonid ei saa seda ootele panna.

Sellel haldusmeetmel on kohene ja otsene 
mõju kuritegelikele organisatsioonidele. See 
lööb organiseeritud kuritegelikul rühmitusel 
kohe jalad alt. 

NÄIDE

Munitsipaalsed 
haldussanktsioonid (BE)

�   Munitsipaalsed haldussanktsioonid 
on trahvid, mida omavalitsused saavad 
kohaldada, kui keegi rikub omavalitsuses 
kehtivaid eeskirju. Omavalitsus saab 
kasutada neid trahve karistusena 
korrarikkumiste eest, nagu näiteks 
ebaseaduslik prügistamine, avalik 
urineerimine, loata tehtud grafiti jne23. 

Enne neid sanktsioone ei määratud 
väiksemate vahejuhtumite eest enamasti 
karistusi. Selle seaduse kehtestamisest 
saati on omavalitsused nendega 
võitlema asunud. Jõustatud sanktsioone 
ei edastata prokurörile, vaid nendega 
tegelevad riigiametnikud. Nemad saavad 
trahviteatisi vahendada, trahve kohaldada 
ja üldkasuliku töö korraldusi väljastada. 
Munitsipaalsete haldussanktsioonide 
trahve saab määrata noorukitele alates 
14. eluaastast. Iga omavalitsus otsustab 
ise, millisest vanusest alates ja milliste 
korrarikkumiste eest võib trahve määrata. 

On selge, et see on haldusmeede 
korrarikkumistega võitlemiseks. Tuleb 
märkida, et mõningatel juhtudel on 
võimalik organiseeritud kuritegelike 
rühmituste mõjutamine selle haldusmeetme 
abil - näiteks kui see hõlmab mingi loa 
tühistamist või asutuse sulgemist. Enamasti 
aga on sellised trahvid suunatud avaliku 
korra rikkumistele ning mitte raskele ja 
organiseeritud kuritegevusele. 

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Täiendav roll

Haldusalane lähenemisviis hõlmab haldusalaste ja regulatiivsete 
mehhanismide kasutamist ning valdkondadevahelist lähenemist, 
kaasates paljusid asjaosalisi, et täiendada traditsioonilisi kriminaalõiguse 
meetmeid organiseeritud kuritegevusega võitlemise eesmärgil. 
Haldusalane lähenemisviis on koos traditsiooniliste kriminaalõiguse 
meetmetega rakendatuna mõjukam vahend kui eraldiseisva lisandina.  
Veel enam - haldusmeetmetest üksi ei piisa organiseeritud kuritegelike 
rühmitustega võitlemiseks. Seega tuleb haldusalast lähenemisviisi 
käsitleda täiendava meetmena organiseeritud kuritegevusega 
võitlemisele suunatud traditsiooniliste lähenemiste kõrval. 

02

NÄIDE 

spetsiaalne ametkondadevaheline 
üksus maksukuritegudega seotud 

organiseeritud kuritegevuse 
uurimise toetamiseks (BG)

�   See üksus on loodud 

Bulgaaria Vabariigi prokuratuuri 
ning siseministeeriumi, riikliku 
julgeolekuameti, riikliku tolliameti 
ja riikliku maksuameti kokkuleppel. 
Üks selle üksuse eesmärkidest on 
parandada suhtlust prokuratuuri ja muude 
maksukuritegudevastase võitlusega 
seotud riigiorganite vahel. Selle üksuse 
operatiivjuhtimise, koordineerimise ja 
kontrollimise eest vastutavad kõrgema 
kassatsioonikohtu juures tegutseva 
prokuratuuri prokurörid, kes koordineerivad 
oma tegevust siseministeeriumi ning riikliku 
julgeolekuameti, tolliameti ja maksuameti 
asjakohaste struktuuriüksuste juhtidega. 
Siseministeeriumi alla kuuluv organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemise kesktalitus 
juhindub oma tegevuses siseministeeriumi 
käsitlevast seadusest kuritegevusevastast 
võitlust puudutavas osas. 

See üksus on loodud täiendusena 
traditsioonilistele asutustele, mis juba 
võitlevad maksukuritegudega. Üks 
eesmärkidest on parandada suhtlust, mis 
viib parema teabevahetuseni. 

NÄIDE 

Europoli EMPACTi 
keskkonnakuritegudevastane 
operatiivne tegevuskava (AT)

�   Europoli kuritegevusega seotud 

ohte käsitleva valdkondadevahelise 
Euroopa platvormi (EMPACT) operatiivse 
tegevuskava raames võitleb Austria 
koos teiste ELi liikmesriikidega 
Doonau piirkonnas ebaseaduslike 
jäätmesaadetistega. Selleks tehakse 
kindlaks kõik Doonau jõel ja selle 
läheduses toimuva jäätmekäitluse ja -veo 
eest vastutavad asjakohased riiklikud 
osalised ja ametiasutused (nt politsei, 
toll, keskkonnaamet jne). See algatus 
hõlmab asjaomaste pooltega ühenduse 
võtmist ja nendega teabe vahetamist, et 
leida võimalikud objektid ja eesmärgid 
operatiivseks etapiks. 

Europoli EMPACTi operatiivseid 
tegevuskavasid võib enamikul juhtudel 
käsitleda täiendava meetmena. Kõnealusel 
juhul on selge, et see lähenemisviis 
täiendab riiklikku lähenemist. Kõik 
vastutavad riiklikud ametiasutused 
tegelevad ebaseadusliku jäätmemajanduse 
probleemiga juba omaette. See on 
täiendav lähenemine ka riiklikul tasandil, 
kuna politsei ja tolliamet teevad koostööd 
keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse eest 
vastutavate riiklike asutustega. 
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Asutustevaheline koostöö

Lisaks seadusest tulenevatele takistustele on paljud liikmesriigid 
kahjuks silmitsi probleemidega, mis on seotud organisatsioonilise 
struktuuriga. Sageli on ametiasutustel oma tagakontor, mis keskendub 
nende oma huvide kaitsele, lähtudes volituste, juhtimise ja poliitilise 
vastutuse valdkondadest, mis on vastastikku teineteist välistavad.24 
See võib tekitada probleeme haldusalase lähenemisviisi tõhusa 
rakendamise seisukohast. Haldusalast lähenemisviisi nimetatakse 
sageli “eraldi koos töötamiseks”, mis tähendab, et erinevad ameti- ja 
haldusasutused võitlevad raske ja organiseeritud kuritegevusega enda 
pädevusalas. Seega sõltub haldusalase lähenemisviisi edu koostööst 
teiste partneritega julgeolekuvaldkonnas nagu politsei, riigiprokuratuur ja 
maksuamet.25 

03

NÄIDE 

Tax Cobra (CZ)

�   Tax Cobra põhieesmärgid on 
maksude nõuetekohase kogumise 
kindlustamine, õigusvastaselt omandatud 
rahaliste vahendite tagasinõudmine, 
riigieelarve kadude ennetamine 
ja seaduserikkujatele süüdistuste 
esitamine. Tax Cobra on ühismeeskond, 
mis hõlmab Tšehhi politsei riiklikku 
organiseeritud kuritegevuse vastast 
ametit, rahandusasjade peadirektoraati 
ja tolliasjade peadirektoraati. Selle 
liikmed teevad koostööd, et võidelda 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksukuritegudega, eriti käibemaksu ja 
aktsiisimaksude valdkonnas. Tax Cobra 
liikmed vahetavad omavahel sujuvalt 
operatiivteavet, mis võimaldab neil teha 
kindlaks maksupettuseid ja koordineerida 
individuaalseid menetlusi enne suurema 
kahju tekitamist. See koostöö põhineb 
vastastikuse mõistmise memorandumil, 
mille on allkirjastanud kõikide asutuste 
kõrgeimad esindajad. Tax Cobral ei ole 
töötajaid nagu asutustel, vaid see hõlmab 
osalevate asutuste määratud liikmeid.

Nagu ülal mainitud, demonstreerivad need 
näited, et erinevad asutused töötavad 
kõik eraldi koos. See tähendab, et iga 
asutus võitleb maksukuritegudega oma 
pädevusalas, kuid ühise eesmärgi nimel. 
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Teabevahetus

Eraldi koos töötamise võti on teabevahetus ühe riigi haldus-, 
rahandus- ja õiguskaitseasutuste vahel26. Kohalike omavalitsuste 
jaoks on juurdepääs teabele ja avatud allikatele hädavajalik, et võtta 
vastu põhjendatud otsuseid. Seega on tarvis õiguslikke aluseid sellise 
juurdepääsu ja asjaosaliste vahel toimuva teabevahetuse tagamiseks. 
Kohtuandmed peavad olema kohalikele omavalitsustele kättesaadavad, 
et nad saaksid kontrollida kahtlustatavaid seoseid organiseeritud 
kuritegelike rühmituste, ettevõtjate, ettevõtete ja kodanike vahel. 
Kohaliku tasandi juhtimine on väga tugevas sõltuvuses prokuratuurist 
ja politseist pärinevast teabest. Paraku piirdub teabevahetus paljudes 
liikmesriikides hetkel ühe suunaga - kohalikelt omavalitsustelt teistele 
partneritele ja mitte vastupidi. See tekitab probleeme ja on peamiselt 
tingitud seadustest tulenevatest takistustest27.

04

NÄIDE 

avaliku halduse asutuste 
moraalikindlus otsuste 

vastuvõtmisel (Bibob-seadus) (NL)

�   Hollandi praeguses süsteemis 
võib kohalik omavalitsus uurida 
ettevõtte või isiku tausta, kui viimane 
taotleb litsentsi või toetust või osaleb 
pakkujana riigihankes. Seeläbi väldib 
valitsus kurjategijate ja kuritegelike 
organisatsioonide abistamist. Karistatuse 
esinemisel võivad valitsusasutused 
keelduda litsentsi või toetuse andmisest 
või lükata hankepakkumise tagasi. Kui 
omavalitsus kahtleb kellegi aususes, saab 
see põhjalikuma uurimise raames küsida 
nõu Bibob-ametilt. Bibob-amet, mis kuulub 
justiits- ja julgeolekuministeeriumi alla, uurib 
taotleja eellasi ning kontrollib tema vahetut 
keskkonda, nagu näiteks asjaomase 
organisatsiooni juhtpositsioonidel olevad 
isikud ja ärisuhted. Selle põhjal antakse 
riskihinnang konkreetsele isikule teenuste 
osutamise kohta, vältimaks olukorda, 
kus haldusasutus tahtmatult kurjategija 
tegevusele kaasa aitab.

See on näide olukorrast, kus on loodud 
konkreetne seadus, et võimaldada 
teabevahetust erinevate asutuste vahel.

NÄIDE 

Curafair (DE)

�   Selle projekti eesmärk oli paljastada 
vene keelt kõnelevate õendusteenuse 
pakkujate võrgustiku ülesehitus ja 
tegutsemisviis, hoidmaks ära pettuseid 
tervishoiusektoris. Selles kontekstis 
olid kõige väärtuslikumad teabeallikad 
uurimismenetlus ja avalikud allikad. 
Selle kuritegeliku nähtuse tulemuslikuks 
paljastamiseks ja tõkestamiseks 
tervikliku lähenemisviisi teel oli lisaks 
teabevahetusele politseiasutustega 
vajalik uute koostööpartnerite 
leidmine. Sellest tulenevalt seati 
sisse tihe koostöö seadusjärgsete 
ravi- ja hoolduskindlustusettevõtetega 
(avalik-õiguslike juriidiliste isikutega) ja 
sotsiaalabiasutustega (haldusasutustega).

Käesoleval juhul oli teabevahetus politsei ja 
uute koostööpartneritega selle kuritegeliku 
nähtusega võitlemise seisukohast 
hädavajalik. 
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NÄIDE: 

riikliku julgeoleku ohukaart (PL)

	   Poola riikliku julgeoleku ohukaart 
(KMZB) on rakendus, mille lõi riikliku 
politsei peakorteri ennetusbüroo sise- ja 
haldusministeeriumi toel. Kasutajal on 
võimalik tutvuda tema huvipiirkonnas 
esinevate ohtudega (mis hõlmavad nii 
statistilistel andmetel põhinevaid ohtusid 
kui ka teiste kasutajate sisestatud ja 
politsei kinnitatud ohtusid) ning tuvastada 
ohtusid ja nende asukohti ise, jagades oma 
teadmisi enda elupaiga turvalisuse taseme 
kohta. Seejuures tuleb rõhutada, et ohud, 
mida kontrollimise tulemusel ei kinnitata, 
küll eemaldatakse üldsusele kättesaadavalt 
ohukaardilt, kuid politseile jäävad need 
ikka nähtavaks. Sellist teavet kasutatakse 
politseipatrullide paigutamisel. Kaardile 
ohu sisestamise protsess on anonüümne 
ja ei tohiks võtta aega rohkem kui mõned 
sekundid.  Kõigepealt valib kasutaja 27 

ohtu hõlmavast kataloogist vastava ohu 
ja sisestab koha, kus see esineb, ning 
seejärel märgistab ta selle koha nupu 
“APPLICATION” abil ka kaardil.

See rakendus on näide teabe jagamisest 
lihtsal ja vahetul viisil. Kodanikud saavad 
teada anda avaliku korra rikkumistest 
ja löökaukudest tänavatel kuni 
organiseeritud kuritegude kahtluseni 
välja. Seda teavet kasutavad siis oma 
töös politsei ja avaliku halduse asutused. 
Rakenduses sisalduvat teavet jagatakse 
ka haldusasutuste ja politsei vahel. 
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Tegutsemine tõkete seadmise nimel 

Avaliku halduse organitel, eriti kohalikul tasandil, on oma vastutusalast 
tulenev võim rakendada meetmeid organiseeritud kuritegelike rühmituste 
tegevuse takistamiseks ja pärssimiseks. Haldusalase lähenemisviisi mõte 
on varustada kohalikud omavalitsused vajalike vahenditega (nt lubade 
tühistamine tervishoiuga seotud põhjustel), et vältida õigusraamistiku 
kasutamist kurjategijate poolt. Neil on võimalik rakendada meetmeid, 
et võidelda nii kuritegelike nähtuste kui ka organiseeritud kuritegelike 
rühmitustega. Ametivõimudel on võimalik teha kindlaks valdkonnad, 
kus allilm puutub kokku õiguspärase ühiskonnaga. Seejärel saavad 
nad erinevate partneritega koordineerida sekkumistegevusi nendes 
valdkondades või haldusvahendeid, mis täiendavad kriminaalõigusest 
tulenevaid meetmeid, et võidelda raske ja organiseeritud kuritegevusega. 

05

NÄIDE: 

mobiilseadmete IMEI-koodide ja 
SIM-kaartide blokeerimine (LT)


   Leedu politsei ja siseministeerium 
parandasid elektroonilise side seadust, 
mis andis politseile võimaluse blokeerida 
mobiilseadmete IMEI-koodid ja SIM-
kaardid kohtueelse uurimise ajaks. 
Politsei võib nõuda seda üldkasutatavatelt 
sidevõrkudelt, kui on teavet selle kohta, 
et mobiilseadet on kasutatud kuriteo 
kordasaatmisel.

See meede on äärmiselt spetsiifiline ja 
kohene tõke, mis võib olla väga kasulik. 
See katkestab viivitamatult organiseeritud 
kuritegelike rühmituste sidekanalid. 

NÄIDE: 

flex-meetmed (BE)

�   Flex-meetmed on mitmesuguste 
kohalike, piirkondlike ja riiklike 
haldusasutuste vahel koordineeritud 
tegevused. Selle lähenemisviisi eesmärk 
on tegeleda kuritegelike võrgustike 
probleemiga mitte üksnes kriminaalõiguse 
kaudu, vaid ka haldusmeetmete abil. 
Kohaliku võimu asutused saavad kasutada 
haldusmeetmeid piiraval ja hoiataval 
viisil, ennetades seeläbi organiseeritud 
kuritegelike rühmituste tungimist 
õigusjärgsesse maailma. 

Konkreetsem näide on flex-meetme 
rakendamine Genki linnas tegutsevate 
käsipesulate puhul. Selle juhtumi 
raames kontrollis valdkondadevaheline 
meeskond, mis hõlmas kohalikku ruumilise 
planeerimise ametit, elamumajanduse 
inspektsiooni, sotsiaalinspektsiooni, 
riiklikku tööhõivetalitust, maksuametit, 
immigratsiooniametit ja politseid, pettuses 
kahtlustatavaid käsipesulaid. Seejärel 
rakendas iga ametkond meetmeid oma 
vastutusalas. Selle tagajärjel sulges 
sotsiaalinspektsioon mõned autopesulad. 
Organisatsiooni eesotsas olnud isikutele 
määras kriminaalkohus karistuseks kahe 
aasta pikkuse vangistuse. See on hea 
näide üksteist täiendavatest tulemustest, 
kui erinevad asutused eraldi koos töötades 
mingi probleemi kallal tegutsevad.
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D. Hiljutised arengud ELis

1. Euroopa tõkestamismudel

Kaasautorid Joeri Vig ja Lienke Hutten, kuritegevuse ennetamise ja turvalisuse Hollandi 
keskus (het CCV)

Tõkestamismudelit kasutatakse keerukate 
kuriteovormide kaardistamiseks läbipaistval 
viisil. Selles tehakse kindlaks sammud, 
mida kurjategijad peavad astuma, et 
kuritegu toime panna. Samuti toob see 
mudel välja, millised osalised ja võimalused 
teevad kuriteo toimepanemise võimalikuks. 
See võimaldab otsustada, milliseid tõkkeid 
saavad avaliku ja erasektori partnerid 
seada, et kurjategijate tegevus tulemuslikult 
peatada. Tõkestamismudelit saab kasutada 
ka äriprotsessides esineda võivate 
kuritahtlike tegevuste kaardistamiseks.

Tõkestamismudel on meetod, mis aitab 
kindlaks teha, milliseid tõkkeid saavad 
partnerorganisatsioonid kuritegeliku 
tegevuse vastu seada. Kõikide tootmise, 
transpordi, müügi jms etappide puhul 
vaadatakse üle, millisel partneril on parimad 
võimalused kuritegelike organisatsioonide 
või isikute takistamiseks seaduslike 
struktuuride kuritarvitamisel. Erinevad 
tõkked hõlmavad mitmesuguseid signaale, 
mille puhul valitsusasutused, ettevõtted 
ja inimesed puutuvad kokku teatud 
kuritegelike nähtustega ning saavad 
ametiasutusi sellest teavitada.

Tõkestamismudel aitab seada paika 
uurimismenetluse fookuse ning vaadelda 
õigusrikkumisi haldus- ja finantsala 
vaatenurgast. Tõkestamismudeli 
rakendamise teel on paljud 
valitsusasutused mõistnud, et nad peavad 
osalema võitluses raske ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu. 

Kuritegevusega seotud ohte käsitlev 
valdkondadevaheline Euroopa platvorm 
(EMPACT)

Igal aastal koostatakse ELi poliitikatsükli 
prioriteete puudutavate mitmeaastaste 
strateegiakavade põhjal operatiivsed 
tegevuskavad kuritegevuse ennetamiseks 
ja tõkestamiseks. Seega on igal prioriteedil 
EMPACTi projekt, millega kavandatud 
meetmeid ellu viiakse. Liikmesriigid ja ELi 
organisatsioonid töötavad koordineeritud 
viisil iga operatiivse tegevuskava elluviimise 
nimel. Iga sellist EMPACTi projekti haldavad 
juht ja kaasjuht (liikmesriigid valivad need 
endi seast) ning kõik teised liikmesriigid 
saavad aktiivselt osaleda erinevates 
EMPACTi projektides, kui soovivad seda 
teha28.
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a. Sünteetilisi uimasteid puudutav Euroopa tõkestamismudel 

KURITEGELIK PROTSESS  

Tooraine 
hankimine

Töövahendite 
hankimine

Tegevuskoha 
leidmine

Tegevuskoha 
sisseseadmine

Tootmine

Jäätmete 
kõrvaldamine

Tulu

KURITEGELIK PROTSESS  

Tooraine
hankimine

Riistvara 
hankimine

Tegevuskoha 
leidmine

Tegevuskoha 
sisseseadmine

Tootmine

Jäätmete 
kõrvaldamine

Tulu

Sünteetilisi uimasteid puudutav 
Euroopa tõkestamismudel on osa 
Europoli EMPACTi sünteetilisi uimasteid 
puudutavast operatiivsest tegevuskavast. 
Belgia, Holland ja Poola koos ENAAga 
võitlevad sünteetiliste uimastite müügi 
ja tootmise vastu. Selleks kasutatakse 
tõkestamismudelit. 

ENAA on palunud kuritegevuse 
ennetamise ja turvalisuse Hollandi 
keskusel (CCV)29 seda protsessi toetada. 
Esimene istung sellel eesmärgil toimus 
26. juunil 2019 Brüsselis. Koos ENAA 
ja kolme liikmesriigiga andis CCV algse 
tõuke sünteetilisi uimasteid puudutava 
Euroopa tõkestamismudeli loomiseks. 
Sünteetilisi uimasteid puudutava Euroopa 
tõkestamismudeli eesmärk on kaardistada 
sünteetiliste uimastitega seotud 
kuritegelikku protsessi Euroopa mastaabis. 

Vaadates protsesse, soodustavaid 
tegureid, võimalusi ja muid sarnaseid 
küsimusi erinevate ELi liikmesriikide silme 
läbi, tuleks koostada ühisnimekiri tõketest, 
mida saaks rakendada sünteetiliste 
uimastite tootmise ja müügi peatamiseks. 

Sellise ELi tõkete nimekirja lõppeesmärk 
oleks olukord, kus tõkete seadmine 
toimub terviklikult ja erinevate liikmesriikide 
koostöös. Selle küsimuse käsitlemine 
Euroopa tasandil võib luua paremad 
võimalused jõulisemaks võitluseks selle 
kuriteovormiga. Lisaks tagab liikmesriikide 
vahel toimuv koostöö selle lähenemisviisi 
parema koordineerimise ning tõkked 
saavad üksteist tugevdada ja liikmesriigid 
teineteist täiendada.

Esimene samm selles protsessis 
oli sünteetilisi uimasteid puudutava 
kuritegeliku tegevusahela väljaselgitamine. 
Olemas on juba Hollandi versioon 
sünteetilisi uimasteid puudutavast 
tõkestamismudelist, milles on vastavat 
protsessi kirjeldatud. Osalevatelt riikidelt 

küsiti, kas 2015. aastal dokumenteeritud 
kuritegelik protsess on teistes ELi liikmesriikides 
siiani asjakohane ja rakendatav. Selgus, et on 
küll, ja selle tulemusel pandi kokku alltoodud 
protsess. 

Seejärel valis iga liikmesriik välja 
kuritegeliku protsessi sammud, mis 
olid selle konkreetse riigi puhul kõige 
asjakohasemad. Pärast seda kombineeriti 
kolm eraldiseisvat tõkestamismudelit üheks 
Euroopa mudeliks. Liikmesriigid otsustasid, 
millised tõkked tuleks esikohale seada ja 
kuidas tuleks tõket/tõkkeid edasi arendada.

Liikmesriigid valisid järgnevad sammud: 

 › Poola: tooraine hankimine ja 
tegevuskoha sisseseadmine

 › Holland: tooraine hankimine
 › Belgia: tooraine hankimine ja 

tegevuskoha leidmine 

Valitud protsessietapid on tähistatud 
punasega. 

Pärast kindlate etappide väljavalimist 
arendasid liikmesriigid neid eraldi edasi, 
misjärel need kombineeriti ühtseks 
sünteetilisi uimasteid puudutavaks Euroopa 
tõkestamismudeliks.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Lõpuks - pärast vastastikust 
konsulteerimist - võeti vastu ühine otsus 
töötada edasi ühe väljavalitud tõkke kallal. 
See on järgnev: 

“Euroopa sadamate ja lennujaamade 
kaudu toimuva sünteetiliste uimastite 
tootmiseks vajalike lähteainete 
lähteainete ja põhiliste kemikaalide 
impordi peatamine.”

Hetkel ei ole edasisi samme astutud, kuid 
liikmesriigid otsustasid tegutseda ühiselt, 
et takistada organiseeritud kuritegelikke 
rühmitusi uimastite tootmisel ja müümisel. 
Liikmesriigid töötasid tõkestamismudeli 
põhjal üheskoos välja kindla lähenemisviisi. 
See hõlmab meetmeid kurjategijate 
tegutsemisahela valitud etappide 
tõkestamiseks. ENAA esitas operatiivse 
tegevuskava 2020. aastaks, et arendada 
tõkestamismudelit edasi ja võidelda 
sünteetiliste uimastite tootmisega 
Euroopas. 

Partners
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b. Organiseeritud varavastaseid kuritegusid puudutav Euroopa tõkestamismudel 

Organiseeritud varavastaseid kuritegusid 
puudutav Euroopa tõkestamismudel on 
meede, mis kuulub Europoli EMPACTi 
organiseeritud varavastaseid kuritegusid 
puudutava operatiivse tegevuskava alla. 
Koos ENAAga võitlevad organiseeritud 
varavastaste kuritegude vastu Belgia, 
Küpros, Saksamaa, Hispaania, 
Prantsusmaa, Läti, Holland, Poola, 
Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriik. 

ENAA on palunud CCVl seda protsessi 
toetada. Esimene istung sellel eesmärgil 
toimus 24. oktoobril 2019 Brüsselis. 
Koos ENAA ja 11 liikmesriigiga andis 
CCV algse tõuke organiseeritud 
varavastaseid kuritegusid puudutava 
Euroopa tõkestamismudeli loomiseks. 
Organiseeritud varavastaseid kuritegusid 
puudutava Euroopa tõkestamismudeli 
eesmärk on kaardistada organiseeritud 
varavastaste kuritegudega seotud 
kuritegelikku protsessi Euroopa mastaabis. 

Töötoa käigus täiendasid osalejad 
olemasolevat Hollandi mudelit abistajate, 
signaalide, teenusepakkujate, partnerite ja 
tõketega, mis olid nende hinnangul mudeli 
esimesest versioonist veel puudu. Mudeli 
täiendamise järel koostati organiseeritud 
varavastaste kuritegude tõkestamismudeli 
protsessietappide prioriteetsusjärjekord. 
Selle puhul eristati rahvusvahelisi ja riiklikke 
protsessietappe. 

Osalejad otsustasid töötada 
rahvusvaheliste protsessietappide kallal, 
mis on tähistatud sinisega : sisenemine, 
taristu kasutamine, transport ja müük 
ning tulu kasutamine. Edasiarendamiseks 
rahvusvaheliste protsessietappide valimise 
põhjus on see, et kõnealusel istungil 
osalejad saavad töötada koos ELi tasandil, 
samas kui riiklike protsessietappidega saab 
tegeleda riiklikul tasandil.

Valitud protsessietapid on tähistatud 
sinisega:  

Protsessietapp  

02
Protsessietapp  

03
Protsessietapp  

04
Protsessietapp  

05
Protsessietapp  

06
Protsessietapp  

07
Protsessietapp  

01

Sisenemine

Rahvusvaheline

Tegevuskoht Taristu 
kasutamine

Kuriteo 
toimepanemine

Ladustamine Transport 
ja müük

Tulu 
kasutamine

Riiklik Rahvusvaheline Riiklik Riiklik Rahvusvaheline Rahvusvaheline

Teine otsus pärast protsessietappide prioriseerimist oli iga protsessietapi jaoks ühe tõkke 
valimine.  Liikmesriigid valisid sellised tõkked, mis väärivad enim tähelepanu. Erand on 
kolmas protsessietapp (taristu kasutamine), mille puhul valiti kaks tõket. Prioriseeriti 
järgnevad tõkked:

01. Sisenemine Sihtmärk - reisijate nimekirjad

02. Taristu kasutamine Numbrimärgi automaatne tuvastamine (ANPR)

03. Taristu kasutamine Autorendiettevõtted

04. Transport ja müük Kasutatud kaupade veebilehtede jälgimine

05. Tulu kasutamine Vara/tulu põhjalikum uurimine

Liikmesriigid muutsid need tõkked konkreetseks tegevuskava abil. Lisaks täiendati mõnesid 
tõkkeid ajakavaga. 
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime

40



1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups
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Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Exploiting telematics in domestic 
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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Ülevaade selle empiirilise uuringu 
tulemustest on toodud peatükis 13. 
Peatükis 14 uuritakse teabevahetuse 
potentsiaali ELi liikmesriikides, et toetada 
haldusalast lähenemisviisi kuritegevusele. 
Uuringu viiendas osas (peatükid 15 ja 
16) esitati lõppjäreldused ja ettepanekud 
edasiseks tööks30 31. 

3. Confine

CONFINE seisab järgneva eest: 
“Saavutamaks operatiivkoostöö kohaliku 
tasandi haldusasutuste uurimiste raames 
võitluses inimkaubanduse vastu”. Selle 
projekti raames ühendasid jõud Genk ja 
Antwerpen, Zeelandi piirkondlik teabe- ja 
ekspertkeskus (RIEC), Lääne- ja Ida-
Brabant ning KU Leuven, et saada parem 
ülevaade inimkaubandusest ning täpsemini 
selle haldus- ja finantsalastest näitajatest, 
teabevahetuse võimalustest ja sellest, 
kuidas võidelda selle nähtusega kohalikul 
tasandil.

Tänu paremale teadlikkusele sellest 
nähtusest oskavad kohaliku võimu 
asutused aina paremini näha märke nende 
piirkonnas toimuvast inimkaubandusest. 
Sellega on seotud ümberpaiknemisefekt. 
Näiteks liiguvad kuritegelikud rühmitused 
Hollandist Belgiasse, kuna Holland on 
juba mitmeid aastaid kohalikul tasandil 
nende vastu võidelnud. Kuritegelikud 
organisatsioonid kasutavad valitsuse 
kehtestatavaid piiranguid paindlikult, 
leiavad kõige väiksemate takistustega 
tee ja seavad end sisse seal, kus neid 
koheldakse kõige leebemalt.

Teadaanded tsiviilisikutelt, linnadelt ja/
või politseiteenistuselt puudutavad sageli 
kindlaid sektoreid, mis on inimkaubanduse 
suhtes tundlikud, nagu näiteks hotellid ja 
toitlustusettevõtted, massaažisalongid, 
autopesulad ja -teenindused, ööpoed, 

2.  ISECi uuring 
- haldusalased 
lähenemisviisid 
kuritegevusele. 
Reguleerivatel 
õigusaktidel põhinevad 
haldusmeetmed (raske 
ja organiseeritud) 
kuritegevuse 
ennetamiseks ja 
tõkestamiseks. 
Õiguslikud võimalused 
ja praktilised rakendused 
kümnes ELi liikmesriigis

2010. aastal, kui ELi eesistujariik oli Belgia, 
võttis nõukogu vastu järeldused, millega 
paluti mitteametlikul võrgustikul hinnata 
võimalusi haldusorganite ja traditsiooniliste 
õiguskaitseorganisatsioonide vahelise 
teabevahetuse tugevdamiseks. 
Selleks taotles Hollandi julgeoleku- ja 
justiitsministeerium (koordinaator) koos 
Tilburgi ülikooli (Holland) ja KU Leuveni 
ülikooliga (Belgia), mida toetas Belgia 
siseministeerium, toetust Euroopa 
Komisjoni programmist “Kuritegevuse 
ennetamine ja selle vastu võitlemine” 
(ISEC). 2011. aastal määras Euroopa 
Komisjon selle ISECi toetuse, et viia läbi 
“uuring haldusorganite ja traditsiooniliste 
õiguskaitseorganisatsioonide vahelise 
teabevahetuse potentsiaali kohta 
eesmärgiga toetada haldusmeetmete 
kasutamist ELi liikmesriikides ja ELi 
tasandil”. Aluseks olev aruanne on selle 
ISECi toetuse tulemus.

Uuringu eesmärk on täiendada 
olemasolevaid teadmisi ELi haldusalasest 
lähenemisviisist kuritegevusele järgneval 
viisil. Esiteks uuriti valitud liikmesriikides 
riiklikele haldusasutustele kättesaadavaid 
õiguslikke võimalusi. Täpsemalt uuriti 
võimalusi, mis takistavad kurjategijaid 
õigusraamistikku kuritarvitamast, näiteks 
litsentside hankimisel või hangetel. Selle 
tulemusel koostati kümme erinevat 
riigipõhist aruannet (peatükid 2-11) 
ja nende kümne liikmesriigi õiguslike 
võimaluste võrdlus (peatükk 12). Teiseks 
uuriti valitud liikmesriikides saadaolevate 
õiguslike võimaluste praktilist rakendamist. 
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puuviljakorjamine, transport ja ehitus. 
Inimkaubitsejad peavad kasutama 
seadusjärgset maailma näiteks 
inimkaubanduse ohvritele elupaiga 
leidmiseks või inimkaubandusega 
teenitud raha pesemiseks. See võimalus 
peitub valdkondades, kus allilm puutub 
kokku õiguspärase ühiskonnaga. 
Neid signaale märgates saab kohalik 
omavalitsus rakendada meetmeid raske ja 
organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks.

Mõnedes nimetatud sektorites kehtib 
kohalikult omavalitsuselt litsentside 
taotlemise kohustus, mille saamiseks 
tuleb läbida eeluurimine, mis hõlmab 
näiteks valduste tuleohutuse ning ettevõtja 
ja tema rahaasjade õiguspärasuse 
kontrollimist. Siiski piirdub finantsuurimine 
sageli ainult kohalike omavalitsuste endi 
nõuete läbivaatamisega, mis ei vii alati 
kuritegeliku tegevuse tuvastamise ja 
tegevusloa väljastamisest keeldumiseni. 
Ebameeldivustega kokku puutuvad hooned 
peavad läbima katastriuurimise ja eluaseme 
kvaliteedi hindamise. Ka siin piirdub 
finantsuurimine sellega, et uuritakse muud 
vara, mis kohalikul tasandil kättesaadavate 
katastriandmete põhjal omanikule kuulub.

Tänu neile puudujääkidele saavad 
inimkaubitsejad kasutada seaduslikku 
majandustegevust oma kuritegeliku 
tegevuse edendamiseks - mõnikord isegi 
valitsuse toel toetuste ja sotsiaalabi kaudu.

Nii lubade väljastamisel kui ka eespool 
toodud tegevuste läbiviimisel toob 
finantsandmete põhjalik uurimine, mis 
hõlmab ka ettevõtte õigusliku struktuuri 
ning varade ja pangakontode rahavoogude 
uurimist, välja asjaolud, mis viitavad 
inimkaubandusele. Lõppude lõpuks ei ole 
teated häiringutest ja liigkasuvõtmisest 
üüriturul alati seotud inimkaubandusega, 
kuid võivad olla lähtepunktiks põhjalikumale 
uurimisele.

Eesmärk on inimkaubandusele viitavate 
haldus- ja finantsalaste kriteeriumite 
põhjal välja sõeluda ohustatud sektorid, 
et inimkaubitsejad ei saaks võimalust oma 
kuritegelikku tegevust edasi arendada või 

et inimestega kaubitsemine juba varajases 
etapis avastada ja/või peatada. Seda 
seepärast, et kohaliku võimu asutustel on 
võimalik haldusmeetmete abil kurjategijate 
tegevust häirida, luues või muutes tingimusi 
niimoodi, et kurjategijatel on vähem 
võimalusi tegutseda 
või et sellise tegevuse 
atraktiivsus väheneb. 
Seda aitab saavutada 
näiteks tegevusloa 
või toetuse andmisest 
keeldumine ja ettevõtete 
sulgemine, ohustamata 
seejuures kohtulikku 
uurimist. Haldusalane 
lähenemisviis täiendab 
kriminaalõigusel 
põhinevat lähenemisviisi. 
Mitte kõik valitsused 
ei ole veendunud, et 
need võiksid inimkaubandusevastases 
võitluses mingit lisaväärtust anda. Muu 
hulgas on CONFINE’i eesmärk panna 
inimkaubandusevastase võitluse tähtsus 
kohalike omavalitsuste kaardile ja pakkuda 
neile kohalikele omavalitsustele perspektiivi 
tegutsemiseks32 33.

4. Teabe- ja 
ekspertkeskused

a. RIEC/LIEC

Võitlus organiseeritud kuritegevusega 
nõuab kooskõlastatud ja terviklikku 
strateegiat, milles on kombineeritud 
kriminaal-, haldus- ja maksuõigusest 
tulenevad meetmed. Piirkondlikud teabe- 
ja ekspertkeskused (RIECid) ning riiklik 
teabe- ja ekspertkeskus (LIEC) tugevdavad 
haldusalast lähenemisviisi ja toetavad üldist 
tervikstrateegiat. 
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Hollandis toetavad kümme piirkondlikku 
teabe- ja ekspertkeskust ning riiklik teabe- 
ja ekspertkeskus võitlust organiseeritud 
õõnestava kuritegevuse vastu eesmärgiga 
ergutada koostööd ning muuta valitsus 
ja ühiskond vastupidavamaks õõnestava 
tegevuse suhtes. 

Piirkondlikud teabe- ja ekspertkeskused 
ning riiklik teabe- ja ekspertkeskus teevad 
seda järgnevalt:

 › parandades valitsuse ja erasektori 
osapoole teadlikkust õõnestava 
kuritegevusega seotud probleemidest 
ning tugevdades nende vastupidavust 
sellele;

 › toetades ja tugevdades koostööd 
valitsuse ning avaliku- ja erasektori 
partnerite vahel; ja

 › jagades teadmisi ja kogemusi 
õõnestavale kuritegevusele suunatud 
haldusalase terviklähenemise vallas.

Piirkondlikud keskused teevad nn 
“välitööd”, murekohtade läheduses 
ja tavaliselt omavalitsuste palvel, 
keskendudes just kuritegelikule tegevusele 
ja selle mõjudele. Viimastel aastatel on 
kohalikele omavalitsustele antud rohkem 
võimalusi organiseeritud kuritegevusega 
võitlemiseks ja haldusmeetmete tõhusaks 
rakendamiseks. Kuna piirkondlikud 
keskused töötavad koos oma partneritega 
“lõimitud, kui välja arvata”-põhimõttel, 
koordineeritakse see strateegia piirkondlikul 
tasandil. Riiklik keskus soodustab ja liidab 
piirkondlike keskuste tööd ning toimib 
ühise teenus- ja teadmuskeskusena 
piirkondlike keskuste ja nende partnerite 
jaoks, nagu näiteks avaliku halduse 
organid, maksu- ja tolliamet, politsei ja 
kriminaalõigusasutused. Piirkondlike 
keskuste (või nende partnerite), justiits- ja 
julgeolekuministeeriumi, linnapeade ja/
või riiklike partnerite palvel täidab riiklik 
keskus ka mitmesuguseid üleriigilisi ja 
piirkonnaüleseid ülesandeid. Lisaks toimib 
riiklik keskus kui riiklik büroo haldusalastes 
ja piiriülestes küsimustes34.

b. ARIEC/PAALCO

Kaasautorid: Priscilia Daxhelet, Annemie 
De Boye, Clara Vanquekelberghe

2017. aastal alustasid Belgias tööd ring- ja 
piirkondlikud teabe- ja ekspertkeskused 
(ARIEC/PAALCO). Need on kolmest 
inimesest koosnevad meeskonnad, kuhu 
kuuluvad kriminoloogiaalane koordinaator, 
jurist ja teabevahendaja. Keskused 
paiknevad Antwerpenis, Limburgis ja 
Namuris. Nende keskuste töö hindamine 
tuleb veel läbi viia.

Need keskused tõstavad kohalike 
omavalitsuste teadlikkust, mis on 
vajalik nende haldusalas organiseeritud 
kuritegevusega võitlemiseks, ning toetavad 
kohalikke omavalitsusi õigusalaste 
teadmiste ja edukaks osutunud 
meetoditega. Lisaks jagavad need teadmisi 
haldusalase lähenemisviisi algatuste 
headest tavadest ning tagavad üle mitme 
omavalitsuste levivate omavalitsusüleste 
nähtuste jälgimise. Haldusalast 
lähenemisviisi saab kasutada ennetavalt, 
näiteks politseieeskirjade kohaldamise teel.

ARIEC/PAALCO ülesanded hõlmavad 
alljärgnevat: 

 › haldusalaseid lähenemisviise puudutava 
teadlikkuse tõstmine erinevate algatuste 
kaudu;

 › kohalike omavalitsuste ja politsei 
toetamine; 

 › teabe- ja teadmusvahetus erinevate 
poolte vahel;

 › oskusteabe arendamine;
 › koostöösuhete ja -võrgustike 

arendamine.
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c. EURIEC

Raske ja organiseeritud kuritegevus 
ei hooli riigipiiridest. Seepärast loodi 
sellega võitlemiseks Euroopa Komisjoni 
rahastuse toel haldusalase lähenemisviisi 
piiriülene pilootprojekt: Euregio piirkonda 
hõlmav teabe- ja ekspertkeskus (EURIEC) 
organiseeritud kuritegevusele suunatud 
haldusalase lähenemisviisi elluviimiseks. 
See keskus peab tagama parema koostöö 
ja kiirema teabevahetuse peamiselt 
haldustasandil Belgia, Põhja-Reini-Vestfaali 
ja Hollandi vahel. See täiendab juba 
toimuvat piiriülest koostööd politsei ja 
prokuratuuri vahel.

Peamine eesmärk on anda 
haldusasutustele Euregio Maas-Reini piiri 
piirkonnas kiiremad võimalused ühiseks 
võitluseks kurjategijatega, jagades teadmisi 
ja teavet. Lisaks aitab see keskus ennetada 
olukordi, kus kurjategijad jätkavad oma 
kuritegelikku tegevust takistamatult mõnes 
teises riigis.

EURIECi loomine on haldusalast 
lähenemisviisi puudutava Beneluxi koostöö 
otsene tulemus. 2018. aastal tegi Hollandi 
justiits- ja julgeolekuminister Ferdinand 
Grapperhaus järgneva avalduse: “Me 
võlgneme tänu Beneluxi töörühmale 
haldusalase lähenemisviisi alal, mis tegi 
üheskoos kuritegevuse vastu võitlemise 
aruandes ettepaneku selle pilootprojekti 
algatamiseks. Selles aruandes käsitleti 
peamiselt küsimust, kuidas saaksid 
Benelux ja Saksamaa koostööd teha 
ning võidelda niinimetatud lindpriide 
mootorrattajõukudega. Euroopa Nõukogu 
ja Euroopa Komisjon otsustasid seda 
ideed katsetada. (...) partnerid Beneluxist 
ja Saksamaalt, kellel on küsimusi seoses 
piiriüleselt tegutsevate kurjategijatega, 
saavad oma probleemidele lahenduste 
leidmiseks sellesse keskusesse pöörduda.” 

Euroopa Liit on eraldanud sellele projektile 
miljon eurot. Selle projekti üle peavad 
teaduslikku järelevalvet Leuveni, Maastrichti 
ja Kölni ülikoolid ning algselt kavandati selle 
kestuseks kaks aastat alates 2019. aasta 
septembrist. Ideaalis peaks saama selle 
ajaga loodud alus seadusemuudatuste 
sisseviimiseks kõigis kolmes riigis.
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Järeldused ja 
soovitused

4
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Pärast kõikide haldusalase lähenemisviisi algatuste kättesaamist ja analüüsimist sai selgeks, 
et haldusalane lähenemisviis areneb üle ELi erineval kiirusel. Viimaste aastate jooksul 
rakendavad haldusalast lähenemisviisi üha enamad liikmesriigid ning selle tõhusus ja edu 
on muutumas nähtavamaks. Mõnedes liikmesriikides ei ole veel paigas õigusraamistikku 
asjakohase teabe jagamiseks ametiasutustega, samas kui teised liikmesriigid alustavad 
juba piiriülest koostööd. Üks peamisi põhjuseid, miks see võrgustik loodi ja see käsiraamat 
koostati, on soov selliseid jõupingutusi julgustada ja toetada. Seega soovitaksime kasutada 
uut määratlust, mis põhineb ELi Nõukogu 2016. aasta järeldusel, et selgitada selgel ja 
arusaadaval viisil, mida täpselt mõeldakse raskele ja organiseeritud kuritegevusele suunatud 
haldusalase lähenemisviisi all. Sellega kaasnevad sambad on head näidikud selle kohta, mida 
täpselt on tarvis haldusalase lähenemisviisi tulemuslikuks rakendamiseks. 

Käsiraamatust jäeti mitmed algatused välja põhjusel, et nende puhul ei kasutatud haldusalast 
lähenemisviisi. Need ainult täiendasid kriminaalõigust või õiguskaitsevahendeid. See ei 
tähenda, et need algatused ei olnud võitluses raske ja organiseeritud kuritegevusega 
tulemuslikud. Sai selgeks, et enamiku algatuste puhul olid puudu teabevahetus ja 
valdkondadevahelise lähenemise kasutamine. Enamikul juhtudel seisneb põhjus selles, et 
liikmesriigil on vähe võimalusi teabevahetuseks teiste asutustega. Sellest tulenevalt otsivad 
kohalikud asutused loovaid lahendusi teabevahetuseks organiseeritud kuritegevuse kahtluse 
korral. Nende loovate lahendustega kaasnevad aga mitmed riskid, nagu näiteks erinevate 
menetluste väljakujunemine ja haldusvahendite vale kasutamine. Seepärast on hädavajalik 
riiklik raamistik. Seda saab teha õigusaktide ja -raamistiku kohandamise teel, näiteks luues 
keskse organi nagu teabe- ja ekspertkeskused, kust kohalikud haldusasutused saavad 
nõu küsida. Rahvusvahelisel tasandil on hädavajalik jätkata liikmesriikide vahel toimuva 
teabevahetuse uurimist. Kui üha enam liikmesriike vahetab teavet piiriüleselt või Euroopa 
tasandil, hoiab see ära ümberpaiknemisefekti ja raskendab kuritegelikel rühmitustel tegevuse 
laiendamist. 
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