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Mis on EPPO loomise õiguslik alus? 

EPPO loodi 12. oktoobril 2017.a Nõukogu määrusega 
(EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud 
koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (EPPO 
määrus). Vastavalt EPPO määruse artiklile 120 hakkab 
EPPO talle antud uurimis- ja süüdistuste esitamise 
ülesandeid täitma kuupäeval, mis määratakse 
kindlaks komisjoni otsusega Euroopa peaprokuröri 
ettepanekul. Komisjoni otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas. 

7.aprillil 2021 saatis Euroopa peaprokurör pr 
Laura Kövesi Euroopa Komisjonile kirja, milles tegi 
ettepaneku, et EPPO võiks tööd alustada 01.juunil 
2021. 26.mail kinnitas Euroopa Komisjon ametlikult, 
et Euroopa Prokuratuur alustab tegevust 1.juunil. 

Kuigi tegemist on otsekohalduva määrusega, tehti 
EPPO rakendamiseks ka muudatused Eesti siseriiklikes 
seadustes. 12.06.2020 jõustusid muudatused 
prokuratuuriseaduses ja kohtute seaduses, mis 
puudutasid ennekõike EPPO prokuröride õiguslikku 
staatust. 08.01.2021 jõustunud muudatustega 
tehti vajalikud täpsustused kriminaalmenetluse 
seadustikus. Karistusseadustikus tehti muudatused 
30.12.2019 jõustunud seadusega, millega võeti Eesti 
õigusesse üle Euroopa Liidu finantshuvide kaitse 
direktiiv (nn PIF direktiiv).  

Milline on EPPO struktuur? 

EPPO on detsentraliseeritud struktuuriga – 
kesktasand asub Luksemburgis ja kohalik tasand 
liikmesriikides. EPPOga on liitunud 22 liikmesriiki 
(tänase seisuga on kõrvale jäänud Iirimaa, Taani, 
Rootsi, Poola ja Ungari). 

Kesktasandi moodustavad Euroopa peaprokurör 
ja Euroopa prokurörid (igast osalevast liikmesriigist 

üks). Euroopa prokurörid moodustavad kolleegiumi, 
mis võtab vastu EPPO strateegilised otsused. 
Samuti on Euroopa prokuröridest moodustatud 
kolmeliikmelised alalised kojad, mis juhivad 
konkreetseid kriminaalmenetlusi ja võtavad vastu 
olulisemaid menetlusotsuseid (nt süüdistuse 
esitamine, menetluse lõpetamine jm). Euroopa 
prokurörid juhendavad oma liikmesriigist pärit 
delegaatprokuröre konkreetses kriminaalasjas.

Kohaliku tasandi moodustavad Euroopa 
delegaatprokurörid (igast osalevast liikmesriigist 
vähemalt kaks), kes paiknevad oma liikmesriikides. 
Delegaatprokurörid juhivad oma liikmesriigis 
kriminaalmenetlust ning esindavad süüdistust 
liikmesriigi kohtus. Piiratud juhtudel võib ka Euroopa 
prokurör ise menetluse üle võtta vastavalt EPPO 
määruse artiklile 28 lg 4.

Eestist on ametisse nimetatud kaks 
delegaatprokuröri, kes paiknevad Riigiprokuratuuri 
struktuuris. 
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Millised kuriteod kuuluvad  
EPPO pädevusse? 

Vastavalt EPPO määruse artiklile 22 kuuluvad EPPO 
pädevusse Euroopa Liidu finantshuve kahjustavad 
kuriteod, mis on sätestatud direktiivis (EU) 2017/1371 
(nn PIF direktiiv – vt artiklid 3 ja 4):

• EL finantsvahendite vastu suunatud 
pettused (hankekelmus, soodustuskelmus, 
omastamine jms);

• piiriülesed käibemaksupettused kahjuga 
vähemalt 10 miljonit eurot; 

• muude EL omavahenditega (nt tollimaks) 
seotud pettused;  

• nn PIF kuritegudest pärinevate varade 
rahapesu; 

• korruptsioon, mis kahjustab EL finantshuve; 

• osalemine kuritegelikus ühenduses, mis on 
suunatud kuritegude toimepanemisele EL 
finantshuvide vastu; 

• eelviidatud kuritegudega lahutamatult 
seotud kuriteod (nt dokumentide võltsimine 
soodustuskelmuse toimepanemiseks jms).  

Üldjuhul võtab EPPO menetlusse üksnes sellise 
kuriteo, millega põhjustati või oleks põhjustatud 
kahju vähemalt 10 000 eurot (v.a kui kuriteoga 
kaasnesid tagajärjed liidu tasandil või toimepanija 
oli EL ametnik). 

Kas ja mis muutub 
kriminaalmenetluses? 

Delegaatprokurörid juhivad kriminaalmenetlust 
Eestis kehtivate kriminaalmenetluse reeglite 
kohaselt, kui EPPO määrusest ei tule teisiti. Praktikas 
tähendab see, et enamik siseriiklikke toiminguid 
tehakse nii nagu seni. 

EPPO määrusest tulenevate ülesannete täitmisel on 
Euroopa prokuröril ja Euroopa delegaatprokuröril 
samad õigused, mis on prokuratuuril 
kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt. 
Delegaatprokuröridel on üle-eestiline pädevus.

Võrreldes siseriiklike reeglitega, peavad 
delegaatprokurörid täitma oma ülesandeid vastava 
Euroopa prokuröri järelevalve all ning pädeva alalise 
koja suunamisel ja juhtimisel. Alalise koja pädevus on 
toodud EPPO määruse artiklis 10 – muu hulgas teeb 
alaline koda otsuse kriminaalasja kohtusse saatmise, 
menetluse lõpetamise ja lihtmenetluse kohaldamise 
kohta. Samuti võib alaline koda, tegutsedes uurimise 
või süüdistuse esitamise üle järelevalvet teostava 
Euroopa Prokuröri kaudu, konkreetses kriminaalasjas 
anda kooskõlas kohaldatava siseriikliku õigusega 
juhiseid asja menetlevale delegaatprokurörile, kui 
see on vajalik uurimise või süüdistuse esitamise 
tõhususe või õigusemõistmise jaoks või selleks, et 
tagada EPPO sidus toimimine.

Delegaatprokuröri tegevuse peale kaebamisel tuleb 
silmas pidada, et kuna siseriiklikul prokuratuuril ei 
ole pädevust EPPO asjades, ei saa kaebust esitada 
Riigiprokuratuurile. Samuti on kõikides sellistes 
menetlustoimingutes, mis sõltusid peaprokuröri 
loast või taotlusest, vastav pädevus antud EPPO 
prokuröridele. 

EPPO sisesed menetlusreeglid on kehtestatud EPPO 
kodukorras (Internal rules of procedure), mis EPPO 
määruse Art 21 alusel võeti vastu EPPO Kolleegiumi 
poolt 12.oktoobril 2020. EPPO kodukord (s.h eesti 
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keelde tõlgituna) on leitav EPPO veebikodust https://
www.eppo.europa.eu/. 

Samuti on EPPO kolleegium vastu võtnud 
erinevaid siseseid menetlusjuhiseid – nt uurimise 
ja evokatsiooni põhimõtted (Decision of 21/04/2021 
on Adopting Operational Guidelines on Investigation, 
Evocation Policy and Referral of Cases). 

Kuivõrd EPPO töö ja asjaajamine on korraldatud 
elektrooniliselt, on vastavalt määruse artiklile 44 
loodud ka EPPO menetluste infosüsteem (Case 
Management System ehk CMS). Delegaatprokuröri 
roll on tagada, et EPPO CMS kajastab jooksvalt igal 
ajahetkel kogu kriminaalasja toimikut. CMSi kantakse 
ka kõik alalise koja poolt tehtud otsused ja antud 
juhised. EPPO määruse artikkel 10 lg 8 sätestab, 
millised EPPO kesktasandi poolt tehtud otsused ja 
juhised tuleb lisada kriminaaltoimikule. 

EPPO on loonud ka tehnilise lahenduse, mis 
võimaldab liikmesriikide õiguskaitse- ja ka 
makseasutustel edastada info võimaliku EPPO 
pädevusse kuuluva kuriteo kohta elektrooniliselt, läbi 
SFTP (Secure Fail Transfer Protocol) serveri. Kasutades 
vastavat kuriteoteate vormi (ECR ehk EPPO Crime 
Report), on võimalik edastatud andmed otse EPPO 
CMS-i kanda.1 

Millised kohustused  
on siseriiklikel asutustel? 

EPPO määruse kohaselt peavad EPPO ja pädevad 
riigiasutused silmas pidama lojaalse koostöö 
põhimõtet ning üksteist toetama ja teavitama, 
et tõhusalt võidelda EPPO pädevusse kuuluvate 
kuritegudega. 

• Artikkel 24 kohaselt on siseriiklikul 
ametiasutusel kohustus EPPOt viivitamata 
teavitada igast kuriteost, mis võib määruse 
kohaselt kuuluda EPPO pädevusse;

• Artikkel 28 kohaselt on siseriiklikul 
uurimisasutusel kohustus tagada, et 
järgitakse kõiki delegaatprokuröri antud 

1  SFTP lahenduse ja ECR kasutamise osas järgnevad täpsemad juhised 
edaspidi 

juhiseid ning kohaldatakse kõiki vajalikke 
uurimismeetmeid;  

• Määruse põhjenduspunkti 69 kohaselt 
tugineb EPPO sunnimeetmete rakendamisel 
riigiasutustele, sealhulgas politseile. Lojaalse 
koostöö põhimõtte kohaselt peavad kõik 
riigiasutused ja asjakohased liidu asutused 
aktiivselt toetama EPPO uurimisi ja süüdistuste 
esitamist ning tegema temaga koostööd 
kogu menetluse jooksul;

• Määruse põhjenduspunkti 112 kohaselt 
peavad EPPO võetud uurimismeetmete 
kulud üldjuhul kandma neid meetmeid 
võtvad riigiasutused. Erakordselt suuri 
uurimismeetmete kulusid, näiteks kulud 
keerukate eksperdiarvamuste koostamiseks 
või ulatuslike politseioperatsioonide või 
jälitustoimingute läbiviimiseks pika aja 
jooksul, võib osaliselt rahastada EPPO, 
vastavalt määruse artiklile 91(6). 

Kas EPPO võtab üle ka menetluses 
olevad kriminaalasjad? 

Vastavalt EPPO määruse artikli 120 lõikele 2 on EPPOl 
pädevus selliste kuritegude osas, mis on toime 
pandud peale 20.novembrit 2017 (EPPO määruse 
jõustumise kuupäev) ning mis ei ole veel saadetud 
kohtusse.  

Juhindudes EPPO määruse artiklist 24 on kõikidel 
asutustel alates EPPO määruse jõustumisest (s.o 
alates 01.06.2021) kohustus kõigist EPPO pädevusse 
kuuluvatest kuritegudest viivitamatult EPPOt 
teavitada – see käib ka juba menetluses olevate 
kuritegude kohta. 

https://www.eppo.europa.eu/
https://www.eppo.europa.eu/
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Vastavalt EPPO määruse artiklile 27 teeb EPPO pärast 
enda pädevusse kuuluva kriminaalmenetluse kohta 
info saamist nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 
viie päeva jooksul, otsuse selle kohta, kas teostada 
oma evokatsiooniõigust, ning teavitab riigiasutusi 
sellest otsusest.

EPPO alustamisel ei ole määruses ette nähtud nn 
üleminekuaega – s.t alates menetluspädevuse 
saamisest ehk 01.juunist 2021 on EPPO-l pädevus 
kõigi tema kompetentsi kuuluvate kuritegude 
menetlemiseks, mis on toime pandud peale 
20.11.2017. EPPO kodukorra artikkel 40 lg 2 näeb ette 
kriteeriumid, mida tuleb hinnata evokatsiooniõiguse 
kasutamisel: uurimise seis, uurimise asjakohasus 
seoses EPPO menetluspõhimõtete ühtsuse 
tagamisega, uurimise piiriülesed aspektid, muu 
konkreetne põhjus, mis osutab sellele, et EPPOl on 
uurimise jätkamiseks paremad võimalused. 

21.04.2021 EPPO Kolleegiumi otsusega on vastu 
võetud ka sisesed juhised, millega täpsustatakse 
kriteeriume 01.06.2021 seisuga menetluses olevate 
asjade (nn backlog) ülevõtmiseks. EPPO võtab 
üle sellised menetlused, kus kuritegu tõi kaasa 
tagajärjed liidu tasandil või kahjustas liidu mainet, 
samuti kui kuriteo toimepanijaks oli ametiisik. Samuti 
võib EPPO sõltumata eeltoodud kriteeriumitest 
üle võtta menetluse, kui see on oluline ühtse 
menetluspraktika loomiseks või kui esinevad 
muud põhjused eelduseks, et EPPOl on uurimise 
jätkamiseks paremad võimalused ning kui on selge, 

et menetluse lõpuleviimist ei ähvarda aegumine. 
EPPO ei võta üldjuhul üle sellist menetlust, mis oli 
alustatud enam kui kaks aastat tagasi. 

Kuidas saab EPPOle  
kuriteoteadet esitada? 

Kuriteoteade võimaliku EL finantshuve 
kahjustava kuriteo kohta tuleks alates 01.06.2021 
edastada otse EPPOle – kas keskkontorisse või 
delegaatprokuröridele. Kui selline kuriteoteade jõuab 
siseriikliku uurimisasutuseni või prokuratuurini, tuleb 
see samuti viivitamatult edastada EPPOle vastavalt 
EPPO määruse artiklile 24. 

Alates 01.06.2021 on kõigil isikutel võimalik 
kuriteoteade esitada ka läbi EPPO veebilehel oleva 
vormi http://www.eppo.europa.eu/. Kuriteoteade 
on võimalik esitada oma emakeeles. 

www.eppo.europa.eu

http://www.eppo.europa.eu/

