Tere, kallid prokuratuuri esindajad, külalised, kolleegid
Prokuratuuril on seljataga edukad 96 aastat, mis on mõistagi juba iseenesest tunnustus sellele
ametile ja siin töötavatele inimestele. Olgem ausad, Eestis on prokuröri amet isegi vanem kui
justiitsministri amet – tuletagem meelde, et 96 aastat tagasi, kui Eesti Vabariigi prokuratuur
loodi, siis ei olnudki ju justiitsministeeriumi, oli hoopis kohtuministeerium. Nii soovin juba
alguses teile edukat järgmist 96 aastat.
Viimastel aastatel on prokuratuuri võtnud kiivalt oma tähelepanu alla ka poliitikud. Ja kindlasti
ei ole see tähelepanu selline, nagu me seda sooviksime. Paljud inimesed, kes prokuratuuri ei
tunne, püüavad seda ametit ja ametkonda kuidagi politiseerida ning avaldavad selleks ka tugevat
poliitilist survet. Eks seda oli tunda ka käesoleval aastal, kui otsisin uut riigi peaprokuröri. Mul
on hea meel, et aastapäevaks on meil prokuratuuri juhtimas tunnustatud ja väga võimekas jurist,
kellel on ka oma selge nägemus prokuratuuri edasisest arengust.
Poliitilisest survest ei tasuks ennast aga kõigutada lasta. Prokuratuur on olemuselt sõltumatu
ning arvan, et suur tähelepanu viitabki sellele, et prokuratuur on teinud oma tööd hästi! Mida
rohkem pinnuks silmas olla ja kandadele astuda, seda rohkem kära. Ka poliitikas on kurikaelu ja
on selge, et see tekitab ebameeldivusi.
Prokuratuuri juhtkonnas toimunud muudatused – nii see, et peaprokuröri Lavly Perlingut toetas
õiguskomisjon kui ka valitsus ühel häälel, kui ka see, et Steven-Hristo Evestus kui pika staažiga
prokurör sai juhtivaks riigiprokuröriks – kinnitavad, et prokuratuuris on sisemine ressurss ja
kasvuvõime olemas ning seda usaldatakse ja tunnustatakse.
Kindlasti ei saa prokuratuuri iseloomustada aga ainult kära tekitavaid asju lahendavate
prokuröride kaudu. Kindlasti pean oluliseks prioriteetide seadmist asjade menetlusel, näiteks
perevägivallajuhtumite tõhustamine. Töötame tugevalt selle nimel, et perevägivalda osataks
märgata, seda teadvustataks ja sellest ka teavitataks. Soovin, et panustaksime üheskoos ka
sellesse, et vägivallajuhtumite menetlus oleks ladus ja tõhus.
Kuid ära ei tohiks siiski unustada, et prokuröri tööpõld on väga lai. Tänan kõiki prokuröre, kes
on endale ülesandeks võtnud seda ametit pidada ning tegelevad Eesti inimeste murede
lahendamisega. Tähtis ei olegi lahendada ainult nii-öelda tippasju, vaid iga kaasuse lahendamine
on omaette oluline! Tean omast käest, et teie töö on raske ega kao ka siis, kui õhtul koju pere
juurde lähete.
Praeguse riigikogu koosseisu ajal sooviksime kindlasti veel omalt poolt prokuratuuri arengusse
panustada. Kuigi väljapoole ei pruugi esmapilgul prokuröri abi ametinimetuse muutmine
abiprokuröriks tunduda suurem asi, siis tegelikult on sel mõju nii prokuratuuri sees kui ka
väljaspool. Eks ole ju ka suur vahe abikaasal ja kaasa abil.
Omalt poolt panen veel prokuratuurile südamele, et oma tegevustes oldaks kindlasti hoolas ja
kohusetundlik, nii nagu seda on tehtud siiani. Ühiskond ootab prokuratuurilt professionaalsust
ja põhjalikkust, aga ka inimlikkust. Ma loodan, et just selline prokuratuuri areng ongi: töökas ja
tulemuslik, samas oma tööd julgemalt ja avatumalt selgitav. Soovin kõikidele head aastapäeva.

