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KOKKUVÕTE 
 
 

Lühikokkuvõte 
 
2008. aasta raamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta 
annab põhjaliku raamistiku kuritegelikes organisatsioonides osalemise 
kriminaliseerimiseks. See vajab siiski täiendamist õiguskindluse ja 
reguleerimisala osas, parandada tuleb ka saavutatud ühtlustamise taset. 
Raamotsuses on kasutatud laialt mõistetavat ja ebamäärast sõnastust, 
mis võib tuua kaasa ülekriminaliseerimise. Suurem ühtlus on vajalik mitte 
ainult võrdsete võimaluste tagamiseks liikmesriikidele, vaid ka selleks, et 
lihtsustada Euroopa kriminaalõiguse teiste elementide toimimist. Lissaboni 
lepingus on mitmeid sätteid, mis sobivad õiguslikuks aluseks kõnealuse 
valdkonna seaduste edasiarendamiseks. Enne uue ettepaneku esitamist 
tuleks põhjalikult hinnata, kuidas liikmesriigid on 2008. aasta raamotsust 
rakendanud ja kuidas riikide kohtud on asjaomaseid mõisteid 
tõlgendanud.  
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KOKKUVÕTE 
 

Taust 
Euroopa Liit on tegutsenud kõikehõlmava kriminaalõiguse raamistiku väljatöötamisel 
organiseeritud kuritegevuse vastu esirinnas. ELi uusim õigusakt selles valdkonnas, 2008. 
aasta raamotsus organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta, peegeldab ELi ja 
rahvusvaheliste foorumite, näiteks ÜRO, vahelist sünergiat ülemaailmsete normide 
väljatöötamisel selles valdkonnas. Raamotsus annab põhjaliku raamistiku kuritegelikes 
organisatsioonides osalemise kriminaliseerimiseks. See vajab siiski täiendamist 
õiguskindluse ja reguleerimisala osas, parandada tuleb ka saavutatud ühtlustamise taset.  
 

Eesmärk 
Käesolevas dokumendis analüüsitakse ja hinnatakse raamotsust. Seda uuritakse 
ajaloolisest perspektiivist ja konteksti seisukohalt ning selle peamisi sätteid analüüsitakse 
ja hinnatakse kriitiliselt. Dokumendis vaadeldakse kuritegelikes organisatsioonides 
osalemise kriminaliseerimise mõju õiguskindluse seisukohast, kuid ka arvestades 
saavutatud ühtlustamise taset. Väidetakse, et edasine ühtlustamine on vajalik mitte ainult 
siseriikliku kriminaalõiguse jaoks, vaid ka selleks, et lihtsustada Euroopa kriminaalõiguse 
teiste aspektide toimimist (sh teiste kuritegude eest määratud karistused), 
kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte toimimist ning 
Europoli ja Eurojusti tööd. Seejärel uuritakse dokumendis Lissaboni lepingu pakutavaid 
võimalusi edasiseks tegevuseks organiseeritud kuritegevust puudutava kriminaalõiguse 
ühtlustamisel. 
 

PEAMISED TULEMUSED 

 Euroopa Liit on tegutsenud kõikehõlmava kriminaalõiguse raamistiku väljatöötamisel 
organiseeritud kuritegevuse vastu esirinnas.  

 ELi uusim õigusakt selles valdkonnas, 2008. aasta raamotsus organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta, peegeldab sünergiat ELi ja rahvusvaheliste 
foorumite (näiteks ÜRO) vahel ülemaailmsete normide väljatöötamisel selles 
valdkonnas. 

 Andes küll põhjaliku raamistiku kuritegelikesse organisatsioonidesse kuulumise 
kriminaliseerimiseks, vajab raamotsus täiendamist õiguskindluse ja reguleerimisala 
osas, parandada tuleb ka saavutatud ühtlustamise taset.  

 Raamotsusega püütakse ühildada kahte näiliselt erinevat eesmärki: kuulutada 
kuritegelikku organisatsiooni kuulumine eraldi kuriteo liigiks, eristades seda teistest 
kuulumise või liikmelisusega seotud kuritegudest siseriiklikes 
kriminaalõigussüsteemides, ning samal ajal mitte defineerida organiseeritud 
kuritegevust liiga jäigalt või kitsalt, võttes arvesse, et kuritegelikud organisatsioonid 
ei tegutse alati hierarhilise struktuuri järgi. 
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 Selle tulemusena on kuritegeliku organisatsiooni määratlus näiliselt vastuoluline, mis 
võib tuua kaasa ülekriminaliseerimise, kuna kuritegeliku organisatsiooni elemendid 
on määratletud väga laialt ning paindlike, mitmeti mõistetavate kriteeriumite alusel.  

 Suurem ühtlus on vajalik mitte ainult võrdsete võimaluste tagamiseks 
liikmesriikidele, vaid ka selleks, et lihtsustada Euroopa kriminaalõiguse teiste 
elementide toimimist. See hõlmab kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte toimimist ning Europoli ja Eurojusti tööd. 

 Lissaboni lepingus on mitmeid sätteid, mis sobivad õiguslikuks aluseks kõnealuse 
valdkonna seaduste edasiarendamiseks. 

 Enne uue ettepaneku esitamist tuleks põhjalikult hinnata, kuidas liikmesriigid on 
2008. aasta raamotsust rakendanud ja kuidas riikide kohtud on asjaomaseid 
mõisteid tõlgendanud.  

 2008. aasta raamotsuse muutmisega tuleb tagada nii suurem ühtlustamise tase kui 
ka kuritegelikes organisatsioonides osalemise kriminaliseerimine kitsamalt, et 
saavutada sellega õiguskindlus ja õigustada vajadust kuulutada kuritegelikku 
organisatsiooni kuulumine omaette kuriteoliigiks, eraldi teistest samalaadsetest 
kuritegudest. 

 

SOOVITUSED 

 1. soovitus: Euroopa Parlament peaks paluma, et komisjon hindaks üksikasjalikult, 
kuidas liikmesriigid on 2008. aasta raamotsust organiseeritud kuritegevuse kohta 
rakendanud. Hindamine peaks hõlmama nii raamotsuse õiguslikku rakendamist kui 
ka asjaomaste mõistete tõlgendamist riikide kohtute poolt. 

 2. soovitus: Euroopa Parlament peaks paluma, et komisjon esitaks üksikasjaliku 
teabe ELi kriminaalmateriaalõiguse teiste meetmete rakendamise kohta, mis 
hõlmavad kuritegelikku organisatsiooni kuulumist raskendava asjaoluna. Andmed 
peaksid hõlmama nii õiguslikku rakendamist kui ka kuritegelikku organisatsiooni 
kuulumise tõlgendamist riiklikes kohtutes raskendava asjaoluna. 

 3. soovitus: Euroopa Parlament peaks paluma, et komisjon esitaks üksikasjaliku 
teabe selle kohta, kuidas rakendatakse liikmesriikides kriminaaltulu rahapesu 
keeldu. Andmed peaksid hõlmama nii õiguslikku rakendamist kui ka kohtupraktikat. 

 4. soovitus: Euroopa Parlament peaks paluma, et Europol selgitaks üksikasjalikult, 
kuidas ta kasutab oma töös organiseeritud kuritegevuse õiguslikku määratlust 
(eeskätt kuritegelikus organisatsioonis osalemine ja organiseeritud kuritegeliku 
grupeeringu määratlemine), eriti organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangu 
koostamisel. 

 5. soovitus: Euroopa Parlament peaks paluma, et Eurojust selgitaks üksikasjalikult, 
kuidas ta kasutab oma töös organiseeritud kuritegevuse õiguslikku määratlust 
(eeskätt kuritegelikus organisatsioonis osalemine ja organiseeritud kuritegeliku 
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grupeeringu määratlemine), ja kas erinevad määratlused riikide tasandil 
raskendavad Eurojusti tööd. 

 6. soovitus: Euroopa Parlament peaks kaaluma võimalust toetada 2008. aasta 
raamotsuse muutmist, lähtudes raamotsuse üksikasjaliku hindamise tulemustest. 

 7. soovitus: Kaaludes ettepanekuid 2008. aasta raamotsuse muutmiseks, peaks 
Euroopa Parlament võtma arvesse kuritegelikesse organisatsioonidesse kuulumise 
kriminaliseerimise paljusid eesmärke, mis on eespool välja toodud, samuti 
läbimõtlematu kriminaliseerimise mõju õiguskindlusele ja inimõigustele. 

 8. soovitus: Kaaludes ettepanekuid 2008. aasta raamotsuse muutmiseks, peaks 
Euroopa Parlament seadma eesmärgiks tagada nii suurem ühtlustamise tase kui ka 
kuritegelikku organisatsiooni kuulumise kriminaliseerimine kitsamalt. Viimane aitab 
saavutada õiguskindlust ja õigustada vajadust kuulutada kuritegelikku 
organisatsiooni kuulumine omaette kuriteoliigiks, eraldi teistest samalaadsetest 
kuritegudest. 

 
 
 




