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E E S S Õ N A

Eurojusti seitsmes aastaaruanne annab ülevaate organisatsiooni tegevusest ning uutest arengutest ja suurema-

test saavutustest 2008. aastal.  

Taas kord on Eurojust teinud edusamme operatiivtöös ning arendanud edasi oma võimet tugevdada ja koordi-

neerida raske piiriülese kuritegevusega võitlevate siseriiklike asutuste vahelist koostööd. Eurojust on jätkanud 

suhete arendamist liikmesriikide ametivõimude ja kolmandate riikidega ning laiendanud koostööd teiste Euroopa 

Liidu asutuste, eelkõige Europoli ja OLAFiga.  

On heameel tõdeda, et Eurojusti kolleegiumile saadetud kriminaalasjade arv kasvas 2007. aastaga võrreldes 

10 % ehk 1 193 kriminaalasjani.

Lähtudes Eurojusti esimesele viiele tegutsemisaastale järgnenud hindamisest, Eurojusti ja Euroopa õigusala-

se koostöö võrgustiku tulevikku käsitlevast komisjoni teatisest ning muudest seonduvatest tegevustest, mida 

on täpsemalt kirjeldatud Eurojusti eelmises aastaaruandes, esitasid neliteist liikmesriiki 2008. aasta alguses 

Eurojusti tugevdamist käsitleva seadusandliku ettepaneku.  

Oluliseks kuupäevaks kujunes 16. detsember 2008, mil ministrite nõukogu võttis vastu Eurojusti tugevdamist 

käsitleva uue nõukogu otsuse, millega muudetakse 28. veebruari 2002. aasta otsust Eurojusti moodustamise 

kohta.  

Uue otsuse ülesandeks on tõhustada Eurojusti tööd. Selle peaeesmärgid on kehtestada liikmesriikide liikmete 

volituste ühtne alus, seada sisse koordineerimismehhanism erakorraliste olukordade puhuks, parandada Eurojusti 

kaudu toimuvat teabevahetust, tugevdada liikmesriikide liikmete ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kon-

taktpunktide koostööd ning koostööd kolmandate riikide ja ELi teiste asutuste ja võrgustikega.

Eurojust on edusammudega ülimalt rahul ning alustas 2008. aastal ettevalmistusi uue Eurojusti otsuse raken-

damiseks.  

Aastal 2008 oli Eurojusti kolleegiumil heameel tervitada nelja uut liikmesriigi liiget, kelleks on Gérard Loubens 

(Prantsusmaa), Laima Čekelienė (Leedu), Ritva Sahavirta (Soome) ja Aled Williams (Ühendkuningriik). Siinkohal 

tänan 2008. aastal Eurojustist lahkunuid nende tööpanuse eest ning soovin palju edu uutes ametites.  

Kolleegium alustas 2008. aastal ka valikumenetlust uue haldusdirektori töölevõtmiseks ning määras ta hiljuti 

ametisse. Avaldan tänu eelmisele haldusdirektorile Ernst Merzile ja haldusdirektori kohusetäitjale Jacques Vos’le 

nende töö ja pühendumuse ning Eurojusti kolleegiumile jätkuva toetuse kindlustamise eest.  

3 HALDUS 37
Üldised arengud 37

Eelarve haldamine 38

Personalijuhtimine 38

Uued funktsioonid ja töövahendid 38

Avalikkuse ligipääs dokumentidele 39

4 VÄLISSUHTED 41
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 41

Partnerid ELis 41

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik 41

Europol 41

Euroopa Pettustevastane Amet 42

Sideprokurörid 43

Võrgustikud 43

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik 43

Genotsiidivõrk 43

Rahvusvahelised organisatsioonid ja institutsioonid 43

Eurojustice 43

IberRed 44

Rahvusvaheline Prokuröride Assotsiatsioon 44

Kolmandad riigid 44

Kontaktpunktid 44

Koostöölepingud 44

Muud kolmandad riigid 46

5 EUROJUSTI UUS OTSUS 47

6 NÕUKOGU JÄRELDUSTE ALUSEL VÕETUD MEETMED 49

7 STRATEEGILISED EESMÄRGID JA SAAVUTUSED AASTAL 2008 53

LISA 1 55
Eurojusti eesmärk, ülesanded ja struktuur  

(nõukogu otsuse 2002/187/JSK kohaselt)

Eesmärk ja ülesanded 55

Struktuur 56

LISA 2 57



6

Palju on ära tehtud. Palju on aga veel teha, et Eurojust saaks oma ülesandeid tõhusamalt täita, senikasutama-

ta võimalused ära kasutada ning eelkõige asuda siseriiklikke asutusi piiriülese kuritegevuse vastases töös ise 

aktiivsemalt abistama.  

Olen kindel, et töö tõhustamiseks vajalikud õiguslikud vahendid on Eurojustil nüüd olemas ning liikmesriikide 

toetusel õnnestub saavutada uued eesmärgid, rakendades selleks eelkõige täies ulatuses ellu uue Eurojusti 

otsuse.  

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

Eurojusti president

Veebruar 2009



7



Asepresident Barrot Eurojusti 

külastamas

Uus Eurojusti otsus

Pressikonverents, kus tehti teatavaks 

uue Eurojusti otsuse kokkulepe
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1  K O K K U V Õ T E

Selles peatükis esitatakse 2008. aasta aruande põhi-

punktide kokkuvõte. Need jagunevad kolme rühma: 

Eurojusti tegevus kriminaalasjades, välissuhted ja 

siseküsimused.

Tegevus kriminaalasjades

• Kolleegiumile saadetud kriminaalasjade arv kas-

vas taas – 2008. aastal saadetud 1 193 krimi-

naalasja oli 108 asja ehk 10 % võrra rohkem kui 

aastal 2007.

• Aastal 2006 asus Eurojust pidama standardsete 

ja keerukate kriminaalasjade statistikat ning liigi-

tama kriminaalasju Eurojusti otsuses sätestatud 

eesmärkide alusel, pidades seejuures silmas, et 

mõni asi võib olla Eurojustile saadetud mitmel 

eesmärgil. Kriminaalasjade standardseteks/kee-

rukateks jagunemise ning eesmärkide kaupa 

jagunemise suhtarvud jäid 2008. aastal muutu-

matuks.  

• Eurojust korraldas 2008. aastal 132 liikmesriikide 

ametiasutuste osalusega koordineerimisnõupi-

damist, neist 110 meie ruumides ja 22 liikmes-

riikides. Võrreldes 2007. aasta 91 koordineeri-

misnõupidamisega oli koordineerimisnõupidamisi 

oluliselt rohkem.

• Kokku registreeris Eurojust 2008. aastal talle 

saadetud kriminaalasjades 50 liiki kuritegusid. 

Nagu 2007. aastalgi, moodustavad suurima osa 

kriminaalasjadest narkokaubandus ning vara- ja 

riigivaravastased kuriteod, sealhulgas pettused.  

• Eurojust korraldas õiguskaitseasutuste nõupi-

damise teemal „Organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangu (OCTA) prioriteedid ja piiriülesed 

uurimistoimingud”. Sellealane aruanne esitati 

nõukogule 2008. aasta mais.  

• Eurojust ühines 2008. aastal veel kuue Europoli 

analüüsitoimikuga (kokku on neid nüüd 12) 

ning jätkas kriminaalasjades Europoliga koos-

töö arendamist. Eurojusti kriminaalasjadesse 

olid 2008. aastal senisest rohkem kaasatud nii 

Europol kui OLAF, kes võtsid eelkõige osa koor-

dineerimisnõupidamistest. Europol osales 30 asja 

menetlemises ja 24 koordineerimisnõupidamisel, 

OLAF osales viie asja menetlemises ning kolmel 

koordineerimisnõupidamisel.    

• Aastal 2008 anti Eurojusti loomise otsuse artikli 

6 punkti a alusel 12 kriminaalasjadega seotud 

soovitust, mida on rohkem kui varasematel aas-

tatel. 

• Liikmesriikide liikmed palusid oma riikide ameti-

asutustel kaaluda 21 kriminaalasjas ühise uuri-

misrühma loomist.

• 2008. aastal registreeriti 237 Euroopa vahista-

mismääruste täitmise hõlbustamisega, sealhul-

gas koordineerimistegevusega seotud asja. Nelja 

asja puhul oli tegemist erinevate Euroopa vahis-

tamismääruste konfliktiga. Eurojustile teatati 13. 

juuni 2002. aasta Euroopa vahistamismääruse 

raamotsuse artikli 17 kohaselt kokku 28 tähtae-

gade eiramise juhtumist.  

• Eurojust kogub avalikest allikatest teavet ter-

rorismisüüdistustes süüdi- ja õigeksmõistmiste 

kohta ning pakub analüüsiandmeid ja statistikat. 

Nõukogu 2005. aasta 20. detsembri otsust silmas 

pidades kutsutakse liikmesriike üles Eurojustile 

terrorismisüüdistuste esitamise ja süüdimõist-

miste kohta rohkem andmeid esitama.

• Eurojust määras ametisse lastekaitse kontaktisi-

ku. On üles seatud veebileht, mis sisaldab teavet 

kontaktisiku volitustest, lastega seotud Eurojusti 

kriminaalasjade statistikat ning õiguskaitseorga-

nitele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 

kontakteerumiseks e-posti aadressi.

• Nõukogu võttis detsembris 2008 vastu Eurojusti 

tugevdamist käsitleva otsuse, millega muudeti 

28. veebruari 2002. aasta Eurojusti otsust. Uue 

otsuse eesmärk on Eurojusti töö tõhustamine. 

Peamisi valdkondi, kus Eurojusti rolli ja volitusi 

tugevdatakse, on kirjeldatud 5. peatükis.  

• Positiivsetest arengutest hoolimata leiab Eurojust, 

et tema potentsiaal on seni täielikult kasutamata, 

pidades eelkõige silmas aktiivset tegevust kee-

rukamate piiriüleste kriminaaluurimiste ja kohtu 

alla andmiste koordineerimisel, et abistada liik-

mesriikide ametiasutusi ning saavutada parimad 

võimalikud tulemused.  
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• Eurojust usub, et 2002. aasta Eurojusti otsuse 

täielik ellurakendamine ning Eurojusti tugev-

damist käsitleva uue nõukogu otsuse kiire ja 

kooskõlastatud rakendamine loob tugeva aluse 

ning aitab Eurojustil etendada tõhusamat rolli 

liikmesriikide ametiasutuste toetajana võitluses 

raske piiriülese kuritegevusega.  

Välissuhted

• Eurojusti tugevdamist käsitlevas uues nõukogu 

otsuses kinnitatakse Eurojusti ja Euroopa õigus-

alase koostöö võrgustiku erisuhteid, mis põhine-

vad konsulteerimisel ja vastastikusel täiendavu-

sel. Kahe organisatsiooni koostöö tulemuslikkuse 

tagamiseks on vaja rakendada mõningaid meet-

meid.

• Eurojust ja Europol allkirjastasid vastavustabelit 

käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi, 

mille tulemusena võeti operatiivtöös kasutusele 

kahe organisatsiooni vaheline turvaline sideühen-

dus. Töörühm tegeleb parajasti 2004. aastal sõl-

mitud koostöölepingu läbivaatamisega, et paran-

dada vastastikust infovahetust, eriti Europoli 

analüüsitoimikute osas.  

• Eurojust ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 

sõlmisid 24. septembril 2008 rakendusliku koos-

tööleppe koostöö laiendamiseks ja teabe vaheta-

miseks.  

• Eurojust sõlmis 27. novembril 2008 koostööle-

pingu Šveitsiga ning 28. novembril 2008 endise 

Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga.  

Siseküsimused

• Mais 2008 võttis haldusdirektori kohusetäitja 

üle Eurojustist lahkunud eelmise haldusdirektori 

ülesanded. Aastal 2008 algas ka uue haldusdirek-

tori valikumenetlus. 

• Novembris 2008 kolisid 70 haldustöötajat Haagse 

Veste hoonesse, mis on ajutiseks majutuslahen-

duseks kuni lõplike ruumide oodatava valmimise-

ni 2014. aastal.  

• Eurojust sõlmis lepingu väliskonsultandiga, kes 

aitab Eurojustil korraldada organisatsiooni struk-

tuuri läbivaatust.  

• Personalijuhtimise valdkonnas on põhisaavutus 

mitmete võtmetähtsusega rakenduseeskirjade 

vastuvõtmine. See tähendab tugevamat per-

sonalipoliitikat, esimese iga-aastase hindamise 

ettevalmistamist, ametikohtade üle arvestuse 

pidamist ning asutusesisese koolituskava raken-

damist.

• Liikmesriikides võeti 2008. aastal kasutusele tur-

valine e-posti süsteem.

• Eurojusti videokonverentsilahendusi on veelgi 

täiendatud, et võimaldada sünkroontõlget. 

• Kriminaalasjade menetlemiseks ning koostöö- ja 

koordineerimistegevuseks on Eurojustile hädava-

jalik pidev ja takistamatu juurdepääs Schengeni 

infosüsteemile (SIS). Eurojusti riikide esindused 

tegid 2007. aasta detsembrist kuni 2008. aasta 

detsembrini kokku 229 päringut.

• Projekti E-POC III (Euroopa organiseeritud kuri-

tegevuse vastane ühendus) tulemustest lähtudes 

laiendati kriminaalasjade haldamise süsteemi 

(CMS) ning kolleegiumi operatiivtöö toetamist 

jätkati eelkõige kriminaalasjade haldamise töö-

grupi suurendamise teel. Võeti kasutusele kri-

minaalasjade haldamise süsteemi uus versioon 

ning süsteemi kasutusvõimaluste täiendamiseks 

algatati jätkuprojekt E-POC III+.

• Eurojustile algselt eraldatud 20 miljoni euro suu-

rust eelarvet suurendati 4,8 miljoni euro võrra, 

nii et kogueelarveks kujunes 24,8 miljonit eurot, 

ja Eurojust täitis eelarve 97 % ulatuses. Euroopa 

Parlament kiitis heaks haldusdirektori tegevuse 

2006. aasta eelarve täitmisel.
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2  O P E R A T I I V T Ö Ö

Kriminaalasjade statistika
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Joonis 1. Kriminaalasjade arv 2002–2008

Eurojusti liikmed registreerisid 2008. aastal 1 193 kri-

minaalasja. See arv on 2007. aastal registreeritud kri-

minaalasjade arvust (1 085 asja) 10 % suurem. Arvude 

suundumus on sama, mis eelmistel aastatel, ehkki riiki-

de esinduste jätkuvate jõupingutuste kiuste on vähene-

nud keerukate kriminaalasjade arv (vt 3. joonis).

Tasub märkida, et kriminaalasjadest 1 153 olid seotud 

operatiivtööga ning üksnes 40 kriminaalasja registree-

riti selleks, et pakkuda abi ja nõustamist õigussüstee-

mide ja menetluslike üksikasjadega seotud üldistes 

õigusküsimustes, millel puudub otsene seos kolleegiu-

mi operatiivtööga.

Joonis 2. Menetluses olevate kriminaalasjade 

seisund 2002–2008

Ehkki Eurojustile saadeti 2008. aastal 1 193 kriminaal-

asja, kajastab see arv vaid osa liikmesriikide liikmete 

tehtud tööst. Joonisel 2 on esitatud kolleegiumi töö 

täpsem ülevaade koos seni lõpetamata kriminaalasja-

dega ning kõigi Eurojusti tegevusaastate jooksul lõpe-

tatud kriminaalasjadega.

2008. aasta lõpuks oli lõpetamata kokku 1 002 krimi-

naalasja ajavahemikust 2003–2008, millest omakorda 

700 registreeriti 2008. aastal.

Joonis 3. Standardsed ja keerukad 

kriminaalasjad 2007–2008

Eurojust võttis 2006. aastal kasutusele uue liigitussüs-

teemi, millega jagati kriminaalasjad standardseteks ja 

keerukateks, et Eurojustis menetletud asjade kvaliteeti 

ja laadi uutmoodi kirjeldada. Sellest liigitusest lähtu-

valt on 3. joonisel näidatud, et umbes 84 % Eurojustile 

2008. aastal saadetud kriminaalasjadest nõuavad 

Eurojusti tavapärast osalust ning ülejäänud 16 % puhul 

vajatakse Eurojustilt suuremat osalust.

Standardsete ja keerukate kriminaalasjade eristami-

seks hinnatakse mitmesuguseid tegureid, nagu seotud 

riikide arv ja Eurojustilt taotletud osaluse ning täidetud 

ülesannete laad, asjaga seotud riikidest pärit liikmete 

töömaht, kuritegude raskusaste ning taotletud abi and-

miseks kulunud aeg ja saavutatud tulemus. Lisaks sõl-

tub standardsete ja keerukate kriminaalasjade liigitus 

osaliselt kahe- ja mitmepoolsete kriminaalasjade arvust 

ning koordineerimise ja/või koostöö vajalikkusest.  

Joonis 4. Kahe- ja mitmepoolsed kriminaalasjad 

2007–2008

Oluline on silmas pidada, et kahepoolne kriminaalasi ei 

ole tingimata lihtne kriminaalasi. Eurojusti osalus võib 

olla kahe riigi vahel uurimise või kohtu alla andmise 

alase koostöö ja kooskõlastamise edendamiseks häda-

vajalik ning antav abi ja täidetavad ülesanded võivad 

olla keerukad. Seetõttu teeb Eurojust kahepoolsetes 

asjades sageli kokkuvõttes niisama suuri jõupingutusi 

kui mitmepoolsetes.

Joonistel 5, 6 ja 7 on üksikasjalikumalt esitatud 

kahe- ja mitmepoolsete kriminaalasjade võrdlus ning 

Eurojusti osaluse laad vastavalt Eurojusti loomise otsu-

se artiklile 3: 

1. Kaht või enamat liikmesriiki puudutava uurimise ja kohtu alla andmise puhul, mis on seotud artiklis 4 osutatud raskete 

kuritegudega, eelkõige kui on tegemist organiseeritud kuritegevusega, on Eurojusti eesmärgid:

a) ergutada ja parandada liikmesriikide pädevate asutuste vahelist koordineerimist liikmesriikides läbiviidava uurimise 

ja kohtu alla andmise osas, võttes arvesse mis tahes taotlust liikmesriigi pädevalt asutuselt ja mis tahes teavet, mille on 

esitanud asutus, kellel on selleks pädevus asutamislepingute raames võetud sätete alusel;

b) arendada koostööd liikmesriikide pädevate asutuste vahel, eelkõige selleks, et hõlbustada rahvusvaheliste vastastikus-

te õigusabitaotluste ning väljaandmistaotluste täitmist;

c) toetada muul viisil liikmesriikide pädevaid asutusi uurimise ja kohtu alla andmise korraldamisega.

2. Kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud eeskirjadega ja liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel võib Eurojust abistada ka 

uurimisel ja kohtu alla andmisel, mis puudutavad ainult seda liikmesriiki ja mitteliikmesriiki, kui nimetatud riigiga on sõlmitud 

koostööleping vastavalt artikli 27 lõikele 3 või erijuhtudel, kui abistamisest ollakse oluliselt huvitatud.

3. Kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud eeskirjadega ja liikmesriigi pädeva asutuse või komisjoni taotlusel võib 

Eurojust abistada ka uurimisel ja kohtu alla andmisel, mis puudutavad ainult seda liikmesriiki ja ühendust. [meie allakriip-

sutus]
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Joonis 3. Standardsed ja keerukad kriminaalasjad 2007–2008

Joonis 4. Kahe- ja mitmepoolsed kriminaalasjad 2007–2008
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Joonisel 5 on esitatud 2007.–2008. aasta kriminaalas-

jade koguarv eesmärkide kaupa. Osa kriminaalasju on 

Eurojustile saadetud mitmel eesmärgil. Eesmärkide kaupa 

jagunemise suhtarvud sarnanevad 2007. aastaga.

Joonised 6 ja 7 näitavad mitmepoolsete (joonis 6) 

ja kahepoolsete (joonis 7) kriminaalasjade suhet 

ning Eurojusti loomise otsuses sätestatud eesmärke. 

Mitmepoolsetes asjades taotletakse proportsionaalselt 

sagedamini abi liikmesriikide pädevate asutuste vahe-

liseks koordineerimiseks.

Seoses liikmesriikide esinduste osalusega Eurojustis 

kriminaalasjade menetlemisel on joonisel 8 näidatud, 

kui mitu kriminaalasja iga liikmesriigi esinduse alga-

tusel registreeriti. Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia, Küpros, 

Malta ja Austria registreerisid 2008. aastal vähemalt 

50 % rohkem kriminaalasju, kui eelnenud aastal. 

Joonis 5. Kriminaalasjade liigitus eesmärkide kaupa 2007–2008

Joonis 6. Mitmepoolsed kriminaalasjad 2007–2008: eesmärgid (Eurojusti loomise otsuse artikkel 3)
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Joonis 7. Kahepoolsed kriminaalasjad 2007–2008: eesmärgid (Eurojusti loomise otsuse artikkel 3)

Joonis 8. Taotlejariigid 2007–2008
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Joonisel 9 on näidatud, kui mitmel korral iga liikmesrii-

gi esinduselt abi taotleti. Taotluste arv suurenes 2008. 

aastal pea kõikidel liikmesriikidel. Läti, Luksemburg, 

Malta ja Sloveenia võtsid 2008. aastal vastu vähemalt 

50 % rohkem taotlusi.

Joonisel 10 on esitatud peamised kuriteoliigid ning 

kuritegude alaliikide täpsem analüüs (helesinises ja 

valges kirjas).

Eurojustis käsitletud kuritegude jaotus sarnaneb eel-

miste aastatega.  

Kokku registreeriti Eurojustis 2008. aastal 50 liiki kuri-

tegusid. Konkreetne juhtum võib olla seotud mitme 

kuriteoliigiga ning liikmesriigi liige võib lisaks põhivald-

konnale määratleda kõrvalvaldkonnad.  

Kokkuvõttes registreeris Eurojust 2008. aastal kõiki kuri-

teoliike varasemast rohkem. Eurojustile suunatud kurite-

gude seas on endiselt kõige suurem osakaal narkokauban-

dusel ning varavastastel kuritegudel, sealhulgas pettustel.  

Joonis 11: Koordineerimisnõupidamisi ehk III astme 

nõupidamisi korraldatakse ühe või mitme asjaga seo-

tud liikmesriigi esinduste kutsel ning neist võtavad 

osa asjaga seotud liikmesriikide liikmed, liikmete 

asetäitjad ja/või assistendid ning pädevad siseriikli-

kud asutused.

Koordineerimisnõupidamiste arv suurenes oluliselt: 

2007. aasta 91-lt 2008. aastal 132-ni. Neist 110 toi-

musid Eurojustis ja 22 liikmesriikides.

Enamik neist koordineerimisnõupidamistest (84) puu-

dutas 3–14 riiki.  

Kriminaalasjad, mille puhul oli vaja koordineeri-

misnõupidamisi, seondusid peamiselt vara- ja riigi-

varavastaste kuritegudega, sealhulgas kelmustega 

(53), narkokaubanduse (40), rahapesu (18), elu-, 

isiku- ja isikuvabaduse vastaste kuritegude (11), 

inimkaubanduse (8) ja terrorismiga (6). Ühel koor-

dineerimisnõupidamisel võidakse käsitleda mitut liiki 

kuritegusid.

Joonis 9. Taotluste sihtriigid 2007–2008
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Joonis 10. Peamised kuriteoliigid 2007–2008

Joonis 11. Koordineerimisnõupidamised 2005–2008
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Joonis 12: Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik 

korraldasid taotlejariikidena kokku 66 koordineerimis-

nõupidamist, mis moodustas poole koordineerimisnõu-

pidamiste aastasest koguarvust. Ainuüksi Prantsusmaa 

arvele langes 25 % kõikidest taotlustest. Norra esineb 

2008. aastal statistikas esmakordselt, olles korralda-

nud viis koordineerimisnõupidamist.

Joonis 13: Eurojust taotles 2008. aastal kolmandate 

riikide osalust 141 korral. 2006. aastal oli taotlusi 117 

ja 2007. aastal 188. Kolmandad riigid osalesid 39 koor-

dineerimisnõupidamisel.

Joonisel 14 on näidatud Euroopa Liidu institutsioonid ja 

rahvusvahelised organisatsioonid, kellele Eurojusti kri-

minaalasjade raames taotlusi esitati ning kes osalesid 

koordineerimisnõupidamistel.

Joonis 12. Koordineerimisnõupidamiste taotlejariigid 2007–2008

Joonis 13. Koordineerimisnõupidamiste taotluste sihtriigid 2007–2008
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Joonis 14. Euroopa institutsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid

2005 20006 2007 2008
Koordineerimis-

nõupidamiste arv 
2007

Koordineerimis-
nõupidamiste arv 

2008

Europol 6 7 25 30 12 24

OLAF 6 2 4 5 1 3

Euroopa Nõukogu  0 0 0 1 0 0

IberRed 1 1 0 0 0 0

ÜRO 0 0 1 0 1 0

Interpol 0 0 1 1 0 1

Põhjamaade politsei- 
ja tollikoostöö

0 0 1 0 0 0

UNMIK 0 0 0 1 0 1

KOKKU 13 10 32 38 14 29

Taotlused Eurojusti loomise otsuse artikli 6 
punkti a ja artikli 7 punkti a alusel

Aastal 2008 esitati Eurojusti loomise 

otsuse artikli 6 punkti a alusel 12 

kriminaalasjadega seotud taotlust.

Kaheksa taotlust esitati artikli 6 punkti a alapunkti v 

alusel. Kahes kriminaalasjas palus Itaalia esindus oma 

riigi asutustel kaaluda andmete esitamist. Üks krimi-

naalasi oli seotud pettuse ja rahapesuga ning selle oli 

algatanud Itaalia; teine asi käsitles pettust ning selle 

oli algatanud Sloveenia.

Viies kriminaalasjas palus Itaalia esindus pädevatel asu-

tustel kaaluda koordineerimist asjaomaste liikmesriikide 

pädevate asutuste vahel vastavalt artikli 6 punkti a ala-

punktile iii. Kolmes asjas oli tegemist pettusega, ühes 

sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega 

tegelevasse kuritegelikku ühendusse kuulumisega ja 

ühes terrorismiga. Vastavad kriminaalasjad olid algata-

nud Portugal, Prantsusmaa, Itaalia ja Taani.

Veel ühes taotluses, mis esitati artikli 6 punkti a alapunk-

tide i, iii ja v alusel, paluti Itaalia ametivõimudel kaaluda 

konkreetsete tegude suhtes uurimise või kohtu alla and-

mise alustamist. Kriminaalasja algatajaks oli Hispaania.

Kolm taotlust esitati artikli 6 punkti a alapunkti ii 

alusel. Neist esimene seondus ebaseaduslike sisse-

rändajate üle piiri toimetamise juhtumiga, mille puhul 

Portugali ja Hispaania esindused palusid oma riikide asu-

tustel tunnustada, et Portugali ametivõimudel on pare-

mini võimalik nende tegude eest isikud kohtu alla anda, 

ja kaaluda võimalust paluda Eurojustilt toetust võimaliku 

edasise koordineerimise osas. Soovitusega nõustuti.

Teine taotlus seondus raskete kehavigastuste tekitami-

sega. Hispaania esindus palus oma riigi asutustel tun-

nustada, et Soome ametivõimudel on paremini võimalik 

nimetatud tegude osas kohtu alla anda, ja menetluse 

neile üle anda. Kriminaalasja algatas Soome.

Kolmas taotlus käsitles inimröövi juhtumit, kus 

Portugali esindus palus oma riigi asutustel tunnusta-

da, et Hispaania ametivõimudel on paremini võimalik 

nimetatud tegude osas kohtu alla anda. Portugali esin-

dus palus oma riigi asutustel kooskõlastada Hispaania 

pädevate asutustega ja kaaluda võimalust paluda 

Eurojustilt toetust võimalikuks edasiseks koordineeri-

miseks. Soovitusega nõustuti.  

Viimane soovitus, mille aluseks oli artikli 6 punkti a ala-

punkt i, oli seotud pettuse ning eelkõige võltsimise ja 

piraattoodetega. Itaalia esindus palus oma riigi asutustel 

kaaluda uurimise alustamist või kohtu alla andmist seoses 

konkreetsete tegudega ühes Prantsusmaa kriminaalasjas.

Aastal 2008 ei esitatud ühtki taotlust 

Eurojusti loomise otsuse artikli 7 punkti a 

alusel.

Eurojust soovib rõhutada artikli 6 punkti a ja artikli 7 

punkti a õige kasutamise olulisust, kuna see võimaldab 

kõige kiiremini ja tõhusamalt ennetada ja lahendada 

kohtualluvusvaidlusi.
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Tuleb siiski lisada, et liikmesriikide asutused jõudsid 

artikli 6 punktis a ja artikli 7 punktis a kirjeldatud 

tegevuste osas kokkuleppele ka koordineerimisnõupi-

damistel.

Euroopa vahistamismäärus

Eurojustil on Euroopa vahistamismäärustega seoses 

kolm peamist eesmärki:    

• soodustada Euroopa vahistamismääruste täitmist 

(Eurojusti moodustamise otsuse artikkel 3);

• anda nõu Euroopa vahistamismääruste kattumise 

korral (Euroopa vahistamismäärust käsitleva nõuko-

gu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK 

(edaspidi „raamotsus”) artikkel 16);

• võtta vastu teateid tähtaegade eiramise kohta 

(raamotsuse artikkel 17).

Allpool on lühiülevaade tööst neis valdkondades.

1. Euroopa vahistamismääruste täitmise soodustamine

Euroopa vahistamismääruse täitmise soodustamiseks 

registreeriti Eurojustis 2008. aastal kokku 237 asja. 

Üksnes kahel juhul oli tegemist üldise küsimustikuga; 

ülejäänud asjad olid seotud operatiivtööga. Neist asja-

dest 107 on seni lõpetamata.

Mõningates kriminaalasjades on vaja samaliigiliste 

kuritegude osas tagada riikide vahistamismäärustega 

vastuolus olevate Euroopa vahistamismääruste täit-

mise koordineerimine, et tagada Euroopa vahistamis-

määruse valikulise täitmatajätmise aluste asjakohane 

rakendamine eelkõige sama teo paralleelse uurimise ja 

süüdistuste esitamise korral.  

2. Raamotsuse artikliga 16 seotud juhtumid

2008. aastal oli Eurojusti menetluses neli Euroopa 

vahistamismääruste konfliktiga seonduvat krimi-

naalasja. Neist kolm registreeris Belgia (sihtriigid 

Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Luksemburg ja Itaalia) 

ning ühe Tšehhi Vabariik (sihtriik Ühendkuningriik).

3. Raamotsuse artikliga 17 seotud juhtumid

Eurojustile teatati 2008. aastal kokku 28 tähtaegade 

rikkumise juhtumist. Joonise 17 kahel diagrammil on 

kujutatud artikliga 17 seotud juhtumite jaotus asja 

Eurojustile saatnud riikide kaupa (saatja võib olla 

määruse sihtriik või määruse andnud riik) ning asjaga 

seotud teiste riikide kaupa.

Joonis 15. Euroopa vahistamismääruse täitmise taotlejariigid 2008. aastal
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Joonis 16. Euroopa vahistamismääruse täitmise taotluste sihtriigid 2008. aastal

Joonis 17. Artikli 17 juhtumid
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Peapõhjus, millele Euroopa vahistamismääruseid raam-

otsuse artiklis 17 sätestatud tähtaegadeks täitmata 

jätnud liikmesriigid viitasid, oli määruse välja andnud 

asutuselt lisainfo taotlemine ja menetluse venimine 

selle protsessi (taotluse kättesaamine, toimikutest väl-

javõtete tegemine, tõlkimine) tulemusena.

Euroopa vahistamismääruse täitmatajätmist raamot-

suse artiklis 17 sätestatud tähtaegadeks põhjendati ka 

järgmiselt:  

• määruse andnud asutuselt taotleti tagatist, et isi-

kut ei saadeta sihtriiki tagasi karistust kandma;

• Euroopa vahistamismääruse originaali kättetoi-

metamine viibis;

• nõutava isiku väljaandmise otsus kaevati edukalt 

edasi (ka seetõttu, et määrus ei sisaldanud kogu 

vajalikku infot); ja

• isiku väljaandmise otsus tehti tähtaegselt, kuid 

täitmine oli võimatu kahtlusaluse terviseseisundi 

või kõrvalehoidmise tõttu.

Ühised uurimisrühmad

Ühiste uurimisrühmade praktilised kogemused ja tead-

likkus on õigusala töötajate seas viimastel aastatel 

pidevalt arenenud. Liikmesriikide liikmed palusid 2008. 

aastal oma riikide ametiasutustel kaaluda ühise uuri-

misrühma loomist 21 kriminaalasjas.  

Eurojust uurib võimalusi ühiste uurimisrühma-

de ühendusepoolseks kaasrahastamiseks komisjoni 

„Kuritegevuse ennetamise ja kuritegevuse vastase 

võitluse” programmi raames; 2008. aastal astuti sel-

leks järjekordne samm, kui Eurojustile (kui partnerile 

raamlepingu alusel) määrati toetus ühiste uurimisrüh-

made kaasrahastamiseks, millega seotud menetlus 

parajasti käib.  

15. ja 16. detsembril 2008 korraldasid Eurojust ja 

Europol ühiste uurimisrühmade riiklike ekspertide 

võrgustiku neljanda nõupidamise. Nõupidamine toi-

mus Europoli ruumes; osalesid liikmesriikide, OLAFi, 

Eurojusti ja Europoli eksperdid ning nõukogu peasek-

retariaadi ja komisjoni esindajad.  Sel aastal osalesid 

ka Ameerika Ühendriikide esindajad. Esinesid ühiste 

uurimisrühmade eksperdid liikmesriikidest ning toimus 

kaks ühiste uurimisrühmade praktiliste kogemuste 

teemalist õpikoda, kus käsitleti muu hulgas teadlikkuse 

tõstmist ja tõendite kogumist. Tunnustati Eurojusti ja 

Europoli soodustavat rolli. Ühe põhijäreldusena nime-

tati politsei ja kohtute osalemise olulisust juba ühise 

uurimisrühma algse ettevalmistamise ja otsuste lan-

getamise etapil. Järelduste tekst on esitatud nõukogu 

19. detsembri 2008 dokumendis 17512/08.

Eurojust ja Europol andsid ka aru edusammudest 

ühiste uurimisrühmade käsiraamatu koostamise ja 

väljaandmise alal. Käsiraamat täiendab olemasolevat 

Eurojusti/Europoli dokumenti „Guide to EU Member 

States’ legislation on JITs” (ühiste uurimisrühmadega 

seotud ELi liikmesriikide õigusaktide teatmik). Seminari 

käigus jagati uut käsiraamatut ühiste uurimisrüh-

made riiklikele ekspertidele ja teistele osavõtjatele. 

Käsiraamatu põhieesmärk on teavitada õigusala tööta-

jaid ühise uurimisrühma loomise õiguslikust alusest ja 

tingimustest ning anda soovitusi ühise uurimisrühma 

kasulikuks rakendamiseks. Käsiraamatuga püütakse ka 

kummutada ühiste uurimisrühmadega seonduda või-

vaid väärarvamusi, julgustada õigusala töötajaid seda 

suhteliselt uut vahendit kasutades oma uurimistele 

lisandväärtust andma ning üldiselt toetada rahvusva-

helise koostöö arengut kriminaalasjades. Käsiraamatus 

püütakse ära kasutada ühiseid praktilisi kogemusi ning 

seminaride ja nõupidamiste materjale. Käsiraamat on 

muutuv dokument ning seda ajakohastatakse korrapä-

raselt, eelkõige kriminaalasjade menetlemise praktilis-

test kogemustest lähtudes.  

Peamised kuriteoliigid

Allpool on toodud andmed järgmiste konkreetsete 

kuriteoliikide ja nendega seotud tegevuste kohta: ter-

rorism, võltsimine, narkokaubandus, inimkaubandus, 

rahapesu, vara- ja riigivaravastased kuriteod, kaasa 

arvatud kelmused, ning elu-, isiku- ja isikuvabaduse 

vastased kuriteod ja küberkuriteod.

Nende kuriteoliikidega on seotud palju kriminaalasju. 

Riikide ametiasutuste toetamine neis kriminaalasjades 

on Eurojusti esmane prioriteet.
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Terrorism

Joonis 18. Terrorismi kriminaalasjad 2004–2008
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Liikmesriikide terrorismivastase võitlusega seotud 

õigusalase koostöö edendamiseks ja tugevdamiseks 

korraldati 2008. aastal strateegilisi ja taktikalisi nõu-

pidamisi. Need nõupidamised annavad ka võimaluse 

vahetult infot ja häid kogemusi vahetada.

Eurojust osales (kõigi 27 liikmesriigi terrorismiga võit-

lemise eest vastutavate ametiasutuste panusele tugi-

nedes) Europoli terrorismi suundumuste ja olukorra 

aruande (TE-SAT 2008) koostamisel ning avaldas esi-

mesed terrorismialaste kohtuotsuste monitooringud, 

milles esitatakse avalikest allikatest kogutud teavet 

terrorismis süüdi- ja õigeksmõistvate kohtuotsuste 

kohta ning analüüsiandmeid ja statistikat.

2008. aastal kasvas teiste ELi asutuste ning rahvus-

vaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega 

tehtava koostöö maht.

Terrorismi kriminaalasjad aastal 
2008

Kokku

Terrorismi rahastamine 8

Terrorism ning terroristliku tegevuse 
käigus toime pandud või tõenäoliselt 
toime pandavad kuriteod 
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Muud liigid 8

Eurojust registreeris 2008. aastal 39 uut operatiivtöö-

ga seotud terrorismi kriminaalasja. Ehkki terrorismi 

kriminaalasjade arv näib eelmise aastaga võrreldes 

muutumatu, on suurenenud terrorismi rahastami-

sega seotud asjade arv. Terrorismi kriminaalasja-

des said enim taotlusi Hispaania, Prantsusmaa ja 

Ühendkuningriik. Kuuest koordineerimisnõupidamisest 

viis korraldas Itaalia.

Enamik Eurojustile saadetud kriminaalasju on jätkuvalt 

seotud fundamentalistlike rühmitustega, järgnevad 

separatistlikud rühmitused. Seda suundumust kin-

nitavad terrorismiga seotud kohtuotsuste andmed, 

mida liikmesriikide ametiasutused on Eurojustile saat-

nud vastavalt nõukogu 20. septembri 2005 otsusele 

2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse 

ja koostöö kohta.

Pooled esitatud kohtuotsustest käsitlevad fundamen-

talistlikke terrorirühmitusi (190 otsust 384-st); peami-

selt separatistlike rühmitustega seondub 148 otsust. 

Terrorismi kohtuasjades tehtud otsustest teatasid vaid 

10 liikmesriiki: Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, 

Itaalia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Taani ja 

Ühendkuningriik. 2008. aasta kohtuasjade tulemustest 

nähtub, et süüdimõistmistest teatanud liikmesriikides 

oli keskmiseks karistusmääraks pisut alla kümne aasta. 

Märkimisväärne on Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia 

süüdimõistvate otsuste suur suhtarv. Õigeksmõistvate 

otsuste keskmine arv on võrreldes 2007. aastaga pisut 

vähenenud (27 protsendilt 23 protsendini).
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Võltsimine

Joonis 19. Võltsimise kriminaalasjad 2004–2008
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Eurojustile saadetud võltsimise kriminaalasjade arv 

jätkab kasvu (108 uut operatiivtööga seotud asja 

võrreldes 2007. aasta 94-ga). Suundumus on eriti 

selge tootepiraatluse osas (kus uute kriminaalasjade 

registreerimisel paistab silma Prantsusmaa) ning raha 

ja maksevahendite võltsimise osas (sealhulgas kuus 

eurode võltsimise kriminaalasja).

Võltsimise kriminaalasjad 
aastal 2008

Kokku

Toodete võltsimine ja piraatkoopiate 
valmistamine

12

Haldusdokumentide võltsimine ja nen-
dega kaubitsemine

46

Raha ja maksevahendite võltsimine 50

Vastavalt on suurenenud ka Eurojusti neis asjades 

korraldatud koordineerimisnõupidamiste arv (2007. 

aasta neljalt 2008. aastal 15-ni). Eurojust osales 2008. 

aastal kahe võltsimist käsitleva Europoli analüüsitoi-

miku koostamisel, mis tõi kaasa Eurojusti osalemise 

mitmetel Europolis peetud eksperdikohtumistel ning 

Europoli osalemise mitmetes Eurojusti keerukates 

operatiivasjades. 

Narkokaubandus

Et sisepiiridel on kaotatud suurem osa kontrollist, on 

EList saanud atraktiivsem ebaseaduslike uimastite turg 

ning toorainete hankimine ja levitamine on lihtsustu-

nud.

2007. aastal välja joonistunud geograafiline jaotus jäi 

püsima ka aastal 2008. Enim taotlusi said Hispaania, 

Holland ja Itaalia, kellele väikese vahega järgnesid 

Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Belgia. 

Hollandi ja Itaalia esindused on taotluste sihtriikidena 

menetlenud oluliselt rohkem kriminaalasju (Itaalia 

ligi kaks korda rohkem), mis näitab sidemete tihene-

mist nende riikide ametiasutuste ja Eurojusti vahel. 

Konkreetsete keerukate kriminaalasjade kontekstis on 

Eurojusti töös täheldatud Nigeeria kuritegelike ühen-

duste osakaalu suurenemist.  

Eurojusti poolt narkokaubanduse kriminaalasjus kor-

raldatud koordineerimisnõupidamiste arv 2008. aastal 

pea kahekordistus (2007. aastal 24 kriminaalasja, 

2008. aastal 40), mis näitab mitme riigi ametivõimude 

vahelist koordineerimist nõudvate keerukate kriminaal-

asjade arvu suurenemist. Märkimisväärne on Itaalia 

esinduse korraldatud koordineerimisnõupidamiste arv, 

mis suurenes viis korda.  

Eurojust toetas uue Euroopa narkovastase tegevuskava 

ettevalmistamist aastateks 2009–2012, mida juhtis nõu-

kogu juures tegutsev narkootiliste ainete horisontaalne 
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Joonis 20. Narkokaubanduse kriminaalasjad 2004–2008
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töörühm. Eesistujariik Prantsusmaa rõhutas Eurojusti 

tähtsust uue tegevuskava ellurakendamisel, pidades 

eelkõige silmas ELi õiguskaitseorganite koostööd.

Inimkaubandus

Vastavalt 2007. aasta organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangul põhinevate ELi prioriteete määratlevate 

järelduste projektile peaksid esmasteks prioriteetideks 

olema illegaalse sisserändega seotud ebaseaduslik ini-

meste üle piiri toimetamine ja inimkaubandus. Sellele 

reageerides korraldas Eurojust 2008. aasta mais 

Sloveenias Portorožis inimkaubanduse ja tunnistaja-

kaitse teemalise strateegilise nõupidamise, mida toe-

tas eesistujariik Sloveenia. Nõupidamise eesmärk oli 

uurida kuritegelikke nähtusi üldiselt ning konkreetseid 

mehhanisme, standardeid ja häid tavasid, mis on või 

tuleks kehtestada ja ellu rakendada inimkaubanduse 

ohvrite kaitsmiseks uurimise ja kohtu alla andmise 

käigus.

Joonis 21: alates 2004. aastast on inimkaubandus 

moodustanud 5,7 % Eurojusti menetletud kriminaalas-

jadest (kokku 230 asja). 2008. aastal oli selle osakaal 

6,9 % (kokku 83 kriminaalasja, millest enamik on 

seotud inimkaubandusega seksuaalse ärakasutamise 

eesmärgil). Tuleb märkida, et see statistika ei hõlma 

illegaalsete sisserändajate üle piiri toimetamist (2008. 

aastal 20 kriminaalasja).

Kui 2006. aasta välja arvata, on inimkaubanduse kri-

minaalasjade arv igal aastal kasvanud keskmiselt 17 

võrra.

Enim taotlusi esitavad Rumeenia, Bulgaaria ja Tšehhi 

Vabariik, taotluste sihtriigid aga on kõige sagedamini 

Itaalia ja Hispaania. Itaaliale adresseeritud taotluste 

arv on viimasel kahel aastal olnud sama (14 asja), 

Hispaania aga sai selle kuriteoliigi osas varasemast 

kaks korda rohkem taotlusi ehk 2007. aasta seitsme 

asemel 2008. aastal 14.

Bulgaaria registreeritud inimkaubanduse kriminaalas-

jade arv suurenes eelnenud aastaga võrreldes hüppe-

liselt (ühelt 12-le), samas on enim kriminaalasju endi-

selt Rumeenial, kelle asjade arv jäi aga 2007. aastaga 

võrreldes muutumatuks (17 kriminaalasja).  

Ka inimkaubanduse kriminaalasjadega seotud koor-

dineerimisnõupidamiste arv suurenes – 2008. aastal 

peeti kokku kaheksa koordineerimisnõupidamist.  
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Rahapesu

Eurojusti menetletud rahapesu kriminaalasjade arv 

suurenes aastatel 2004–2007 keskmiselt 28 võrra 

aastas.  Kasvutrend peatus 2008. aastal, mil regis-

treeriti kokku 103 rahapesu kriminaalasja. Rahapesu 

moodustab 8,5 % Eurojusti kogu tööst kriminaal-

asjades. Alates 2004. aastast on registreeritud 345 

sellega seotud asja. 2008. aastal moodustas rahapesu 

kriminaalasjade arv 8,6 % aasta jooksul registreeritud 

kriminaalasjade koguarvust.

2007. aastal registreerisid selle kuriteoliigiga seoses 

enim kriminaalasju Portugal ja Rumeenia – vastavalt 

kümme ja kaheksa asja. Aastal 2008 registreeris enim 

sellealaseid kriminaalasju Portugal, kellele väikese 

vahega järgnes Holland (vastavalt 17 ja 14 asja).  

Kõige sagedamini esitati rahapesu kriminaalasjades taot-

lusi Hispaaniale ja Prantsusmaale, vastavalt 22 ja 18.

Koordineerimisnõupidamise arv 2008. aastal samuti 

pisut kasvas, jõudes 18-ni.

Joonis 21. Inimkaubanduse kriminaalasjad 2004–2008

Joonis 22. Rahapesu kriminaalasjad 2004–2008
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Eurojust osales ühe rahapesu alase Europoli analüüsi-

toimiku koostamisel.

Vara- ja riigivaravastased kuriteod, 

sealhulgas pettused  

Eurojust registreeris kokku 500 kriminaalasja, mis on 

seotud vara- või riigivaravastaste kuritegude, sealhul-

gas pettustega. Registreerimisel jagunesid need krimi-

naalasjad järgmiste alaliikide kaupa (mõni hõlmas ka 

mitut): organiseeritud rööv; kultuuriväärtuste, sealhul-

gas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu; kelmus ja 

pettus; väljapressimine; võltsimine ja tootepiraatlus; 

haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemi-

ne; raha ja maksevahendite võltsimine; korruptsioon; 

muud vara- ja riigivaravastased kuriteod, sealhulgas 

pettused. Mõningaid alakategooriaid on kommentee-

ritud punktis „Võltsimine”. See punkt keskendub sta-

tistika osas kategooriale „Kelmus ja pettus”, mis on 

kõnealuse kuriteoliigi peamine alakategooria.

Joonis 23: alates 2004. aastast on kelmuse ja pettuse, 

sealhulgas maksupettuse, arvutikelmuse, ettemak-

sukelmuse, äriühingu vahendite väärkasutuse ning 

käibemaksupettuse kriminaalasjade arv suurenenud 

keskmiselt 40 võrra aastas. Aastal 2008 moodustas 

see kuriteoliik 16 % Eurojusti tööst kriminaalasjades 

ning asju oli kokku 192.

Eurojust korraldas 15 kelmuse ja pettuse teemalist 

koordineerimisnõupidamist.

Eurojust osales ühe karussellpettusi käsitleva Europoli 

analüüsitoimiku koostamisel.

Joonis 23. Kelmuse ja pettuse kriminaalasjad 2004–2008
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Joonis 24. Elu-, isiku- või isikuvabaduse vastaste kuritegude kriminaalasjad 2004–2008
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Elu-, isiku- või isikuvabaduse vastased kuriteod

Elu-, isiku- või isikuvabaduse vastaste kuritegude 

kategoorias registreeritud kriminaalasjade arv suure-

nes Eurojustis eelnenud aastaga võrreldes umbes 9 % 

võrra (12 asja võrra). Kokku registreeriti 2008. aastal 

146 sellist kriminaalasja.  

Selle kuriteoliigi alakategooriad on tahtlik tapmine, 

raskete kehavigastuste tekitamine, inimrööv, ebasea-

duslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine. Tahtliku 

tapmise ja raskete kehavigastuste tekitamise kategoo-

riates oli uusi asju 2007. aastaga võrreldes vasstavalt 

seitsme ja kaheksa võrra rohkem, inimröövi, ebasea-

dusliku vabadusevõtmise ja pantvangi võtmise krimi-

naalasju oli aga kolme võrra vähem.

Elu-, isiku- või isikuvabaduse 
vastased kuriteod aastal 2008

Kokku

Tahtlik tapmine 86

Rasked kehavigastused 47

Inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõt-
mine ja pantvangi võtmine 

13

Seda statistikat lugedes tuleb silmas pidada, et sageli 

on need vägivaldsed kuriteod seotud narkokaubanduse 

ja inimkaubanduse kriminaalasjadega.

Eurojust korraldas 2008. aastal neis kriminaalasjades 

11 koordineerimisnõupidamist, mis on 2007. aastaga 

võrreldes üle kahe korra rohkem.

Küberkuritegevus

Joonis 25: kriminaalasjade haldamise süsteemis 

registreeriti 2008. aastal 31 uut küberkuritegevuse 

kriminaalasja ehk oluliselt rohkem kui 2007. aastal 

(11 asja). 

Euroopa Komisjon võttis 2008. aastal vastu küberkuri-

tegevuse vastase üldpoliitika, et parandada liikmesrii-

kide teadlikkust.

Oktoobris 2008 korraldas Eurojust Ateenas kõikide 

liikmesriikide osalusel küberkuritegevuse teemalise 

strateegilise nõupidamise, et anda infot küberkurite-

gevuse kiirest arengust ja keerukuse kasvust, tutvus-

tada Eurojusti tegevust kõnealuses valdkonnas ning 

tutvuda lähemalt Euroopa Nõukogu juhtimisel loodud 

olulisima rahvusvahelise küberkuritegevuse vastase 

politseikoostöö võrgustiku 24/7 tegevuse, struktuuri 

ja eesmärkidega.  
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Joonis 25. Küberkuritegevuse kriminaalasjad 2004–2008  

0

5

10

15

20

25

30

35

20082007200620052004

5

0

5

11

31

Lastekaitse kontaktisik

Oktoobris 2007 Lissabonis toimunud mitteametlikul 

justiits- ja siseministrite kohtumisel oli üks peami-

si arutlusteemasid lastekaitse. Kohtumisel soovitas 

Belgia justiitsminister Eurojustil määrata lastekaitse-

küsimuste kontaktisiku. Paar nädalat hiljem määraski 

Eurojust oma lastekaitse kontaktisiku.

Kontaktisiku ülesanne on koordineerida infovahetust, 

koguda ja välja selgitada praktilisi kogemusi ning jagada 

lastega seotud kriminaalasjade piiriülese uurimisega seo-

tud operatiivtöö praktilisi kogemusi. Peamiste eriti muret-

tekitavate kuriteoliikidena on ära märgitud laste seksuaal-

ne kuritarvitamine, lastega kaubitsemine ning lapsporno.  

Kontaktisik esindab selles valdkonnas Eurojusti. Ta 

on osalenud konverentsidel ja seminaridel, teavita-

des asjaomaseid isikuid enda ametissemääramisest 

ja tagades Eurojustile ülevaate lastega seotud krimi-

naalasjade menetlemise praktikast. Kontaktisik jälgib 

lapsi kaitsvate pädevate (Euroopa ja rahvusvaheliste) 

institutsioonide, täpsemalt Europoli, Interpoli ning ÜRO 

uimastite ja kuritegevuse vastase büroo (UNODC), 

tegevust ja nõustab Eurojusti liikmesriikide liikmeid 

lastega seotud kriminaalasjades. Lisaks peab kontakt-

isik pidevalt uuendatavat statistikat Eurojustis lastega 

seotud kriminaalasjade menetlemise kohta. 

Näiteks on jõudsalt kasvanud Eurojusti osalus lastega 

seotud kriminaalasjades – 2004. aasta neljalt 2008. 

aastal 25 asjani – ning abitaotlejateks on kõige sageda-

mini Ühendkuningriik, Itaalia, Rumeenia ja Rootsi, taot-

luste sihtriikideks aga kõige sagedamini Itaalia, Holland, 

Prantsusmaa ja Saksamaa. Kuriteoliikidest on kõige 

sagedamini esinenud laste seksuaalset kuritarvitamist 

(25 %), millele järgnevad lapspornoga seotud kuriteod 

(24 %) ja lapsi hõlmav inimkaubandus (20 %). 

2008. aastal tõhustas kontaktisik koostööd Europoli, 

Interpoli ja Euroopa Komisjoniga ning seadis sisse 

tihedad kontaktid ELi Internetis laste ärilise seksuaalse 

ärakasutamisega võitlejate ühendusega. Lisaks avas 

kontaktisik veebilehe, mis on ligipääsetav otse Eurojusti 

kodulehelt. Veebileht sisaldab teavet kontakt isiku voli-

tustest, lastega seotud Eurojusti kriminaalasjade sta-

tistikat ning õiguskaitseorganitele ja rahvusvahelistele 

organisatsioonidele kontakteerumiseks e-posti aadres-

si (childprotection@eurojust.europa.eu).  
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Kriminaalasjades tehtud töö hindamine

Oma konkreetsetes kriminaalasjades tehtava töö 

kaudu kogub ja levitab Eurojust riikide ametiasu-

tustega peetavatel nõupidamistel ja strateegianõu-

pidamistel teavet õigusalase koostöö takistuste, 

probleemide, heade tavade ja lahenduste kohta.  

Eurojusti 21.–22. veebruaril 2008 korraldatud stra-

teegiline nõupidamine „OCTA prioriteedid ja piiri-

ülesed uurimistoimingud” kujunes riikide ameti-

asutustele piiriüleste uurimistoimingutega seotud 

probleemide tutvustamise poolest eriti edukaks. 

Mais 2008 esitati nõukogule lõpparuanne. Selle 

peamisi järeldusi kontrolliti kolmekuise katseaja 

jooksul (2008. aasta septembrist novembrini), 

mille käigus Eurojusti liikmesriikide esindustel 

paluti täita kriminaalasjade haldamise süsteemis 

iga lõpetatud kriminaalasja kohta hindamisankeet.

Ootuspäraselt toodi rahvusvahelise koostööprot-

sessi takistustena esile viivitusi nii kiireloomuliste 

uurimistoimingute tegemisel kui ka infovahetuses. 

Eurojusti liikmesriikide liikmed on seda järeldust 

kinnitanud oma tagasisides lõpetatud kriminaal-

asjade kohta, juhtides tähelepanu vastastikuse 

õigusabi toimingute liigsele ajakulule paljudes 

piiriülestes kriminaalasjades. Viivituste põhjused 

on eri kriminaalasjus erinevad (sõltuvalt riikide 

õigussüsteemidest, organisatsioonidest, ressurssi-

dest ja prioriteetide järjestusest) ning neid ei saa 

üldistada.  

Teise takistusena nimetasid riikide ametisasutused 

piiriüleste uurimistoimingute ebapiisavat koordi-

neerimist. Kuritegelike ühenduste kohtu ette too-

mise takistusena nimetati probleeme keerukate 

kontrollsaadetiste puhul eri ametiisikute töö koor-

dineerimisega. Seda ja Eurojusti loomise otsuses 

sätestatud volitusi silmas pidades näitas kriminaal-

asjades tehtud töö läbivaatus, et sageli on riikide 

ametiasutuste Eurojusti poole pöördumise põhju-

seks koordineerimine. Muu hulgas taotleti seoste 

otsimist uurimiste vahel, koordineerimisnõupida-

miste korraldamist, kriminaalasjade saatmist asja-

ga seotud riikidele ning kooskõlastatud meetmete 

korraldamist mitmes riigis, näiteks vahistamisi, 

läbiotsimisi, kontrollsaadetisi, telefonikõnede pealt-

kuulamist, DNA-proovide kogumist, tunnistajate 

küsitlemist ning mitme Euroopa vahistamismääru-

se samaaegset täitmist.  

Ehkki on olemas arvukalt riikide kriminaalõigus-

süsteemide ja õigustavade erinevuste ületamist 

hõlbustavaid Euroopa ja rahvusvahelisi instrumen-

te, selgitati strateegianõupidamisel välja mitmeid 

vastuolusid, mis põhjustavad probleeme koostöös 

(nt kontrollsaadetisi, pealtkuulamistähtaegu ning 

tunnistajate ja nende perede kaitset käsitlevate 

õigusaktide erinevused). Lisaks ei ole mõnin-

gaid õigusakte tänaseni lõplikult ratifitseeritud (nt 

2000. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi 

kohta kriminaalasjades). Kriminaalasjades teh-

tud töö hindamisel tõstatati probleemidena veel 

konfiskeerimismenetluste ühtlustamise vajadust 

ning tõendite kogumise menetlusnõuete erisusi. 

Viimatinimetatu osas tuleb viidata ka 2008. aasta 

ühiste uurimisrühmade ekspertide kohtumise järel-

dustele: tõendite kogumise ja lubatavuse reeglid 

on liikmesriigiti erinevad ning oleks kasulik, kui liik-

mesriigid sätestaksid oma õigusaktides välisriikide 

normide alusel kogutud tõendusmaterjali hõlpsa 

aktseptimise võimaluse.  

Lisaks eespool nimetatud õiguslikele takistustele 

mainiti vastastikuse õigusabi viivitustega seoses 

praktilisi küsimusi (nt keelebarjäär side pealt-

kuulamisel), aga ka mõnede liikmesriikide vähest 

aktiivsust. Kriminaalasjade hindamise projektis 

märgiti viivituste põhjusena veel taotluste kohatist 

madalat kvaliteeti.

Eespool viidatud üldisi järeldusi tasuks täpsemalt 

uurida, et teha kindlaks kriminaalasjades viivitu-

se/koostööpuudulikust põhjustavad konkreetsed 

probleemid ja esitada ettepanekuid õigusalase 

koostöö parandamiseks kriminaalasjades. Selleks 

jätkab Eurojust õigusalase koostööga seotud teabe 

kogumiseks ja levitamiseks kasutatavate hindamis-

vahendite ja ideede edasiarendamist.  

Näiteid tegevusest kriminaalasjades

Allpool on valik mitmesuguste raskete piiriüles-

te kuritegudega seotud kriminaalasjadest, mida 



31

menetleti või mille keerukat siseriiklikku uurimist 

toetati.

Kaasus 1. Terrorismi rahastamine 

Õigusabitaotlusega viivitamine

Eurojust korraldas 2006. aastal koordineerimisnõupi-

damise, et tagada mitme kiireloomulise õigusabitaot-

luse viivitamatu täitmine Belgia õiguskaitseorganite 

algatatud ja Itaaliaga (rahaülekannete kaudu) seotud 

terrorismi rahastamise kriminaalasjas.  

Kahele peamisele kahtlusalusele (üks vahistati juunis 

2006 ja teine pages Pakistani) pandi süüks telefonikaar-

tide salakaubavedu, mille tulu pidi väidetavalt suunata-

ma mitmele Pakistani terrorirühmitusele.

Selles kriminaalasjas osutus peamiseks takistuseks 

asjaolu, et Itaalias puudub keskne terrorismivastane 

asutus, kuhu saaks pöörduda kiireloomuliste abipal-

vetega.

2006. aasta koordineerimisnõupidamisel pakutud 

lahendus (saata sama õigusabitaotlus kõikidele asu-

tustele, kes võiksid olla pädevad) osutus kõlbmatuks: 

tekkis territoriaalne kohtualluvuskonflikt, mis päädis 

ülemkohtu sekkumisega.  

Konflikti peapõhjus oli asjaolu, et kolmele apellatsioo-

nikohtule saadetud sama õigusabitaotlus hõlmas uuri-

mistoiminguid eri territooriumidel ja seega erinevate 

jurisdiktsioonide all. Üks kohtutest lahendas probleemi 

lihtsalt, täites tema pädevusse kuuluva osa õigusabi-

taotlusest, teised kaks aga palusid ülemkohtult selgi-

tusi, mistõttu kõnealune kiireloomuline menetlus viibis 

kaks aastat.

Kaasus 2. Narkokaubandus ja 

kontrollsaadetis  

Rootsi amfetamiinivedajate grupi vahistamine

Eurojust aitas menetleda kriminaalasja, mis käsitles 

Rootsi kuritegeliku ühenduse suurte amfetamiiniko-

guste salakaubavedu Hollandist Rootsi ning puudutas 

ka Belgiat, Saksamaad ja Taanit. Eurojust tegi tihedat 

koostööd Põhjamaade sideametnikuga Haagis, kes 

omalt poolt soodustas Rootsi, Hollandi ja Belgia politsei 

koostööd, samal ajal kui Eurojust toetas õiguskaitseor-

ganite koostööd.

Eesmärgiks oli leida uimastite tarnija, korraldada 

kontrollsaadetis, konfiskeerida uimastid ning vahista-

da kogu kuritegelik võrgustik. Eurojustis peeti koor-

dineerimisnõupidamine, kus osalesid Rootsi, Taani, 

Saksamaa, Hollandi, Belgia ja Europoli esindajad ning 

Põhjamaade sideametnik.

Kui Hollandis esimese laoruumi läbiotsimisel midagi ei 

leitud, õnnestus Hollandi ametivõime, kelle ressursse 

vajati mujal, koordineerimisnõupidamise käigus veen-

da teise laoruumi läbiotsimise ja jälitustegevuse vaja-

likkuses. Järgmisel päeval leiti suur amfetamiinikogus. 

Hollandi politsei paigaldas kahtlusaluste tegevust jäl-

gida võimaldanud tehnilised seadmed. Kurjategijad 

laadisid kauba veokisse ning sõitsid Hollandist läbi 

Belgia, Saksamaa ja Taani Rootsi, olles samal ajal 

politsei jälgimise all.

Koguti kvaliteetsed tõendid ning juulis vahistati Rootsis 

seitse inimest. Oktoobris vahistati Hollandis üks 

Hollandi kodanik ning anti hiljem Rootsile välja. Vahi 

all on seitse inimest. Ära võeti ligi 200 kilo uimasteid.  

Kaasus 3. Narkokaubandus ja rahapesu

Eurojust aitas edastada teavet ja dokumente Maroko 

ametivõimude osalusega narkokaubanduse ja rahape-

su kriminaalasjas

Hollandi politsei ja õiguskaitseorganid palusid 2007. 

aasta novembri lõpus Eurojusti Hollandi esinduselt abi 

hästiorganiseeritud kuritegeliku võrgustiku uurimiseks. 

See võrgustik tegeles ulatusliku narkootikumide sala-

kaubaveoga Marokost Hollandisse ja rahapesuga. Oli 

vaja kiiresti täita mitu õigusabitaotlust, mistõttu taot-

leti õigusalast koordineerimisabi.  

Asjaga olid seotud Holland, Hispaania, Maroko hing hil-

jem ka Šveits. Pärast kahte koordineerimisnõupidamist 

lepiti kokku tegevuskava. Kooskõlastatud operatsioon 

toimus 2008. aasta aprillis 26 kohas. Neljas riigis ares-

titi pangakontodel miljoneid eurosid, konfiskeeriti kin-

nisvara, autosid ja veesõidukeid ning vahistati isikuid. 

Võrgustiku kahe aasta jooksul kogutud vara hinnati 36 

miljonile eurole, suur osa sellest on ilmselt „pestud”.
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Tänu asjaga seotud liikmesriikide esindustes töötavate 

kolleegidele headele otsekontaktidele oma riikide ame-

tivõimudega ning uutele kontaktidele Marokoga, eriti 

Belgia sideametnikuga Marokos, sujusid nii operat-

sioon kui ka hilisem info ja dokumentide edastamine.

Kaasus 4. Relvakaubandus  

Uurimise koordineerimine ja kohtualluvuskonflikti 

lahendamine nelja liikmesriigi vahel

Prantsusmaa eeluurimiskohtunik palus Eurojustilt abi 

nelja liikmesriigi vahelise infovahetuse ja uurimise 

koordineerimiseks relvakaubanduse kriminaalasjas.  

Mais 2008 vahistati Prantsusmaal kahtlusalune, kelle 

juurest leiti mitu ebaseaduslikku relva. Kahtlusalune 

vedas neid relvi teise isiku ülesandel, kes oli alates 

2006. aastast Hollandis ebaseaduslikult müünud roh-

kem kui 350 relva.

Esimene koordineerimisnõupidamine toimus Eurojustis 

2008. aasta juunis.  Kohtumisel osalenud liikmesriikide 

liikmete abiga sõlmiti kokkulepe paralleelseks koordi-

neeritud uurimiseks Austrias ja Hispaanias, kus relvi 

müüdi. Lisaks lepiti kokku, et Prantsusmaa prokurör 

annab kriminaalasja üle Hollandi õiguskaitseorganitele, 

kellel oli võimalik kõige paremini süüdistusi esitada.

Kaasus 5. Ebaseaduslike sisserändajate üle 

piiri toimetamine  

Eurojust osales koostöös Europoliga inimesi ebasea-

duslikult üle piiri toimetanud organisatsiooni edukas 

likvideerimises

Euroopas vahistati 65 inimest, keda kahtlustatakse 

inimesi ebaseaduslikult üle piiri toimetanud ulatus-

likku võrgustikku kuulumises. Operatsiooni sooritas 

Hispaania politsei, keda abistas Europol. Hispaania 

juhitud uurimise raames ilmnes peagi, et kuritegelikul 

võrgustikul on sidemeid veel vähemalt kümnes ELi 

liikmesriigis.

Hispaania prokurörid ja kohtunikud taotlesid Eurojustilt 

abi neljas liikmesriigis uurimistoimingute koordineeri-

miseks ning vastastikuse õigusabi ja Euroopa vahista-

mismääruste täitmise hõlbustamiseks. Oktoobris 2008 

toimus kaks koordineerimisnõupidamist. Nõupidamistel 

lepiti kokku, et liikmesriikide liikmed paluvad oma 

riikide ametivõimudel kaaluda uurimise alustamist 

Hispaania politsei poolt kindlaks tehtud faktide ja isi-

kute suhtes. Portugali ja Itaalia Eurojusti esindused 

saatsid vastavad taotlused, mille nende riikide ameti-

asutused rahuldasid.

Korraldati veel mitu koordineerimisnõupidamist ning 

sõlmiti kokkulepe üheaegsete vahistamist kuupäeva 

ja läbiotsimistaotluste osas. Ühisoperatsiooni juhiti 

Malagast. Eurojusti esindajad lähetati Hispaaniasse 

Europoli välibüroosse, mille kaudu koordineeriti ope-

ratsiooni otse toimumiskohas.

Kaasus 6. Ebaseaduslike sisserändajate üle 

piiri toimetamine  

Eurojust aitas koostöös Europoliga vahetada teavet 

ja koordineerida vahistamisi üle-euroopalises inimesi 

ebaseaduslikult üle piiri toimetanud võrgustikus

Prantsusmaa eeluurimiskohtunike palvel aitas Eurojust 

üheksal liikmesriigil korraldada infovahetust ja koor-

dineerida uurimist. Võrgustik värbas Afganistanist, 

Hiinast, Türgist, Bangladeshist ja Iraagist illegaal-

seid sisserändajaid ning toimetas neid mitmetesse 

Euroopa riikidesse, näiteks Iirimaale, Ühendkuningriiki, 

Norrasse ja Rootsi.  Iga üle piiri toimetatu maksis arva-

tavalt 10–12 000 eurot.

Eurojusti toetatud koordineerimise tulemusena vahis-

tati 2008. aastas juunis üle Euroopa 75 võrgus-

tikku kuulumises kahtlustatavat isikut. Uurimine ja 

vahistamised toimusid Belgias, Hollandis, Iirimaal, 

Kreekas, Norras, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal 

ja Ühendkuningriigis. Osales rohkem kui 1 300 polit-

seinikku.

Ühisoperatsioon käivitati Pariisist, kus Prantsusmaa 

ebaseadusliku sisserände ja elamisloata välismaalas-

te töölevõtu vastase võitluse keskasutus (OCRIEST) 

seadis sisse rahvusvahelise koordineerimiskeskuse, 

millesse kogunes mitme ELi liikmesriigi sideametnikke. 

Prantsusmaa Eurojusti esindus oli pidevas otseühen-

duses Pariisi ning teiste liikmesriikide esindustega. 

Europolis toimus kolm nõupidamist ning Eurojustis 

kolm koordineerimisnõupidamist. Lisaks vastutas 

Eurojust Euroopa vahistamismääruste koordineeritud 

täitmise eest.
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Kaasus 7. Pangakaardipettus  

Eurojust aitas koordineerida pangakaarte kopeerinud 

võrgustiku eduka likvideerimiseni viinud infovahetust

Augustis 2008 teatati Belgia Eurojusti esindusele 

kuritegelikust ühendusest, kes tegeles pangakaardi-

pettusega, asetades sularahaautomaadi kaardipilule 

kopeerimisseadme ja paigaldades kaamera, millega 

salvestati krediit- või deebetkaardi PIN-kood.  

Võrgustik tegutses Belgias, kuid sel oli sidemeid 

teiste ELi liikmesriikide (Hispaania, Holland, Iirimaa, 

Itaalia, Rumeenia, Saksamaa) ja mitte-liikmesriikidega 

(Austraalia, Kanada ja Maroko).  

Eurojustilt paluti abi käimasoleva uurimise koordinee-

rimiseks kõikides asjaga seotud riikides. Septembris 

2008 korraldas Eurojust koordineerimisnõupidamise, 

et soodustada infovahetust, anda kiiresti üle õigus-

abitaotlused ning leppida asjaga seotud riikide jaoks 

kokku üheaegse operatsiooni kuupäev.  

Novembris 2008 sooritati üheaegne operatsioon kuues 

riigis, tehti 34 läbiotsimist, vahistati 15 inimest ning 

konfiskeeriti materjale, kaasa arvatud kaartide kopee-

rimise tarkvara, sülearvuteid ja võltsitud isikutunnis-

tusi.  

Infovahetuse ja rahvusvahelise koostöö sedavõrd ula-

tuslik koordineerimine oli võimalik tänu Eurojusti osa-

lusele ja koostööle ning Europoli toetusele.  

Kaasus 8. Karussell-käibemaksupettus

Eurojust aitas Saksamaa ametivõimudel uurida ula-

tuslikku karussell-käibemaksupettust, koordineerides 

ühistegevust asjaga seotud liikmesriikides

Saksamaal asuti 2007. aastal uurima kuritegelik-

ku ühendust, mille 14 liiget kahtlustati miljonites-

se eurodesse ulatuvas karussell-käibemaksupettuses. 

Eurojust koordineeris ühistegevust erinevates ELi liik-

mesriikides. Kaheksas liikmesriigis (Küpros, Austria, 

Itaalia, Tšehhi, Läti, Leedu, Hispaania ja Taani) täideti 

üheaegselt ja edukalt läbiotsimismäärused.  

Saksamaa ametivõimud uurisid 2008. aastal ka kuri-

tegelikku rühmitust, mis koosnes 19 äriühingutes 

vastutavatel ametikohtadel töötavast isikust, keda 

kahtlustati olematute elektroonikaseadmete ostu-

müügiga seotud fiktiivsete raamatupidamisdokumen-

tide kinnitamises, et taotleda käibemaksu tagastamist. 

Eurojust etendas olulist rolli kaheksa asjaga seotud 

liikmesriigi ühistegevuse koordineerimisel. Mais 2008 

viidi Saksamaa kohtu läbiotsimismääruste alusel läbi 

ühisoperatsioon. Eurojust juhtis õigusabitaotluste ühe-

aegset täitmist eri liikmesriikides Saksamaa pädeva 

maksukontrolliasutuse uurijate juuresolekul.

Eduka operatsiooniga koguti olulisi tõendeid kriminaal-

uurimise jätkamiseks Saksamaal.

Kaasus 9. Küberkuritegevus  

Küberkuritegevuse kriminaalasi (kelmus ja laste kuri-

tarvitamine Internetis) ning Réseaux IP Européens’i 

roll

Réseaux IP Européens (RIPE) ja selle võrgujuhtimiskes-

kus tegelevad IP-aadresside ja muude veebiressursside 

jagamisega. Ühendkuningriigi ametiasutused palusid 

2008. aastal abi seoses küberkuritegevusega, mis hõl-

mas nii kelmust kui ka laste kuritarvitamist Internetis. 

Londonis asuv organiseeritud kuritegevuse vastane 

amet (SOCA) oli eelnevalt palunud Amsterdamis asuval 

institutsioonil RIPE kõrvaldada IP-aadressid, mida kasu-

tati Ühendkuningriigi finantsasutuste vastu suunatud 

kelmusekatseteks ja lapsporno piltide levitamiseks.

Eurojustis peeti koordineerimisnõupidamine, kus osa-

lesid SOCA, Briti prokuratuuri ning Hollandi politsei ja 

riigiprokuratuuri esindajad. Septembri lõpus osalesid 

Ühendkuningriigi esindajad Amsterdamis RIPE nõupi-

damisel, et arutada, milliseid meetmeid võtta tarvi-

tusele õiguserikkumisteks kasutatavate IP-aadresside 

sulgemiseks. Eurojusti osalus aitas suunata tähelepanu 

sellele, kui oluline on uurida kurjategijate veebires-

surssidest ilmajätmise võimalusi.  

Kaasus 10. Küberkuritegevus  

Õigusabitaotluste täitmise koordineerimine nelja ELi liik-

mesriigi ja USA vahel videokonverentsisüsteemi kaudu  

2008. aastal toimus Eurojustis koordineerimisnõupida-

mine seoses kahe Prantsusmaa küberkuritegevuse kri-

minaalasjaga, mis puudutasid teiste seas Rumeeniat, 

Itaaliat, Ühendkuningriiki ja Ameerika Ühendriike.  
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Veebioksjonite lehekülje vahendusel pandi toime sada-

de ohvritega kelmus. Neis „andmete õngitsemise” 

kriminaalasjades kasutati platvormina ühe ettevõtte 

veebilehte. Kahtlusalused kasutasid ebaseaduslikult 

tegelike veebilehel tegutsenud müüjate identiteeti, 

et võtta ühendust ostjatega ja petta neid nimetatud 

ettevõtte maksesüsteemi kaudu. Prantsuse pettasaa-

nud tasusid olematute kaupade eest Prantsuse pan-

gakontodele. „Muuladena” kasutatud kahtlusalused 

võtsid raha seejärel Prantsusmaal, Ühendkuningriigis 

ja Ungaris välja.  

Koordineerimisnõupidamisel, mille põhieesmärk oli 

hõlbustada ja kooskõlastada mitmete õigusabitaotluste 

täitmist, vahetas USA delegatsioon teiste osavõtjatega 

infot Eurojusti videokonverentsisüsteemi kaudu, koos 

sünkroontõlkega inglise ja prantsuse keelde. Eurojusti 

jaoks oli see esimene sünkroontõlkega videokonve-

rents.

Kaasus 11. Euroopa vahistamismäärus  

Eurojust etendas võtmerolli mõrvaga seotud Euroopa 

vahistamismääruse täitmisel

Bulgaarias vahistati mõrvas kahtlustatav bulgaarlane. 

Rootsi prokurör andis välja Euroopa vahistamismääru-

se. Kahtlusalune esitas üleandmisotsuse peale apellat-

sioonkaebuse. Bulgaaria ametivõimud lubasid teavita-

da Eurojusti ja Rootsit kohe, kui üleandmist käsitlev 

otsus jõustub. Kahtlusaluse apellatsioon võeti tagasi, 

kuid arusaamatuse tõttu teavitati Eurojusti ja Rootsit 

alles 24 tundi enne 10-päevase tähtaja lõppu.

Tänu Rootsi, Bulgaaria, Tšehhi ja Saksamaa Eurojusti 

esinduste ning Sofias tegutseva Põhjamaade sideoh-

vitseri suurepärasele koostööle õnnestus Rootsil saada 

kõik eri riikide asjaomaste asutuste otsused ning tuua 

kahtlusalune Rootsi enne tähtaja möödumist. Eurojusti 

abita olnuks seda võimatu saavutada.

Kaasus 12. Euroopa vahistamismäärus

Tänu Eurojusti nõuandele anti välja mõrvas kahtlus-

tatavad ning välditi kohtualluvuskonflikti Saksamaa ja 

Itaalia vahel

Saksamaa kodanikud mõrvasid Itaalias oma kaasko-

daniku ja pagesid viivitamata Itaalia territooriumilt 

Saksamaale. Õiguses oluliseks peetava territoriaalsus-

põhimõtte kohaselt asus Itaalia prokurör korraldama 

omapoolset uurimist, välismaal tõendite kogumist ning 

kahtlusaluste vahistamist ja Itaaliale väljaandmist 

Euroopa vahistamismääruste alusel.

Taotletud uurimistoiminguid (telefonide pealtkuulami-

ne ja varjatud jälgimine) tehes kohaldati Saksamaa 

kriminaalmenetlusõigust, kuid et tõendeid saaks esi-

tada kohtupidamiseks Itaalia kohtus, oli vaja tõendid 

koguda Itaalia kriminaalmenetlusõiguse kohaselt.    

Samal ajal alustati Saksamaal omakorda uurimist taht-

liku tapmise puhul kehtivast kodakondsuspõhimõttest 

lähtudes. Saksamaa ametivõimude tegevuse tulemu-

sena vahistati Saksamaal kahtlusalused.  

Kohtualluvuskonflikti vältimiseks andis Eurojust soovi-

tusi, mille tulemusena Saksamaa ametivõimud nõus-

tusid kohtupidamisega Itaalias, täideti Itaalia Euroopa 

vahistamismäärus ja anti kahtlusalused üle Itaaliale.
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Eurojusti liikmesriikide liikmed ajakirjanike ees
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3  H A L D U S

Üldised arengud

Haldusstruktuur jätkas kolleegiumi operatiivtöö toeta-

mist. Eurojustist 2008. aasta mais lahkunud eelmiselt 

haldusdirektorilt võttis haldusjuhtimise üle haldusdi-

rektori kohusetäitja.  Aastal 2008 alustati ka uue hal-

dusdirektori valimist.

2008. aastal jõudis lõpule kahe uue juhtumianalüütiku 

värbamismenetlus. Samuti asusid 2008. aastal tööle 

seitse juhtumihaldusassistenti ning alustati menetlust 

veel seitsme juhtumihaldusassistendi värbamiseks. 

Aasta jooksul töötas Eurojustis 18 liikmesriikide lähe-

tatud eksperti.

Märtsis 2008 kolisid eelarve- ja finantstalitus ning per-

sonalitalitus ajutisse asukohta Haagis. Novembri lõpus 

kolis 70 haldustöötajat äsjavalminud Haagse Veste 

(HV1) hoonesse, mis on ajutiseks majutuslahenduseks 

kuni lõplike ruumide oodatava valmimiseni 2014. aas-

tal. Hangiti ja paigaldati uues hoones töötajatele vaja-

lik tehniline infrastruktuur ja töövahendid. HV1 majas 

asub teine serveriruum, mis võimaldab Eurojustil dub-

leerida oma olulisemad teenused.

Eurojust sõlmis aastal 2008 lepingu väliskonsultandi-

ga, kes aitab Eurojustil 2009. aastal korraldada orga-

nisatsiooni struktuuri läbivaatust. 

Ametlikult 2007. aastal moodustatud julgeolekukomi-

tee jätkas 2008. aastal tegevust, kohtudes regulaar-

selt ning keskendudes Eurojusti julgeolekueeskirja 

rakendamisele. Lisaks nõustas julgeolekukomitee kol-

leegiumi ja haldusdirektorit IKT turvalisusega seotud 

küsimustes.

Haagse Veste 1, uus ajutine kontor
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Eelarve haldamine

Eurojusti 2008. aasta tegevuseelarve oli 24,8 miljo-

nit eurot. Lisaks kanti 2007. aastast üle pisut enam 

kui 420 000 eurot AGISe rahastatud kriminaalasjade 

haldamise süsteemi projekti jaoks ning kulutati 2007. 

aasta eelarvest üle kantud 3,1 miljonit eurot. Eurojust 

täitis tegevuseelarve kulukohustuste assigneeringu-

test 97 % ning vähendas järsult 2009. aastasse üle 

kantavat osa, täites maksete assigneeringutest 85 %. 

Septembris 2008 jõustus Eurojusti lisaeelarve, millega 

algselt eraldatud 20 miljoni eurost eelarvet suurendati 

4,8 miljoni võrra lähtuvalt täiendavast rahataotlusest, 

mille Eurojust esitas 2008. aasta novembri lõpus kasu-

tusele võetud teiste tööruumide kulude katmiseks.  

Kokku töödeldi 2008. aastal umbes 6 500 makset. 

Eurojust viis juulis 2008 lõpule AGISe rahastatud pro-

jekti (E-POC III) ning esitas oktoobris 2008 Euroopa 

Komisjonile projekti lõpparuande. Ühtlasi taotles 

Eurojust 2009.–2010. aastaks täiendavat rahastamist 

projektile E-POC IV (projekti kogueelarve 1 999 234 

eurot, millest 70 % taotleti Euroopa Komisjonilt) ning 

ühiste uurimisrühmade projekti rahastamist läbi krimi-

naalõiguse programmi (projekti kogueelarve 316 473 

eurot, millest 95 % taotleti Euroopa Komisjonilt).

Eurojust võttis kasutusele ka 2008. aasta lõpupoole raken-

dunud Euroopa komisjoni tekkepõhise raamatupidamise 

varahaldussüsteemi (ABAC Assets). See süsteem suu-

rendab küll varaliste tehingute töömahukust, kuid vastab 

varahaldust käsitlevatele finantsmääruse nõuetele.  

Eurojusti finantsmäärust ajakohastati vastavalt uuele 

raamfinantsmäärusele ning saadeti 2008. aasta lõpus 

Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks. Nagu eelmistelgi 

aastatel auditeeris Euroopa Kontrollikoda Eurojusti 

raamatupidamist ning see tunnistati õigeks. 

Personalijuhtimine

2008. aastal keskendus personalitalitus neljale põhi-

ülesandele: erinevate personalipoliitikat tugevdavate 

oluliste personalialaste rakenduseeskirjade vastuvõt-

mine, esimese iga-aastase hindamise ettevalmistami-

ne, ametikohtade loetelu haldamine ja täiendamine 

ning asutusesisese koolituskava vastuvõtmine.

Pärast Euroopa Komisjoni siseauditi talituse soovi-

tust Eurojusti ajutiste töötajate arvu vähendamiseks 

avaldati 58 tööpakkumist, saadi 2 564 kandideerimis-

avaldust, saadeti 441 kutset vestlusele, vesteldi 351 

kandidaadiga ning võeti tööle 55 töötajat. 2008. aasta 

lõpuks oli Eurojustil 172 töötajat.  

Personalitalitust restruktureeriti 2008. aastal põhja-

likult, et osutada paremat teenust ning vähendada 

vajadust ajutiste töötajate järgi.

Uued funktsioonid ja töövahendid

Liikmesriikides võeti 2008. aastal kasutusele turvaline 

e-posti süsteem kriminaalasjadega seotud info vaheta-

miseks liikmesriikide liikmete ja ametiasutuste vahel.

Euroopa Komisjoni poolt AGISe raames kaasrahastatud 

projektiga E-POC III täiendati kriminaalasjade halda-

mise süsteemi. Eurojust rahastas veel mitmeid lisapa-

rendusi ning investeeris sellesse protsessi arvestata-

vad inimressursid. Tulemuseks on oluliselt täiendatud 

versioon, mis valmib aastal 2009.

Videokonverentsi vahendeid arendati edasi.  Eurojusti 

on võimalik kasutada liikmesriikide erinevate tehniliste 

süsteemide ühenduslülina. See võimalus on nüüdseks 

integreeritud Eurojusti nõupidamiste korraldusse ning 

võimaldab ka videokonverentside sünkroontõlget.

Kriminaalasjade menetlemiseks ning koostöö- ja koor-

dineerimistegevuseks on Eurojustile hädavajalik pidev 

ja takistamatu juurdepääs Schengeni infosüsteemile 

(SIS). Eurojusti riikide esindused tegid 2007. aasta 

detsembrist kuni 2008. aasta detsembrini selles süs-

teemis kokku 229 päringut. Päringute üheks posi-

tiivseks tulemuseks olid mitme liikmesriigi esinduste 

teated, et kogutud operatiivinfot kontrollitakse SISi 

kaudu, mille tulemusena on riikide ametiasutuste 

poolne ristkontroll andnud mõningaid tabamusi sise-

riiklikul tasandil. Liikmesriikide ametiasutuste esitatud 

sellealane info soodustas näiteks mõningate Euroopa 

vahistamismääruse subjektide leidmist ja vahistamist. 

Lisaks annab SIS täielikud andmed vahel esinevate 

juhtumite kohta, kus sama subjekti suhtes on välja 

antud mitu Euroopa vahistamismäärust. See info on 



39

olnud heaks alusmaterjaliks kohtutele, kes otsustavad, 

millist Euroopa vahistamismäärust rakendada. SIS on 

väga kasulik ka kiirotsinguks, ilma et oleks vaja teiste 

liikmesriikide liikmetele ametlikumaid taotlusi esitada.

Avalikkuse ligipääs dokumentidele

Vastavalt Eurojusti kolleegiumi 13. juuli 2004. aasta 

otsuse „Avalikkuse Eurojusti dokumentidele ligipääsu 

eeskirja vastuvõtmine” artiklile 2 on „igal liidu koda-

nikul ning igal füüsilisel ja juriidilisel isikul, kes elab 

või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, 

juurdepääsuõigus Eurojusti dokumentidele”.

Aruandeperioodil ei saanud Eurojust konkreetseid 

dokumentidele juurdepääsu taotlusi, kuid sai ühe 

isikuandmeid sisaldava haldusinfo taotluse. Eurojust 

kohaldas selle suhtes oma dokumentidele juurdepää-

su sätteid ning andmekaitse-eeskirju. Kaalul olnud 

vastandlike huvide tasakaalustamiseks andis Eurojust 

taotlejale osalise ligipääsu.



40

Eurojusti talituste ja teenistuste juhid (vasakult paremale): andmekaitseametnik Diana Alonso Blas, turva-, 

rajatiste ja üldteenistus ning ürituste talituse juhataja kohusetäitja Pavel Golob, eelarve- ja finantstalituse juhataja 

kohusetäitja Andrea Toth, haldusdirektori kohusetäitja Jacques Vos, õigustalituse juhataja Catherine Deboyser, 

infohalduse üksuse juhataja Jon Broughton, EJN-i sekretär Fátima Martins, kolleegiumi sekretär Carla Garcia Bello, 

pressiesindaja Joannes Thuy, personalitalituse juhataja kohusetäitja Yke Vranken Peeters
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4  V Ä L I S S U H T E D

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon

Eurojust säilitas tihedad töised suhted Euroopa insti-

tutsioonidega. Eurojust pidas oma ruumes kaks kohtu-

mist Euroopa Liidu eesistujariikide kolmiku ning nõu-

kogu peasekretariaadi ja Euroopa Komisjoniga. Arutati 

uue Eurojusti otsuse rakendamiseks valmistumist. 

Nõukogu peasekretariaat ja Euroopa Komisjon kutsuti 

osalema kolleegiumi ajurünnakus Eurojusti tugevda-

mist käsitleva uue Eurojusti otsuse mõju teemal.

Eurojust osaleb regulaarselt vaatlejana asutusteva-

helises organiseeritud kuritegevuse vastases töörüh-

mas, nõukogu õigusandmete töötlemise töörühmas 

(E-Justice) ja narkootiliste ainete horisontaalne töö-

rühmas. Vastavalt vajadusele kutsutakse Eurojusti 

osalema artikli 36 komitee (CATS) kohtumistel, krimi-

naalõiguse alase koostöö töörühmas (COPEN), sealhul-

gas Euroopa vahistamismääruse ekspertide töörühmas 

(COPEN-EAW), tollikoostöö töörühmas (CCWP) ja ter-

rorismivastases töörühmas.

Partnerid ELis

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku (EJN) jaoks 

tähistasid 2008. aastat kaks olulist sündmust. Nõukogu 

võttis 16. detsembril 2008 vastu otsuse 2008/976/JSK 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta. Otsus 

tugevdab EJNi struktuuri ja vastastikust täiendavust 

Eurojustiga.

Eurojust kutsuti EJNi kümnendale aastapäevale, kus 

võeti vastu „Madeira deklaratsiooni” nime kandev 

dokument. EJNi üks peamisi eesmärke on Eurojusti ja 

teiste organisatsioonide suhete tugevdamine.

27. oktoobril 2008 toimus EJNi koordinaatorite ja 

Eurojusti kolleegiumi kohtumine. Kohtumise eesmärk 

oli asuda mitteametlikult arutama EJNi ja Eurojusti ühist 

tulevikku kavandatavate Eurojusti ja EJNi tugevdamist 

käsitlevate nõukogu otsuste kontekstis, Eurojusti sise-

riiklikku koordineerimissüsteemi ELi liikmesriikides 

ning kahe organisatsiooni ühiseid ülesandeid.

Europol

Operatiiv- ja strateegilises koostöös Europoliga tehti 

olulisi edusamme.

Seati sisse turvaline andmevahetuskanal.  Pärast vas-

tavustabelit käsitleva vastastikuse mõistmise memo-

randumi allkirjastamist 29. septembril 2008 võeti 

Eurojusti ja Europoli turvaline sideühendus kasutusele.  

Eurojust sai 2008. aastal Europolilt turvalise kanali 

kaudu 140 sõnumit. Ühenduse väärtus operatiiv-

töös kasvaks, kui kõrvaldataks praegused piirangud 

selle kasutusele Eurojusti liikmesriikide esinduste ja 

Europoli kontaktbüroode poolt.

Eurojust ja Europol jätkasid ühistööd mitmes ühiste 

uurimisrühmadega seotud projektis (täpsemat teavet 

ühiste uurimisrühmade kohta vt 2. peatüki punktist 

„Ühised uurimisrühmad”).  

Eurojust ühines veel kuue Europoli analüüsitoimiku-

ga, kokku on nüüdseks ühinetud 12 toimikuga.  See 

areng on julgustav ning Eurojustile oleks tõhusa 

koostöö laiendamise seisukohalt kasulik ühineda kõi-

kide Europoli analüüsitoimikutega. Koostöö praktiliste 

aspektide toetamiseks koostasid ja kooskõlastasid 

Eurojust ja Europol edaspidi ajakohastatava dokumen-

di „Analüüsitoimikutes osalemise korduma kippuvad 

küsimused (KKK)”. Selles dokumendis selgitatakse 

osaluse ulatust ja infovahetuse parameetreid ning 

määratletakse Eurojusti pakutav lisandväärtus.

Eurojust jätkas Europoliga koostööd kriminaalasjade 

menetlemisel.  2008. aastal kaasas Eurojust Europoli 

kokku 30 kriminaalasja menetlusse, mille tulemuseks 

oli rida edukaid ühiselt koordineeritud operatsioone 

liikmesriikides eelkõige ebaseadusliku sisserände võr-

gustike likvideerimiseks. Ühe märkimisväärse näitena 

töötasid Eurojusti ja Europoli esindajad operatsiooni 
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„Trufas” raames üheskoos asjaga seotud liikmesriigis 

operatsiooni toimumiskohas, koordineerides politsei ja 

õiguskaitseorganite koostööd (vt 2. peatükk, 5. illust-

reeriv kaasus).  

Eurojusti panus Europoli organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangusse (OCTA) muutus 2008. aastal kon-

kreetsemaks, kui lisati uus jaotis vastastikuse õigusabi 

aspektidest organiseeritud kuritegevusega võitlemisel. 

Lisaks korraldas Eurojust 2008. aasta veebruaris stra-

teegilise nõupidamise organiseeritud kuritegevuse ohu-

hinnangu prioriteetide ja piiriüleste uurimistoimingute 

teemal (vt 2. peatükk). Eurojust on Europoli nõustanud 

seoses õiguskaitseorganite tasandi piiriülese jälituste-

gevuse küsimustega. Eurojust andis oma panuse ka 

Europoli avaldatud Vene organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangusse (ROCTA).

Samas märgib 2008. aasta ka kasutamata jäänud 

võimalust.  Uue Europoli otsuse ja Eurojusti otsuse 

muudatuste ettevalmistamine võimaldanuks lisada 

uutesse tekstidesse kahe organisatsiooni õiguslikku ja 

struktuurset partnerlust käsitlevad sätted. Kuna aga 

poliitiline kokkulepe otsuste tekstide kohta saavutati 

eri aegadel, ei olnud võimalik sätestada, et Eurojust ja 

Europol kohtleksid teineteist eelistatud koostööpartne-

ritena. Seetõttu moodustati pärast 2008. aasta juunis 

heaks kiidetud nõukogu avaldust Eurojusti ja Europoli 

esindajatest koosnev töögrupp, et muuta omavahelist 

2004. aasta koostöölepingut ning parandada vastas-

tikust infovahetust, eriti Europoli analüüsitoimikute 

osas. Kahe organisatsiooni ühistöö tulemusena esitati 

2008. aasta lõpuks töögrupile ühine lepingu projekt ja 

seletuskiri. Loodetavasti allkirjastatakse leping 2009. 

aasta alguses.

Euroopa Pettustevastane Amet

Eurojust saavutas 2008. aastal olulise eesmärgi, all-

kirjastades 24. septembril rakendusliku kokkuleppe 

Eurojusti ja OLAFi koostöö korralduse kohta.  

Rakenduslikus kokkuleppes on sätestatud Eurojusti ja 

OLAFi operatiivkoostöö kord pettuste, korruptsiooni ja 

muude Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustavate 

kuritegude vastu võitlemisel.  Lepe reguleerib koostöö 

tihendamise ja laiendamise korralduslikke aspekte ning 

üld- ja isikuandmete vahetamise tingimusi. 

Loodetavasti ergutab see lepe tõhusamat koostööd 

ühist huvi pakkuvates operatiivasjades. Alati tuleb 

Hr Brüner and hr Lopes da Mota allkirjastamas Eurojusti ja OLAFi koostöökorralduse kokkulepet
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kasutada võimalusi koostöötakistuste ületamiseks nii 

riikide kui ka institutsioonide tasandil.

Eurojust kohtus 2008. aastal OLAFi kolleegidega neljal 

korral ning tegi koostöö täiustamise praktiliste lahen-

duste osas stabiilseid edusamme.  

Toimus neli vahetust/õppekülastust, mis suurendasid 

teadlikkust kummagi organisatsiooni ülesannetest ja 

eesmärkidest ning täiendavatest koostöövaldkonda-

dest. OLAF võttis osa viie kriminaalasja menetlemisest 

ning kolmest koordineerimisnõupidamisest Eurojustis 

ja ühest liikmesriigis.

Vastavalt väljakujunenud tavale kohtusid Eurojusti pre-

sident ja OLAFi peadirektor 2008. aastal kaks korda, et 

arutada edusamme ühiste eesmärkide saavutamisel.

Eurojust ja OLAF korraldasid pettuste ja korruptsiooni 

rahvusvahelise mõõtme teemalise ühiskonverentsi, 

mis toimus 3. ja 4. märtsil Haagis. Osalesid prokurörid, 

kohtunikud ja pädevate ametiasutuste juhtivamet-

nikud kõikidest liikmesriikidest ning USA ja Norra 

sideprokurörid.

Sideprokurörid

Eurojust jätkuvaks põhimõtteks on ergutada operatiiv-

tasandi kontakte sideprokuröride kaudu.  

Sideprokurörid osalesid mitmel Eurojusti korraldatud 

koordineerimisnõupidamisel, et saavutada paremaid 

tulemusi rohkem kui ühte riiki hõlmavates kriminaal-

asjades. Eurojusti kogemus näitab, et paljudel juhtudel 

saavad operatiivtööle kaasa aidata sideametnikud, 

keda ELi liikmesriigid on lähetanud kolmandatesse 

riikidesse. 

Võrgustikud

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik

7. veebruaril 2008 allkirjastati vastastikuse mõistmi-

se memorandum Euroopa õigusalase koolituse võr-

gustikuga (EJTN). Selle eesmärk on tugevdada kahe 

institutsiooni koostööd, võimaldades lähetada liikmes-

riikide praktiseerivaid või stažeerivaid kohtunikke ja 

prokuröre Eurojusti, kus programmis osalejatele tut-

vustatakse Eurojusti eesmärke, funktsioone ja tegevu-

si. Kaaluda võib ka muid õigusalase koolitusega seotud 

koostöövorme.

Genotsiidivõrk

Euroopa Liidu eesistujariik korraldab igal aastal genot-

siidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegudega 

tegelevate Euroopa kontaktisikute võrgu ehk nn genot-

siidivõrgu kohtumise, mis loodi nõukogu 13. juuni 

2002. aasta otsusega.

Neil kohtumistel, mis on alates 2004. aastast toi-

munud Eurojusti ruumides, osalevad liikmesrii-

kide, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC), endise 

Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkoh-

tu, Rwanda asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu, 

Eurojusti, Euroopa Komisjoni, nõukogu peasekreta-

riaadi ja Interpoli esindajad.

Genotsiidivõrgu viies kohtumine toimus Eurojustis 17. 

ja 18. märtsil 2008. Kohtumisel arutati uue Eurojusti 

otsuse arutelu raames genotsiidivõrgu sekretariaadi 

asukohta.

Rahvusvahelised organisatsioonid ja 
institutsioonid

Eurojustice 

Nagu eelmistelgi aastatel, kutsuti Eurojusti osalema 

Eurojustice’i konverentsil, mis aastal 2008 toimus 

Edinburghis 29. septembrist 1. oktoobrini. Konverentsil 

tutvustati ELi liikmesriikide peaprokuröride ja pro-

kuratuurijuhtide foorumi loomise ideed ning tänati 

Eurojusti nõusoleku eest toetada foorumi kohtumiste 

korraldamist. Konverentsi kokkuvõttes märgiti, et 

Eurojustice saaks pakkuda poliitikategijatele laiemat 

alust ELi kriminaalõiguse prioriteetide ja ühiste suun-

dumuste kujundamiseks.  
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IberRed

Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikide õigusalase koostöö 

kontaktpunktide võrgustik La Red Iberoamericana de 

Cooperación Judicial (IberRed) on Eurojusti oluline 

partner võitluses piiriülese kuritegevusega 

Juunis 2007 leppisid Eurojusti ja IberRedi esindajad 

kokku vastastikuse mõistmise memorandumi koosta-

mises. Aastal 2008 peeti IberRediga memorandumi 

asjus läbirääkimisi, mis on nüüdseks jõudnud lõppfaa-

si. Vastastikuse mõistmise memorandum IberRediga 

on oluline samm suhete tihendamiseks Kesk- ja 

Lõuna-Ameerika riikidega, kuna memorandumi projekt 

näeb muu hulgas ette otsekontaktide soodustamist, 

kogemustevahetust, operatiivtööga mitteseotud teabe 

vahetamist ning strateegilistel kohtumistel osalemist. 

2008. aastal saadeti Eurojusti kolleegiumile kuus Kesk- 

ja Lõuna-Ameerika riikidega seotud kriminaalasja.

Rahvusvaheline Prokuröride Assotsiatsioon 

Eurojust on kogu maailma prokuröre ühendava ning 

enam kui 130 prokuratuuri esindajatest koosneva 

Rahvusvahelise Prokuröride Assotsiatsiooni (IAP) ins-

titutsionaalne liige.  

Haagis peetud IAPi 8. Euroopa regiooni konverentsi 

raames, mis keskendus sallimatuskuritegudele, külas-

tas 13. märtsil Eurojusti 50-liikmeline prokuröride, 

kohtunike ja poliitikanõustajate rühm, et põhjalikumalt 

tutvuda uurimise ja kohtu alla andmise koordineerimi-

sega ELi tasandil.  

Eurojust osales ka IAPi 13. aastakonverentsil, mille 

teemaks oli „Uued tehnoloogiad kuritegevuses ja 

prokuratuurides: probleemid ja võimalused”, ning üld-

koosolekul, mis mõlemad toimusid 27.–31. augustini 

Singapuris. Eurojust juhatas küberkuritegevuse koh-

tualluvuskonfliktide mõttetalguid ning tal oli võimalus 

tugevdada suhteid ja sidemeid eri riikides piiriülese 

kuritegevusega võitlevate prokuratuuride ja samaväär-

sete asutustega. 

IAPi praegune president on François Falletti, kes 1. 

septembrist 2004 kuni 31. juulini 2008 oli Eurojusti 

Prantsusmaa liige.

Kolmandad riigid

Eurojusti jaoks on oluline teha organiseeritud kurite-

gevuse vastu võitlemiseks koostööd naaberriikidega 

ja partneritega kogu maailmast. Üks Eurojusti 2008. 

aasta prioriteete oli sidemete tugevdamine Euroopa 

Liitu mittekuuluvate riikidega.  

Kontaktpunktid 

Aastal 2008 oli Eurojustil 31 kontaktpunkti 23 mitte-

liikmesriigis ning Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide-

ga seotud kriminaalasjades on kontaktpunktide kaudu 

regulaarselt koostööd tehtud. Eurojustil on kontaktpunk-

tid järgmistes riikides: Albaania, Ameerika Ühendriigid, 

Argentina, Bosnia ja Hertsegoviina, Egiptus, Horvaatia, 

Iisrael, Island, Jaapan, Kanada, Liechtenstein, endine 

Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Moldova, Mongoolia, 

Montenegro, Norra, Serbia, Singapur, Šveits, Tai, 

Türgi, Ukraina, Vene Föderatsioon.  

Koostöölepingud

Norra

Koostööleping Norra Kuningriigiga allkirjastati 28. 

aprillil 2005.

Eurojusti juurde on lähetatud Norra sideprokurör, kes 

osaleb regulaarselt Eurojusti töös ning Norraga seotud 

kriminaalasjade menetlemises. Aastal 2008 registree-

ris Norra sideprokurör 30 kriminaalasja, millest 29 oli 

seotud operatiivtööga. Norra sideprokurör korraldas 

viis koordineerimisnõupidamist ja osales seitsmel. 

Norra oli taotluste sihtriigiks 24 juhul.

Island

Leping Islandi Vabariigiga allkirjastati 2. detsembril 

2005. Aastal 2008 menetles Eurojust kahte Islandiga 

seotud kriminaalasja. Kuna Island ei ole Eurojusti juur-

de sideprokuröri lähetanud, jätkatakse seni koostööd 

kontaktpunktide kaudu.

Ameerika Ühendriigid

Koostöö on oluliselt paranenud alates USA ja Eurojusti 

vahelise koostöölepingu allkirjastamisest 2006. aasta 

novembris. Pärast lepingu jõustumist 2007. aasta jaa-

nuaris saatsid USA võimud Eurojusti juurde sideproku-

röri. See lähetamine oli Eurojusti ja USA ametivõimude 

tiheda koostöö seisukohalt väga oluline. Ühendriigid 
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olid 2008. aastal seotud 27 Eurojustis menetletud 

kriminaalasjaga ja osalesid 11 koordineerimisnõupi-

damisel. Ühendriikide sideprokurör 2008. aastal ühtki 

kriminaalasja ei registreerinud.

Ühendriikide ametivõimude ja Eurojusti ning liikmesrii-

kide ametiasutuste koostöö parandamiseks korraldas 

Eurojust 2008. aasta novembris koos USA ja Euroopa 

Komisjoniga seminari ELi-USA vastastikuse õigusabi 

ja isikute väljaandmise lepingute kohaldamise teemal. 

Osalesid Ühendriikide ametivõimude, liikmesriikide 

keskasutuste ja liikmesriikide õiguskaitseorganite kõr-

ged ametnikud. Seminari eesmärk oli tõsta USA ja liik-

mesriikide õigussüsteemide iseärasuste ning praktilise 

koostöö takistuste alast teadlikkust.

Horvaatia

2007. aastal toimunud läbirääkimiste järel sõlmiti 

Horvaatiaga leping, mille justiits- ja siseministrite 

nõukogu kiitis heaks 9. novembril 2007. Seni jõustu-

mata leping näeb muu hulgas ette võimaluse Horvaatia 

sideprokuröri lähetamiseks Eurojusti. Kolleegiumile 

esitati 2008. aastal neli Horvaatiaga seotud kriminaal-

asja.

Leping jõustub pärast seda, kui mõlemad pooled on 

teineteisele kirjalikult teatanud kõikide selleks vajalike 

omapoolsete toimingute lõpuleviimisest.

Šveits

Pärast seda, kui Šveits 2006. aastal nõustus Eurojustiga 

koostöölepingu asjus läbi rääkima, toimusid 2007. 

ja 2008. aastal ametlikud läbirääkimised. Leping all-

kirjastati 27. novembril 2008 ning näeb muu hulgas 

ette võimaluse Šveitsi sideprokuröri lähetamiseks 

Eurojusti. Niikaua jätkub koostöö Šveitsiga kontakt-

punktide vahendusel. Aastal 2008 oli Šveits seotud 26 

kriminaalasjaga ja osales 10 koordineerimisnõupidami-

sel. Aastal 2008 oli Šveits seotud 26 kriminaalasjaga ja 

osales 10 koordineerimisnõupidamisel.  

Leping jõustub pärast seda, kui mõlemad pooled on 

teineteisele kirjalikult teatanud kõikide selleks vajalike 

omapoolsete toimingute lõpuleviimisest.

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik kui kandi-

daatriik oli 2008. aastal Eurojusti lepinguprioriteetide 

nimekirjas. Pärast siseriiklike andmekaitsenormide 

kehtestamist toimusid läbirääkimised, mis jõudsid 

lõpule aprillis 2008. Koostöölepingule kirjutati alla 28. 

novembril 2008. Lepinguga nähakse muu hulgas ette 

võimalus sideprokuröri lähetamiseks Eurojusti.

Leping jõustub pärast seda, kui mõlemad pooled on 

teineteisele kirjalikult teatanud kõikide selleks vajalike 

omapoolsete toimingute lõpuleviimisest.

Lepingute allkirjastamise tseremooniad Šveitsi Konföderatsiooniga (vasakul) ja endise Jugoslaavia Makedoonia 

Vabariigiga (paremal)
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Venemaa Föderatsioon

Pärast 2006. aastal toimunud kahte läbirääkimistevoo-

ru Venemaa Föderatsiooniga jätkusid läbirääkimised 

aastal 2008. Kahe delegatsiooni kohtumisel 2008. 

aasta juulis arutati kõiki küsimusi, mis on lahendamata 

õigussüsteemide erinevuse tõttu. Mõned olulised küsi-

mused, kaasa arvatud andmekaitsega seotud problee-

mid, jäid lahendamata. Neis küsimustes kokkuleppimi-

seks on vaja edasisi läbirääkimisi.  

Ukraina

Juba varem alanud läbirääkimisi ei saanud andmekait-

seküsimuste lahendamatuse tõttu jätkata. Kõnelused 

jätkuvad kohe, kui vajalikud edusammud on tehtud.

Muud kolmandad riigid

Eurojust jätkas 2008. aastal suhete arendamist teiste 

riikide, eriti Lääne-Balkani riikidega, toetades samas 

käimasolevaid ELi piirkondlikke projekte ja algatusi 

selles regioonis. Eurojust võttis vastu ka mitmeid 

külastajaid kogu maailmast. Seoses koostöölepingute 

ametlike läbirääkimiste alustamisega käisid Eurojustis 

tutvumisvisiitidel järgmiste riikide delegatsioonid: 

Moldova, Montenegro, Iisrael, Liechtenstein ja Cabo 

Verde.  Läbi arutatud ja 2009 aastaks kavandatud on 

Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Aserbaidžaani 

delegatsioonide tutvumisvisiidid. Eurojust võttis 2008. 

aastal vastu ka Korea ja Ukraina prokurörid, kes tulid 

pikema lähetuse raames Eurojusti ja selle tööga tutvu-

ma. Novembris 2008 võõrustas Eurojust MEDA riikide 

(Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, 

Palestiina alad, Süüria ja Tuneesia) taktikalist koh-

tumist, et edendada õigusalast koostööd ja ärgitada 

MEDA riike Eurojusti jaoks kontaktpunkte määrama.

EJNi kümnenda aastapäeva tähistamine Portugalis Madeiras
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5  E U R O J U S T I  U U S  O T S U S 

Ministrite nõukogu võttis 16. detsembril 2008. vastu 

otsuse Eurojusti tugevdamise ja otsuse 2002/187/JSK 

(sellega moodustati Eurojust) muutmise kohta, et tugev-

dada võitlust raskete kuritegude vastu.  

Eurojustile tugevat toetust väljendades ja teda vaat-

lejana aruteludesse kaasates saavutas nõukogu uue 

otsuse osas kokkuleppe vähem kui üks aasta pärast 

algatust, mille neliteist liikmesriiki esitasid arutamiseks 

2008. aasta jaanuaris, Sloveenia eesistujaaja alguses. 

Ettepanek järgnes Eurojusti tuleviku üksikasjalikule 

arutelule, mis sai alguse 2006. aasta Viini seminarist 

ja jätkus 2007. aastal komisjoni teatisega Eurojusti ja 

EJNi tuleviku kohta ning Lissaboni seminariga.  

Liikmesriigid peavad viima oma siseriikliku õiguse uue 

otsusega kooskõlla kahe aasta jooksul alates otsuse 

avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Kõikides liikmes-

riikides õigeaegse rakendamise ergutamiseks ja raken-

damise siseriiklikul tasandil koordineerimiseks asus 

Eurojust 2008. aasta viimases kvartalis koos ELi eesis-

tujate, nõukogu sekretariaadi ja Euroopa Komisjoniga 

ette valmistama rakenduskava.

Uue Eurojusti otsusega määratakse kindlaks viis põhi-

valdkonda, kus Eurojusti rolli ja volitusi tugevdatakse.  

1. Eurojusti operatiivvõimekuse parandamine

Tugevdatakse liikmesriigi liikme staatust. Liikmesriigi 

liikme ametiaja pikkuseks on vähemalt neli aastat ja 

teda võib ametisse tagasi nimetada.  

Et tagada pidev ja tõhus panustamine Eurojusti ees-

märkide saavutamisse, on liikmesriikide liikmete iga-

päevane töökoht Eurojusti ruumides ning liikmesriigi 

liiget abistavad üks asetäitja ja üks assistent.  

Seatakse sisse valvekoordinaatori funktsioon, kes saab 

igal ajal õigusalase koostöö taotlusi vastu võtta ja 

menetleda.  

2. Eurojusti volituste laiendamine

Eurojustile lisandub ülesandeid. Liikmesriikide liikmetel 

on õigus Eurojusti nimel tegutsedes taotleda riikide 

ametiasutustelt uurimise eritoimingute teostamist ja/

või muid meetmeid, mis on uurimise või kohtu alla 

andmise seisukohalt põhjendatud.  

Kolleegiumina tegutsedes saab Eurojust õiguse esitada 

kirjalikke mittesiduvaid arvamusi kohtualluvuskonf-

liktide lahendamise kohta ning Eurojustile teatatud 

korduva õigusalase koostöö taotluste tagasilükkamise 
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või nõuetele mittevastava täitmise juhtumite kohta, 

kaasa arvatud vastastikuse tunnustamise põhimõtet 

sisaldavate õigusaktide osas.

Liikmesriikide liikmetele ühtsete volituste andmiseks 

reguleerivad uued sätted liikmesriikide liikmete volitusi 

liikmesriikide ametiasutuste nimel tegutsemiseks.

Neile tuleb anda vähemalt õigus võtta vastu ja edas-

tada õigusalase koostöö taotlusi, soodustada ja jälgida 

nende täitmist ning esitada sellega seotud lisainfot.  

Kokkuleppel pädeva siseriikliku asutusega on neil ka 

järgmised volitused: anda välja ja täita õigusalase koos-

töö taotlusi, anda oma liikmesriigis korraldusi Eurojusti 

korraldatud koordineerimisnõupidamisel vajalikuks tun-

nistatud uurimistoimingute teostamiseks ning lubada ja 

koordineerida oma liikmesriigis kontrollsaadetisi. Ka kii-

reloomulistel juhtudel, kus siseriiklikku pädevat asutust 

ei ole võimalik kiiresti kindlaks teha või sellega ühendust 

võtta, on liikmesriikide liikmetel õigus kontroll saadetisi 

lubada ja koordineerida ning taotlusi täita.

Kui volituste kokkuleppel pädeva siseriikliku asutuse-

ga või kiireloomulistel juhtudel rakenduvate volituste 

andmine on vastuolus riigi põhiseaduse sätete või 

kriminaalõigussüsteemi põhialustega, peab liikmes-

riigi liikmel olema vähemalt õigus esitada vastavad 

ettepanekud nende volituste teostamiseks pädevale 

ametiasutusele.  

3. Teabevahetuse arendamine

Liikmesriigid peavad Eurojustile teatama kriminaal-

asjadest, millega on vahetult seotud vähemalt kolm 

liikmesriiki, mille raames on saadetud õigusalase 

koostöö taotlused vähemalt kahele liikmesriigile ning 

mis vastavad ühele järgmistest tingimustest: a) faktid 

osutavad, et asjaga on seotud kuritegelik ühendus, 

b) asjal võib olla oluline piiriülene mõõde, või c) kõne 

all on üks järgmistest süüteoliikidest: inimkaubandus, 

laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno, nar-

kokaubandus, tulirelvadega kauplemine, korruptsioon, 

Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavad pettused 

või eurode võltsimine.  

Liikmesriikide liikmetel on ka õigus saada oma riikide 

ametivõimudelt teavet ühiste uurimisrühmade moo-

dustamise, kohtualluvuskonfliktide, kontrollsaadetiste 

ning õigusalase koostöö taotluste korduva ebapiisava 

täitmise või täitmatajätmise juhtumite kohta.

4.  Koostöö tugevdamine riikide ametiasutuste ja EJNi 

kontaktpunktidega

Eurojusti siseriiklike aluste tugevdamiseks nähakse 

uue otsusega ette Eurojusti riiklike koordineerimissüs-

teemide loomine, et tagada tegevuse koordineerimine 

Eurojusti siseriikliku kontaktisiku, Eurojusti siseriikliku 

terrorismiküsimuste kontaktisiku, EJNi siseriikliku kor-

respondendi ning veel kuni kolme EJNi kontaktpunkti 

ja teiste Euroopa võrgustike kontaktpunktide vahel.    

Eurojusti riikliku koordineerimissüsteemi teised ees-

märgid on: tagada info tõhus ja usaldusväärne jõud-

mine kriminaalasjade haldamise süsteemi; aidata 

kindlaks teha, kas asja tuleks käsitleda Eurojusti või 

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu; hoida 

tihedaid sidemeid Europoli siseriikliku üksusega; aidata 

liikmesriigi liikmel kindlaks teha taotluste täitmiseks 

vajalikud siseriiklikud asutused.  

5.  Suhete arendamine eelistatud partnerite ja kol-

mandate riikidega

Uue otsusega kehtestatakse õiguslik raamistik suhe-

te tihendamiseks Eurojusti ja teiste partnerite vahel, 

nagu EJN, Europol, OLAF, Frontex, SitCen ja Interpol. 

Samuti nähakse ette ühiste uurimisrühmade võrgu ja 

genotsiidivõrgu sekretariaatide kaasamine Eurojusti 

töötajate hulka.  

Uueks aspektiks on Eurojusti võimalus lähetada side-

ametnikke kolmandatesse riikidesse, kui nendega on 

sõlmitud vastavasisuline kokkulepe.  

Lisaks eelnimetatule on Eurojustil õigus koordineerida 

kolmandate riikide saadetud ja kolmandatele riikidele 

saadetud õigusalase koostöö taotluste täitmist, kui 

asjaomane riik sellega nõustub. 
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6   N Õ U K O G U  J Ä R E L D U S T E  A L U S E L  V Õ E T U D 
M E E T M E D 

Justiits- ja siseministrite nõukogu võttis 18. aprillil 

2008 vastu Eurojusti kuuendat aastaaruannet käsitle-

vad järeldused (ELi dokument 8062, 4. aprill 2008). 

Nõukogu sedastas ka suunised ja ülesanded, mida 

Eurojust, liikmesriigid ja teised peaksid arvesse võtma.

Sarnaselt 2006. ja järgnenud aastate aruannetele 

on allpool esitatud Eurojusti kommentaarid nõukogu 

järelduste rakendamise ning eelkõige Eurojustile antud 

peamiste suuniste ja ülesannete täitmise kohta.

Teema Eurojustile antud suunised/
ülesanded

Rakendamine

Kriminaalasjade 

statistika/menetletud 

asjade hindamine 

Keskenduda raskele piiriülesele 

kuritegevusele, mis nõuab 

koordineerimist.

Panustada aruteludesse Eurojusti 

võimekuse suurendamisest 

liikmesriikide pädevate ametiasutuste 

tegevuse koordineerimisel.

Eurojust kutsuti osalema muudetud Eurojusti 

otsuse läbirääkimistel. Läbirääkimiste ajal külastas 

Eurojusti COPENi töörühm. Uue Eurojusti otsusega 

parandatakse infovahetust ning tugevdatakse koostööd 

riikide ametiasutuste ja EJNi kontaktpunktidega, 

tugevdades seeläbi Eurojusti võimet keskenduda 

rasketele mitmepoolsetele kriminaalasjadele ja neid 

koordineerida.

Jätkata kriminaalasjade kvaliteedi 

hindamist.  

Jätkati standardsete ja keerukate kriminaalasjade 

eristamist ning menetletavate kriminaalasjade 

laadi ja keerukuse väljendamiseks kasutatakse ka 

muid statistilisi andmeid (vt 2. peatükk). 2009. 

aasta tööprogrammis on ette nähtud koostada uus 

ühise kriminaalasjade menetlemise juhend, millega 

võidakse sätestada kriminaalasjades tehtavate praegu 

registreerimata jäetavate toimingute registreerimine 

ajutiste tööfailidena kriminaalasjade menetlemise 

süsteemis.  

Eurojusti artiklite 6 

ja 7 kohaste volituste 

kasutamine

Jätkata aktiivset lähenemist 

uurimiste ja kohtu alla andmise 

koordineerimisel, et aidata riikide 

pädevatel ametiasutustel saavutada 

parimaid võimalikke tulemusi. 

Aruandeaasta jooksul suurenes artikli 6 punkti a alusel 

esitatud taotluste arv. Eurojust kasutas siiski ametlikult 

oma volitusi vaid üksikutel juhtudel.  

Uue Eurojusti otsusega parandatakse infovahetust ning 

tugevdatakse liikmesriikide liikmete ja kolleegiumi 

volitusi, tugevdades seeläbi Eurojusti võimet 

tegutseda aktiivselt uurimiste ja kohtu alla andmise 

koordineerijana.

Eurojusti suurenenud osalus Europoli analüüsitoimikutes 

ning üldine laiem koostöö kahe organisatsiooni 

vahel loovad aluse riikide ametiasutuste paremaks 

abistamiseks. Eurojusti määratud eksperdid osalesid 

operatiivkohtumistel ja vastastikuses infovahetuses. 

Koordineerimisnõupidamistel osales ka Europoli 

analüütik. Mitme operatsiooni raames on keerukatel 

juhtudel puhul kokku lepitud koordineeritud meetmetes. 

Õigusalane panus Europoli analüüsitoimikutesse on 

tunnistatud Europoli ja Eurojusti aktiivsuseesmärkide 

seisukohast ülioluliseks. 
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Teema Eurojustile antud suunised/
ülesanded

Rakendamine

Parandada töödeldavate andmete 

analüüsimise võimet, et etendada 

aktiivset rolli liikmesriikide 

õiguskaitseorganite ja muude 

pädevate ametiasutuste koostöö 

ergutajana ning uurimiste ja kohtu 

alla andmise koordineerijana. 

Kriminaalasjade menetlemise süsteem võimaldab 

kriminaalasjade ristanalüüsi. Andmesisestuse 

parandamiseks on paigaldatud uus kriminaalasjade 

haldamise süsteemi versioon ning uue projekti E-POC 

III+ eesmärk on arendada tarkvara kasutusvõimalusi, 

et parandada andmetöötluse kvaliteeti ja kvantiteeti. 

Tööle on võetud uusi juhtumihaldusassistente ning 

kriminaalasjade haldamise süsteemi kasutajaid on 

koolitatud, et andmekvaliteeti parandada.

Ulatuslikum koostöö Europoliga võimaldab arendada 

analüüsivõimekusi, mis täiendavad Europoli analüüsi, 

kindlustades seejuures Eurojusti võimet täita oma rolli 

rahvusvahelise koostöö ja koordineerimise aktiivse 

stimuleerijana.

Uued IT-funktsioonid Võtta infovahetuseks ja koostöö 

laiendamiseks täielikult kasutusele 

IT-funktsioonid, näiteks 

videokonverentsisüsteemid ja 

turvalised sideühendused Europoli ja 

liikmesriikidega. 

Pärast pilootprojekti Slovakkiaga on liikmesriikide 

ühenduste projektiga laiendatud Eurojusti turvalise 

e-posti süsteemi liikmesriikide esinduste ja 

liikmesriikide ametiasutuste vahel. Novembris 2008 olid 

ühendused olemas 22 liikmesriigil. Turvaline e-posti 

süsteem võimaldab turvaliselt, kiiresti ja tõhusalt 

dokumente edastada.

Eurojust soetas keerukateks videokonverentsideks 

vajaliku riistvara. Seadmed tehti kättesaadavaks kogu 

organisatsioonile. Koos videokonverentsiseadmetega 

saab nüüd kasutada sünkroontõlke vahendeid.  

Kriminaalasjades 

tehtava töö hindamine 

ja analüüs

Kasutada ära kriminaalasjades 

tehtava töö analüüsivõimalusi.

Levitada õigusala töötajate seas 

teavet olemasolevate heade tavade ja 

lahendusvõimaluste kohta.

Eurojusti ja Europoli koostöö on analüüsiandmete 

osa tihenenud nii strateegilisel kui operatiivtasandil. 

Teineteise tegutsemisviiside parem tundmine on 

aidanud paremini mõista Eurojusti ja Europoli 

analüüsiaruannete lähtekohtade erinevusi ja 

vastastikuse täiendavuse potentsiaali. Eurojusti 

strateegilised ja operatiivanalüüsid on keskendunud 

õigusalase koostööga seotud probleemidele ja 

õigusaktidele ning õigusalase koostöö andmete 

süvaanalüüsile. Eurojust on parajasti välja töötamas 

oma hindamisvahendeid ja ideid teadmiste ning 

kriminaalasjade menetlemise ja kriminaalasjadega 

seotud tegevuste parimate tavade levitamiseks.

Lisaks teadmiste ja kogemuste levitamisele Eurojusti 

korraldatavatel koordineerimis- ja taktikanõupidamistel 

antakse kogemusi ja parimate tavadega seotud teavet 

edasi näiteks ühiste uurimisrühmade käsiraamatus ja 

strateegiaseminaridel. Eurojust oli koostöös Europoliga 

üks õiguskaitseasutuste nõupidamise „Organiseeritud 

kuritegevuse ohuhinnangu (OCTA) prioriteedid ja 

piiriülesed uurimistoimingud” korraldajaid. Nõupidamise 

lõpparuandes esitatud järeldused käsitlesid konkreetselt 

piiriülese õigusalase koostöö korduvprobleeme ja 

takistusi. Aruande kokkuvõte esitati nõukogule 2008. 

aasta mais.
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Teema Eurojustile antud suunised/
ülesanded

Rakendamine

Anda Europolile analüüsiandmeid 

organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangu (OCTA) koostamiseks.

Eurojust panustas Europoli organiseeritud kuritegevuse 

ohuhinnangusse konkreetselt vastastikuse õigusabi 

küsimusi käsitlev jaotise näol, mis põhines OCTA teemal 

peetud strateegianõupidamiste tulemustel.  

Eurojust andis ka Europoli Vene organiseeritud 

kuritegevuse ohuhinnangusse (ROCTA) ja TE-SATi 

aruandesse oma panuse, mis sisaldas Eurojusti 

kriminaalasjades tehtud töö kvantitatiivset ja 

kvalitatiivset analüüsi. 

Küberkuritegevuse 

kontaktpunktide 

võrgud ja keskne 

kadunud isikute 

kontaktpunkt

Koordineerida selles valdkonnas 

tegutsevate teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonide ja asutustega, et 

vältida dubleerimist ja kattuvust.

Eurojusti korraldatud küberkuritegevuse alasel 

strateegianõupidamisel Ateenas arutasid liikmesriikide 

ja nende küberkuritegevuse kontaktpunktide 

esindajad ning USA, Euroopa Komisjoni, UNODC, 

Euroopa Nõukogu, Europoli ja Cybexi esindajad 

küberkuritegevuse küsimusi, et anda osalejatele parem 

ülevaade Euroopa Nõukogu juhtimisel loodud 24/7 

võrgustiku tegevusest, struktuurist ja eesmärkidest 

ning Eurojusti abistavast tegevusest küberkuritegevuse 

kriminaalasjades.

Eurojust määratles 2008. aastal oma lastekaitse 

kontaktisiku ülesanded, et seada sisse tihe koostöö 

teiste pädevate lastekaitse valdkonna organisatsioonide 

ja asutustega. Kontaktisik on asunud koostööle 

Europoli, Interpoli ja Euroopa Komisjoniga ning ELi 

Internetis laste ärilise seksuaalse ärakasutamisega 

võitlejate ühendusega.  

Kolmandad riigid Arendada välissuhteid ja 

sõlmida kolmandate riikidega 

koostöölepinguid, mis sisaldavad muu 

hulgas selgeid andmekaitsesätteid.

Novembris 2008 sõlmiti koostöölepingud Šveitsi ja 

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga.

Novembris 2008 toimus USA, Euroopa Komisjoni ja 

Eurojusti korraldatud seminar ELi ja USA väljaandmis- 

ja vastastikuse õigusabi lepingute jõustumiseks 

valmistumise teemal.

Jätkuvad läbirääkimised Venemaa Föderatsiooniga, 

juulis toimus kohtumine.  

Ukrainaga ei saanud läbirääkimisi jätkata 

andmekaitsealaste õigusaktide puudulikkuse tõttu.

Eurojust võõrustas pikemate õppevisiitide raames 

Ukraina ja Korea prokuröre.

Liechtenstein, Montenegro, Cabo Verde, Serbia Vabariik 

ja Iisrael väljendasid soovi alustada läbirääkimisi 

koostöölepingute sõlmimiseks.  

Ametlike läbirääkimiste alustamise eesmärgil käisid 

Eurojustis õppevisiitidel Liechtensteini, Montenegro, 

Cabo Verde ja Moldova delegatsioonid. Kõik need riigid 

on juba 2009. aastal läbirääkimiste eelisjärjekorras.  
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Teema Eurojustile antud suunised/
ülesanded

Rakendamine

Olemasolevate suhete arendamiseks tihendati sidemeid 

Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Korraldati taktikanõupidamine MEDA riikidega, et 

parandada õigusalast koostööd ning ärgitada MEDA riike 

Eurojusti jaoks kontaktpunkte määrama.

Eurojust – OLAF Sõlmida töökorralduse kokkulepe 

OLAFiga

Eurojust ja OLAFi koostöökorralduse kokkulepe 

allkirjastati septembris 2008.

Eurojusti ja Europoli 

infovahetus

Jätkata infovahetuse laiendamist. Lisaks laiemale koostööle Europoli analüüsitoimikute alal 

– ja kahe organisatsiooni vahel üldiselt – moodustas ELi 

eesistuja pärast juunis 2008 heaks kiidetud nõukogu 

avaldust Eurojusti ja Europoli esindajatest koosneva 

töögrupi, et 2004. aasta koostöölepingu muutmise 

teel Eurojusti ja Europoli koostööd veelgi parandada, 

eelkõige Europoli analüüsitoimikute osas. Kahe 

organisatsiooni ühistöö tulemusena esitati töögrupile 

ühine lepingu projekt ja seletuskiri.

Seoses Eurojusti osalusega Europoli analüüsitoimikutes 

koostati kehtival õigusraamistikul ja praktilisest 

kogemustel põhinev ühine juhend.  

Lisaks on kindlaks tehtud Eurojusti sisekorralduse, 

kontaktpunktide määramise ning Europoli 

analüüsitoimikute andmete Eurojusti ekspertide poolse 

töötlemise head tavad.

Võeti kasutusele turvaline sideühendus operatiiv-, 

strateegilise ja tehnilise info edastamiseks vastavalt 

Europoli-Eurojusti lepingule.

Eurojust – EJN Arendada edasi siseriikliku tasandi 

sidemeid, et tegevusi paremini 

koordineerida. 

Uue Eurojusti otsusega luuakse muu hulgas uus 

Eurojusti siseriiklik koordineerimissüsteem, et 

tugevdada Eurojusti ja EJNi suhteid ning parandada 

nende tegevuse koordineeritust vastastikuse 

täiendavuse põhimõttest lähtudes ja vältida tegevuste 

kattumist.

Euroopa 

vahistamismäärus

Lisada aastaaruandesse 

liikmesriikidelt saadud andmed 

tähtaegade rikkumise kohta ja nende 

andmete analüüs.

On kogutud statistilisi andmeid Euroopa 

vahistamismääruste täitmisega seotud asjade ning 

Eurojustile teatatud tähtaegade rikkumiste kohta.
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7   S T R A T E E G I L I S E D  E E S M Ä R G I D  J A 
S A A V U T U S E D  A A S T A L  2 0 0 8 

Kolleegium on aastateks 2008 ja 2009 seadnud järgmi-

sed strateegilised eesmärgid.

1. Tagada terrorismiga seoses, et:

• Eurojust menetleb terrorismi kriminaalasju tõhu-

samalt ja on välja arendatud struktuurid, mis 

innustavad liikmesriikide pädevaid asutusi saat-

ma Eurojustile vastava nõukogu otsuse kohaselt 

kogu vajaliku teabe terrorismi kohta;

• Eurojust on võimeline töötlema ja haldama talle 

edastatud terrorismialast teavet;

• Eurojust osaleb terrorismivastase poliitika kujun-

damises.

2. Tõhustada tegevust kriminaalasjades järgmiselt:

• kehtestada ühtne kriminaalasjade menetluskord;

• seada sisse kriminaalasjades tehtud töö mõõte-

süsteem;

• arendada välja turvaline mobiilsidelahendus;

• luua kriminaalasjadega tegelemiseks tugev ja 

turvaline IKT-keskkond;  

• seada sisse turvalised sideühendused kõikide liik-

mesriikide pädevate asutustega.

3. Suurendada liikmesriikidelt Eurojustile saadetavate 

keerukate kriminaalasjade arvu.

4. Veenda liikmesriike andma oma Eurojusti liikmetele 

vajalikku toetust, et nad saaksid tegeleda kriminaalas-

jadega ja täita muid Eurojusti liikme kohustusi.

5. Korrastada Eurojusti, EJNi, Europoli ja OLAFi koos-

tööd ning seda edasi arendada.

6. Sõlmida vähemalt kolm ametlikku koostöölepingut 

Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega ning tihendada liikmesriikide ja 

väljaspool Euroopat asuvate riikide koostööd.

Eelmistes peatükkides on Eurojust neis valdkondades 

2008. aastal saavutatut juba kirjeldanud.  

Ülejäänud eesmärke aitab saavutada kriminaalasjade 

haldamise süsteemi edasiarendamine, turvalise e-posti 

ühenduse sisseseadmine liikmesriikides ning videokon-

verentsivahendite paigaldamine. 

Eurojusti tugevdamist käsitlev uus nõukogu otsus 

muudab Eurojusti tõhusamaks ja loob ühtlasi kindla 

aluse eesmärkide paremaks elluviimiseks. 

Uus Eurojusti otsus parandab muu hulgas infovahetust, 

tugevdab liikmesriikide liikmete ja kolleegiumi volitusi, 

kindlustab koostööd riikide ametiasutuste ja EJNi kon-

taktpunktidega ning tugevdab koostööd kolmandate 

riikide ja teiste Euroopa Liidu asutuste ja võrgustikega, 

eelkõige EJNi, Europoli ja OLAFiga.    

2002. aasta Eurojusti otsuse täielik ellurakendamine 

ning Eurojusti tugevdamist käsitleva uue nõukogu 

otsuse rakendamine loob Eurojustile kindla aluse, et 

etendada tõhusamat rolli liikmesriikide ametiasutuste 

toetajana võitluses raske piiriülese kuritegevusega 

ning saavutada 2008. ja 2009. aastaks seatud ees-

märgid.  

Järgmiste aastate eesmärgid sedastatakse 2010.–

2014. aasta tegevuskavas, keskendudes eelkõige uue 

Eurojusti otsuse rakendamisele.
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L I S A  1  
Eurojusti eesmärk, ülesanded ja struktuur  
(nõukogu otsuse 2002/187/JSK kohaselt)

Eesmärk ja ülesanded

Eurojust on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

kõrgetasemelise kaitse tagamiseks loodud õigusala-

se koostöö organ. Eurojust loodi Euroopa Ülemkogu 

Tampere kohtumise (15.–16. september 1999) otsu-

sest lähtudes, et parandada võitlust raske kuritegevuse 

vastu, soodustades mitut liikmesriiki hõlmava uurimise 

ja kohtu alla andmise optimaalset koordineerimist, 

austades sealjuures täielikult põhiõigusi ja -vabadusi.

14. detsembril 2000 asutas Euroopa Liidu Nõukogu 

ametlikult ajutise õigusalase koostöö üksuse Pro-

Eurojust. Kõigi liikmesriikide prokurörid uurisid ja 

katsetasid lahendusi võitluseks raske kuritegevusega 

uurimise ja kohtu alla andmisega seotud tegevuse ELi 

sisese kooskõlastamise kaudu.

Pro-Eurojust alustas tööd 1. märtsil 2001. Eurojust kui 

juriidilisest isikust ELi asutus loodi 28. veebruari 2002. 

aasta otsusega (vt nõukogu otsus 2002/187/JSK, 28. 

veebruar 2002, millega moodustatakse Eurojust, et 

tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu). Eurojust 

on esimene Euroopa õigusruumis õigusalaseks koos-

tööks loodud alaline asutus ning seda rahastatakse ELi 

üldeelarvest.

Eurojusti järelevalvet teostab sõltumatu ühine järe-

levalveasutus, mis tagab isikuandmete töötlemise 

kooskõlas Eurojusti loomise otsusega. Ühine järeleval-

veasutus vaatab läbi ka isikute kaebusi seoses isiku-

andmetele juurdepääsuga.

Eurojust ergutab ja arendab uurimise ja kohtu alla and-

mise koordineerimist liikmesriikide pädevate asutuste 

vahel ning tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste 

vahelist koostööd, hõlbustades eelkõige rahvusvahe-

liste vastastikuste õigusabi- ja väljaandmistaotluste 

täitmist. Eurojust toetab liikmesriikide pädevaid asutu-

si igal võimalikul viisil, et tõhustada piiriülese kuritege-

vusega seotud uurimist ja kohtu alla andmist.

Liikmesriigi taotluse korral võib Eurojust abistada 

ka uurimisel ja kohtu alla andmisel, mis puudutavad 

konkreetset liikmesriiki ja mõnd mitteliikmesriiki, kui 

viimasega on sõlmitud koostööleping või kui abistami-

sest ollakse oluliselt huvitatud.

Eurojust on pädev samade süüteoliikide puhul, mille 

osas on pädev Europol, nagu näiteks terrorism, nar-

kokaubandus, inimkaubandus, võltsimine, rahapesu, 

arvutikuritegevus, vara- ja riigivaravastased kuri-

teod, sealhulgas kelmused ja korruptsioon, Euroopa 

Ühenduse finantshuve kahjustavad süüteod, keskkon-

nakuritegevus ning organiseeritud kuritegevus. Muude 

õigusrikkumiste puhul võib Eurojust toetada uurimist 

ja kohtu alla andmist liikmesriigi taotluse korral.

Eurojust võib paluda asjaomase liikmesriigi pädeval 

asutusel:

—  uurida konkreetseid asjaolusid või need kohtu 

alla anda;

— koordineerida tegevust teiste pädevate asutuste-

ga;

— leppida kokku, et ühel riigil on kohtu alla andmi-

seks paremad võimalused kui teisel;

— asutada ühine uurimisrühm ja

— anda Eurojustile tema ülesannete täitmiseks 

vajalikku teavet.

Lisaks sellele Eurojust:

— tagab, et pädevad asutused teavitavad üksteist 

uurimisest ja kohtu alla andmisest, millest teda 

on teavitatud;

— abistab pädevaid asutusi uurimise ja kohtu alla 

andmise parima koordineerimise tagamisel;

— annab abi, et edendada koostööd pädevate asu-

tuste vahel, tuginedes eelkõige Europoli analüü-

sidele;

— teeb koostööd ja konsulteerib Euroopa õigusalase 

koostöö võrgustikuga (EJN), kasutab selle doku-

mentide andmebaasi ja aitab kaasa selle edenda-

misele;
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— võib vastavalt oma eesmärkidele püüda eden-

dada koostööd ja koordineerimist pädevate asu-

tuste vahel ja edastada õigusabitaotlusi, kui 

need taotlused: i) on liikmesriigi pädeva asutuse 

tehtud, ii) puudutavad uurimist või kohtu alla 

andmist, mida see asutus konkreetsel juhul teos-

tab ja iii) nõuavad tema sekkumist, kuna on vaja 

kooskõlastatud tegevust;

— võib abistada Europoli, eelkõige Europoli tehtud 

analüüsidel põhinevate arvamustega; ja 

— pakkuda logistilist toetust, nt abi kirjalikul ja suu-

lisel tõlkimisel ning koordineerimisnõupidamiste 

korraldamisel.

Oma ülesannete täitmiseks on Eurojustil erisuhted 

EJNi, Europoli, Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

ning sideprokuröridega. Lisaks saab ta nõukogu vahen-

dusel sõlmida mitteliikmesriikide ja rahvusvahelis-

te organisatsioonide või asutustega koostöölepinguid 

teabe vahetamiseks või töötajate lähetamiseks.

Struktuur

Eurojusti kuulub 27 riiki esindavat liiget, üks igast 

Euroopa Liidu liikmesriigist. Nad lähetatakse vastavalt 

oma riigi õigussüsteemile ja on ametilt kohtunikud, 

prokurörid või samaväärse pädevusega politseiamet-

nikud.

Liikmesriigi liikme staatust reguleerib tema päritoluriigi 

õigus, mis määrab kindlaks ka tema ametiaja kestuse 

ning õiguskaitsealaste volituste laadi ja ulatuse.

Mitmed liikmesriigid on oma liikme asendamiseks ja 

abistamiseks määranud asetäitjaid ja abisid. Mõnede 

liikmesriikide liikmeid abistavad kriminaalasjadega 

seotud igapäevatöös liikmesriikide lähetatud eksper-

did, kelle liikmesriigi asutused on saatnud kriminaalas-

jade menetlemist toetama. Lähetatud eksperdid moo-

dustavad osa Eurojusti haldusaparaadist, kuid nende 

töö on tihedalt seotud liikmesriikide esindustega.

Liikmesriikide liikmed moodustavad Eurojusti kollee-

giumi, kes vastutab Eurojusti organisatsiooni ja toimi-

mise eest. Eurojust võib oma ülesandeid täita ühe või 

mitme liikmesriikide liikme kaudu või kolleegiumina.

Kolleegiumit toetab haldusaparaat. Eurojusti igapäe-

vase haldamise ja personalijuhtimise eest vastutab 

haldusdirektor.

Eurojust loodud ja ellu rakendatud süsteemis on kolm-

eteist töörühma ja kaks nõustamisüksust – küberku-

ritegevuse ja jalgpallikuritegevuse alal – mis aitavad 

liikmesriikide liikmetel oma aega, oskusi ja vahendeid 

parimal viisil kasutada, otsustamist kiirendada ning 

organisatsiooni ülesehituse ja suuruse muutumisega 

kohaneda. Samuti võimaldab selline struktuur kol-

leegiumil töötada väikeste rühmadena konkreetsete 

küsimuste kallal.Töögrupid saavad poliitiliste ja prak-

tiliste küsimustega seotud ettevalmistustöös kasutada 

liikmesriikide liikmete ulatuslikke kogemusi ja oskus-

teavet. Töögrupid koostavad aruandeid ja esitavad 

soovitusi kolleegiumile, kes vastutab lõppotsuste tege-

mise eest.

Töögruppidesse kuuluvad liikmesriikide liikmed, abid 

ja liikmesriikide lähetatud eksperdid, keda abistab 

halduspersonal.

Jaanuaris 2008 kinnitas kolleegium Eurojusti lastekait-

se kontaktisiku ülesanded (vt 2. peatükki).
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L I S A  2

Liikmesriikide esindused

Belgia

Michèle Coninsx on asepresident ja Eurojusti Belgia liige. Ta on prokurör. Ta sai Pro-

Eurojusti liikmeks 2001. aasta märtsis.

Bulgaaria

Mariana Ilieva Lilova on Eurojusti Bulgaaria liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2007. aasta märtsis.

Tšehhi Vabariik

Pavel Zeman on Eurojusti Tšehhi Vabariigi liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2004. aasta mais.

Anna Richterovį on Tšehhi Vabariigi liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta oktoobris.

Alice Havlikovį on Tšehhi Vabariigi lähetatud ekspert. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus 

ta 2008. aasta oktoobris.

„Eurojusti kuulub igast liikmesriigist üks liige, kes on 

nimetatud vastavalt selle riigi õigussüsteemile ja kes 

on kas prokurör, kohtunik või võrdväärse pädevusega 

politseiametnik.” 

Allpool tutvustatakse isikuid, kellele Eurojusti loomise 

otsuse artikli 2 lõikes 1 viidatakse. Täpsemaid andmeid 

liikmesriikide liikmete, nende asetäitjate ja abide kohta 

võite leida meie veebilehelt www.eurojust.europa.eu 
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2008. aastal Eurojustist lahkunud

Jaroslava Novotná oli 2007. aasta märtsist kuni 2008. aasta septembrini Eurojusti 

Tšehhi Vabariigi liikme asetäitja. Ta on prokurör. 

Katerine Weissová oli 2008. aasta juunist septembrini Tšehhi Vabariigi lähetatud 

ekspert. Ta on prokurör. 

Jana Zezulová oli 2008. aasta jaanuarist maini Tšehhi Vabariigi lähetatud ekspert. Ta 

on prokurör.

Taani

Lennart Hem Lindblom on Eurojusti Taani liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2006. aasta septembris.

Saksamaa

Michael Grotz on Eurojusti Saksamaa liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2007. aasta 

oktoobris.

Benedikt Welfens on Eurojusti Saksamaa liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga 

liitus ta 2006. aasta oktoobris.
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Jörg Schröder on Eurojusti Saksamaa liikme abi. Ta on prokurör. Eurojusti juures asus ta 

tööle 2008. aasta jaanuaris.

Veronika Keller on Saksamaa lähetatud ekspert. Ta on prokurör.  Eurojusti juures asus ta 

tööle veebruaris 2008.  

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Susanne Stotz oli 2005. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta jaanuarini Eurojusti 

Saksamaa liikme abi. Ta oli kohtunik.

Eesti

Raivo Sepp on kolleegiumi asepresident ja Eurojusti Eesti liige. Ta on prokurör. 

Eurojustiga liitus ta 2004. aasta mais.

Laura Vaik töötab Eesti lähetatud eksperdina. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta märtsis.  

Iirimaa

Jarlath Spellman on Eurojusti Iiri liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2005. aasta 

juunis.
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Kreeka

Lampros Patsavellas on Eurojusti Kreeka liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2005. aasta juunis.

Efstathios Tsirmpas on Kreeka lähetatud ekspert. Ta on maksuametnik. Ta liitus Eurojustiga 

novembris 2008.  

Hispaania

Juan Antonio García Jabaloy on Eurojusti Hispaania liige. Ta on prokurör. Eurojustiga 

liitus ta 2006. aasta oktoobris.

María Teresa Gálvez Díez on alates 2008. aasta oktoobrist Hispaania liikme asetäitja. 

Kuni 2008. aasta juunini oli ta Hispaania lähetatud ekspert. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus 

ta novembris 2003.

Santiago García-Noblejas on Hispaania lähetatud ekspert. Ta on politseinik. Eurojustiga 

liitus ta 2008. aasta mais.

Prantsusmaa

Gérard Loubens on Eurojusti Prantsusmaa liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta augustis.

Marie-José Aube-Lotte on Eurojusti Prantsusmaa liikme asetäitja. Ta on prokurör. 

Eurojustiga liitus ta 2006. aasta septembris.
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Alain Grellet on Eurojusti Prantsusmaa liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus 

ta 2007. aasta septembris.

Anne Delahaie on Eurojusti Prantsusmaa liikme abi. Ta on jurist. Pro-Eurojustiga liitus ta 

2001. aasta juunis.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

François Falletti oli 2008. aasta juulini Eurojusti Prantsusmaa liige. Ta on prokurör. 

Eurojustiga liitus ta 2004. aasta septembris.

Marie-Pierre Falletti oli 2004. aasta septembrist 2008. aasta juulini Eurojusti 

Prantsusmaa liikme abi. Ta oli jurist.

Itaalia

Carmen Manfredda on Eurojusti Itaalia liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus 

ta 2004. aasta aprillis.

Filippo Spiezia on Eurojusti Itaalia liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2007. aasta detsembris.

Cristiano Ripoli töötab Itaalia lähetatud eksperdina. Ta on politseinik. Ta liitus Eurojustiga 

novembris 2007.  
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2008. aastal Eurojustist lahkunud

Cesare Martellino oli kuni 2008. aasta juunini Eurojusti Itaalia liige. Ta on prokurör. 

Eurojustiga liitus ta 2002. aasta juunis.

Küpros

Katerina Loizou on Eurojusti Küprose liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2004. aasta 

septembris.

Läti

Gunãrs Bundzis on Eurojusti Lätit esindav liige. Ta on prokurör. Eurojusti liikmeks sai ta 

2004. aasta aprillis.

Dagmara Fokina on Eurojusti Läti liikme abi. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta  

2004. aasta aprillis.

Leedu

Laima Čekelienė on Eurojusti Leedu liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2008. aasta 

märtsis.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Tomas Krušna oli 2008. aasta märtsini Eurojusti Leedu liige. Ta oli prokurör. Eurojustiga 

liitus ta 2006. aasta juulis.
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Luksemburg

Carlos Zeyen on Eurojusti Luksemburgi liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta  

2006. aasta septembris.

Ungari

Ilona Lévai on Eurojusti Ungari liige. Ta on prokurör. Eurojusti liikmeks sai ta 2004. aasta 

mais.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Balázs Garamvölgyi töötas 2008. aasta juulist detsembrini Ungari lähetatud eksper-

dina. Ta on prokurör.  

Malta

Donatella Frendo Dimech on Eurojusti Malta liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2004. aasta juunis.

Holland

Arend Vast on Eurojusti Hollandit esindav liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2007. aasta oktoobris.
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Jolien Kuitert on Eurojusti Hollandi liikme asetäitja. Ta on prokurör. Ta oli Hollandi liikme 

asetäitja 2002. aasta juunist 2008. aasta juunini ning liitus oktoobris 2008 uuesti liikme ase-

täitjana Eurojustiga.

Thea Warmerdam on Eurojusti Hollandi liikme abi. Ta on jurist-asjaajaja. Eurojustiga liitus 

ta 2008. aasta aprillis.

Willette Smeenk on Eurojusti Hollandi liikme abi. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta oktoobris.

Austria

Ursula Koller on Eurojusti Austria liige. Ta on kohtunik. Eurojustiga liitus ta 2005. aasta 

detsembris.

Ulrike Kathrein on Eurojusti Austria liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta detsembris.

Lisa Horvatits on Eurojusti Austria liikme abi. Ta on jurist. Eurojustiga liitus ta 2008. aasta 

märtsis.

Poola

Mariusz Skowroński on Eurojusti Poola liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta  

2005. aasta detsembris.
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Portugal

José Luis Lopes da Mota on Eurojusti Portugali liige. Ta on prokurör. Ta sai Pro-Eurojusti 

liikmeks 2001. aasta märtsis.  

António Luís Santos Alves on Eurojusti Portugali liikme asetäitja. Ta on prokurör. 

Eurojusti liikmeks sai ta 2004. aasta aprillis.

José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra on Portugali lähetatud ekspert. Ta on 

prokurör. Eurojustiga liitus ta 2007. aasta oktoobris.

Rumeenia

Elena Dinu on alates 2007. aasta jaanuarist Eurojusti Rumeenia liige. Ta on prokurör. 

Eurojustiga liitus ta 2006. aasta septembris sideprokurörina.

Sloveenia Vabariik

Malči Gabrijelčič on Eurojusti Sloveenia liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2005. aasta juulis.

Gregor Žika Ševo on Sloveenia Vabariigi lähetatud ekspert. Ta on kohtunik. Eurojustiga 

liitus ta 2008. aasta juulis.
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2008. aastal Eurojustist lahkunud

Jaka Brezigar oli 2008. aasta jaanuarist juulini Sloveenia Vabariigi lähetatud ekspert. 

Ta on kohtunik. 

Slovaki Vabariik

Ladislav Hamran on Eurojusti Slovaki Vabariigi liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2007. aasta septembris.

Ladislav Majerník on Slovaki Vabariigi lähetatud ekspert. Ta on prokurör. Eurojustiga 

liitus ta 2008. aasta oktoobris.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Jana Kopernická oli 2008. aasta juunist septembrini Slovaki Vabariigi lähetatud 

ekspert. Ta on prokurör. 

Soome

Ritva Sahavirta on Eurojusti Soome liige. Ta on prokurör. Eurojusti juures asus ta tööle 

2008. aasta augustis.

Maarit Loimukoski oli 2004. aasta augustist 2008. aasta juulini Eurojusti Soome 

liikme asetäitja ning asus augustis 2008 Soome liikme asetäitjaks. Ta on prokurör.  
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Kaj Björkqvist on Eurojusti Soome liikme abi. Ta on politseinik. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta detsembris.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Taina Neira oli Eurojusti Soome liikme asetäitja 2008. aasta juulini. Ta on politseinik. 

Eurojustiga liitus ta 2007. aasta detsembris.

Rootsi

Ola Laurell on Eurojusti Rootsi liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2007. aasta sep-

tembris.

Annette von Sydow on Eurojusti Rootsi liikme asetäitja. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus 

ta 2005. aasta septembris.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Leif Görts töötas 2008. aasta jaanuarist detsembrini Rootsi lähetatud eksperdina. Ta 

on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2008. aasta novembris.

Ühendkuningriik

Aled Williams on Eurojusti Ühendkuningriigi liige. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2006. aasta juulis.
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Phil Hicks on Ühendkuningriigi liikme abi. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 2006. aasta 

juunis.

Vincent Lunny on Ühendkuningriigi liikme abi. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

2008. aasta augustis.

Janine Wood on Ühendkuningriigi lähetatud ekspert. Ta on prokurör. Eurojustiga liitus ta 

novembris 2008.

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Lynne Barrie oli Ühendkuningriigi liikme abi 2007. aasta oktoobrist 2008. aasta 

augustini. Ta on prokurör. 

Haldusdirektor

Jacques Vos on alates 2008. aasta maist haldusdirektor. 

2008. aastal Eurojustist lahkunud

Ernst Merz oli haldusdirektor. Ta lahkus Eurojustist 2008. aasta mais.  
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Kolmandad riigid Eurojusti juures

Sideprokurörid

Norra

Kim Sundet on Eurojusti Norra sideprokurör. Eurojusti juures asus ta tööle 2007. aasta 

jaanuaris.

Ameerika Ühendriigid

Mary Lee Warren on Eurojusti Ameerika Ühendriikide sideprokurör. Eurojusti juures 

asus ta tööle 2007. aasta augustis.
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ELi ja USA lepingute teemaline ELi-USA seminar 

Hollandis Zoetermeeris

Küberkuritegevuse strateegianõupidamine 

Kreekas Ateenas

Turundusseminar Ühendkuningriigis Yorkis

Inimkaubanduse ja tunnistajakaitse 

strateegianõupidamine Sloveenias Portorožis
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