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Näide 2 – e-kiri muudetud aadressilt 
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Näide 3 – kontol polnud ülekandeks raha 
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Kui viga avastati… 
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Paralleelsed menetlused 

RAB – pangakonto arest kuni 30 (90) päevaks.  

Kriminaalmenetlus Eestis ja pettuse asukohariigis. Konto 

arestimine kriminaalmenetluse raames. 

Tsiviilasjas hagi tagamise korras konto arestimine.   

Koostöö välisriigi asutuste ja kohtutega.  
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Tõendite kogumine 

  Seosed – nt Eesti ettevõtte juhatuse liikmed ja Läti ettevõtte osanik ja juhatuse 

liige elavad mõlemad Valgas.  

 Pangakonto väljavõtete analüüsimine: 

 Suur osa rahast kanti edasi Läti panka – koostöö Läti ametiasutustega. 

 Info selle kohta, milline juhatuse liige kui suure summa välja võttis.  

 Info teiste skeemis osalejate kohta, kellele raha kanti.  

 Info pettuse skeemis osalejate liikumiste kohta (lennupiletid Saksamaale).  

 Mine kohale, nt milline näeb välja miljoneid liigutanud ettevõtte juhtide elukoht. 
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Tulemus 

Pangakontode arestimine hagi tagamise käigus 

Välisriigi kohtulahendi hilisem edukas 

tunnustamine ja täitmine 
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Takistused õigluse jaluleseadmisel 

 Haagi konventsioonist tulevad piirangud dokumentide 

kättetoimetamisel (dokumendid seisavad Justiitsministeeriumis) 

 Kohtu puudulik töö dokumentide kättetoimetamisel (edastatakse teade, 

mitte dokumendid) 

 Ettevõtte juhatuse liikmed vahetuvad üleöö 

 Ebaefektiivne koostöö Eesti ja välisriigi politsei vahel 

 Vähene huvi kriminaalmenetluse läbiviimise vastu 



Mida silmas pidada rahade jälitamisel? (1) 

 

 Kiire tegutsemine – homme ei pruugi raha enam kontol olla või on juurdepääs 

tõenditele piiratud  

 Koostöö olulisus – edu tagab järjepidev infovahetus 

 Erinevad menetlused võivad luua sünergiat – erasektor võib aidata ületada 

takistused ja vastupidi 
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Mida silmas pidada rahade jälitamisel? (2) 

 

 Info kõrvutamine – erinevatele isikutele esitatakse erinevat informatsiooni  

 Vajalik info ja isikute põhjalik taustakontroll 

 Otsi lünki – alati on midagi, millele kelmid pole mõelnud 

 Veendu asjaoludes sündmuskohal – laiahaardelised ettevõtted asuvad tihti 

kortermajades 

 Tuleb arvestada piisavalt suure eelarvega!  
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ESTONIA 

Pärnu mnt 15 

10141 Tallinn 

phone +372 6 400 900 

estonia@sorainen.com 

 

LATVIA 

Kr. Valdemāra iela 21 

LV-1010 Riga 

phone +371 67 365 000 

latvia@sorainen.com 

 

LITHUANIA 

Jogailos 4 

LT-01116 Vilnius 

phone +370 52 685 040 

lithuania@sorainen.com 

 

BELARUS 
ul Internatsionalnaya 36-1 
220030 Minsk 
phone +375 17 306 2102 

belarus@sorainen.com 

 

www.sorainen.com 

Aitäh! 
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