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Miks ma siin olen?

 Lähtugem põhimõttest, et inimeste eesmärk ei ole

kuritegusid toime panna;

 Kuriteod pannakse sageli toime teadmatusest

ning nende ennetamine on kõikidele osapooltele

inimlikum, säästvam jne;

 Me teeme kõik endast oleneva, et mitte sekkuda

inimeste eraellu, et mitte ronida nende magamis-

tuppa, et mitte asetada õigust ega õiguskaitse-

asutusi moraalivalvuri rolli!
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Mis on prostitutsioon?

 Küll pooltõde, aga sellest olenemata kõige lihtsam

selgitus… seks raha eest!
1. mina ei ole dr. Noormann… ega hakka täna

selgitama, mis on SEKS (ausalt, te ei tahaks seda

isegi teada );

2. me ei keskendu täna sellele, millised on need

rahana käsitletavad hüved (jällegi, te ei kujuta

isegi ette, mille nimel inimesed prostitueerivad );

3. niisamuti, nagu me ei hakka täna rääkima

kohtumiste erinevatest võimalustest/viisidest XXI

sajandil…
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Kas prostitutsioon on Eestis keelatud?

Ei ole…

 Seks mida iganes viisil on Eestis endiselt

lubatud!

 Omavaheline arveldamine, sh seksi eest, on

endiselt lubatud,!

 Inimeste omavahelised kohtumised, ka kõige

siivutumatel eesmärkidel, on endiselt lubatud;

Veelgi enam…
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Kas prostitutsioon on Eestis keelatud?

PS §19 on sätestatud igaühe õigus vabale

eneseteostusele, sh otsustamisvabadusele sellest

sõltumata, milline on moraalne hinnang valitud

tegevusalternatiivile.

Kokkuvõte: prostitutsioon ei ole Eestis keelatud.

On tegevusi, mis võivad meile mitte meeldida; on

tegevusi, mis lähevad vastuollu nii meie endi kui

laiemalt ühiskonnas väljakujunenud eetika- ja

moraalinormidega. Aga see ei tähenda, et need

tegevused oleksid keelatud.

Miks me sel juhul siin täna üldse oleme?
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Mis on karistatav?

…sest on tegevusi, millele oleme sunnitud

reageerima. Tänases kontekstis ennekõike:

kupeldamine (KarS §1332), sh prostituudi ja

kliendi kohtumise korraldamine, bordelli omamine,

juhtimine, seal prostitutsioonile kaasaaitamine või

bordelli pidamiseks ruumi rentimine;

prostitutsioonile kaasaaitamine (KarS§1333);
inimkaubandus (KarS §133, ehk kellegi asetamine olukorda, kus isik on

sunnitud prostitueerima);

alaealise isiku mõjutamine alustamaks või jätkamaks prostitutsiooniga

tegelemist (KarS§175);

seksi ost alaealiselt (KarS§1451).
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Mis on bordell?

 KarS §1332 lg 5 lähtuvalt on bordell iga

ruum või piiratud ala, kus kõrvaline

isik vahendab kahe või enama isiku

prostitutsiooniga tegelemist või aitab kahe

või enama isiku prostitutsiooni-

ga tegelemisele kaasa;
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Väljavõte KarS seletuskirjast…

Kupeldamisena käsitletakse ka kõike bordelli pidamisega

seonduvat – bordelli pidamiseks ruumi rentimist, bordelli

omamist, juhtimist ja bordellis mitteprostituudina töötamist.

Bordelli mõiste on seejuures väga lai – iga ruum või piiratud

ala (nt hoov, tänav jms), kus kolmas isik vahendab vähemalt

kahe prostituudi tegevust (nt korter, kus keegi võtab vastu

klientide telefonitellimusi) või kolmas isik aitab vähemalt

kahe prostituudi tegevusele kaasa (nt baar, kus baaridaam

müüb kliente ootavatele prostituutidele või nende võimalikele

klientidele jooke). Sisuliselt pannakse selle karistusnormiga

kõigile majutusasutustele, saunadele, baaridele, ööklubidele

jm meelelahutusasutustele kohustus tagada, et prostituudid

nende asutust oma teenuse pakkumiseks ei kasutaks. Kui

asutuse pidaja seda tagada ei suuda, on asutus

karistusõiguse mõttes käsitletav bordellina.
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Prostitutsioonikuriteod hotellides?

1. Hotelli töötaja näitab üles pidevat leidlikkust

hotelli klientidele „kaaslaste“ leidmisel, saades

selle eest osa klientide poolt prostituutidele

makstavast tasust;

2. Hotelli ruumides tegutseva ööklubi turvatöötaja

võimaldab prostituutidel tegeleda ööklubis

klientide otsimisega;

3. Hotelli töötaja võimaldab prostituutidel tegeleda

hotelli lobbys klientide otsimisega;

4. Hotelli töötaja võimaldab prostituutidel

kasutada hotelli tube prostitutsiooniteenuse

osutamiseks.
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Prostitutsioonikuriteod hotellides?

Juhul, kui prostituutide puhul on tegemist

alaealistega, on üldjuhul tegemist KarS §175

nimetatud koosseisuga (Inimkaubandus alaealise

ärakasutamise eesmärgil)

…karistatakse kahe- kuni kümneaastase

vangistusega

Hotelli jaoks on ilmselt aga kõige hullem hoopiski

mainekahju…
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Küsimused?

Või kui need peaksid tekkima hiljem…

ardo.ranne@politsei.ee

612 4736

Tänud kaasa mõtlemast!
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