
Inimkaubandus – tuvastamine ja 
kriminaalmenetlus 

Eesti inimkaubanduse kriminaalmenetluse 
juhtumi tutvustus Indrek Mandre juhtumi näitel 

Politseimajor  Ago Leis 
24.04.2014  

Tallinn 

 



Mandre juhtum 

2 

Kriminaalasja kohtueelne menetlus kestis 2010 oktoober kuni 2012  
juuni 
Kontrollimisel oli kuriteokahtlus, et Mandre vahendas läbi  
Eurostrip agentuuri Kreeka ja Luksemburgi   ööklubidesse tööle 
striptiisitare, kes kohapeal pidid osutama  intiimteenuseid 
Menetluse alguses oli esmaseks ülesandeks leida tunnistajaid, kes 
suudaksid anda objektiivse ülevaate Kreeka ja Luksemburgi 
klubides toimuvast 
Tunnistajate näol oli tegemist tantsijatega, kes pidevalt reisisid ja 
tundsid hirmu oma edasise „tööalase“ käekäigu pärast 
Uurimine muutus rahvusvaheliseks, Eurojusti abil sai menetlusse 
kaasatud Luksemburgi ja Kreeka õiguskaitseasutused  
Mandre vastu süüstavate tõendite leidmisel ja kogumisel sai 
määravaks just edasine rahvusvaheline koostöö 
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Eurostrip agentuuri koduleheküljel avaldas Mandre, et ollakse 
sallimatu inimkaubanduse,  sunnitöö, prostitutsiooni vahendamise 
ja prostitutsioonile kallutamise suhtes.  
Eurostrip hoiatas: ilma ametliku ja arusaadava lepinguta, kahtlaste 
vahendajate kaudu ja  tundmatute tööandjate juurde  välismaale 
tööle sõitmine võib olla ohtlik ! 
Kahtluste korral ja nõu küsimiseks soovitati tantsijatel – hostessidel 
pöörduda  Eurostrip agentuuri poole. 
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Tööinspektsioonilt saime hinnangu Eurostrip agentuuri ja 
naisterahvaste vahel sõlmitud tantsijalepingutele, tegemist ei olnud 
tavapäraste lepingutingimustega 
Menetluses toimus oluline läbimurre kui peale Eurojustis toimunud 
koordineerimisnõupidamisi alustas Luksemburgi politsei Club 
Paradise tegevuse suhtes kriminaalmenetluse 
Luksemburgis kogutud esmased tõendid kinnitasid koheselt 
kahtlust, et Club Paradise näol on tegemist prostitutsiooni 
vahendamise kohaga. 
Club Paradise s teostati läbiotsimine  
Klubipidaja arvutist leiti tema ja Indrek Mandre vaheline 
elektrooniline kirjavahetus, millega sai kinnitust, et Mandre oli 
teadlik kõigest klubis toimuvast 
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Kuulati üle klubi kliendid, kellest osa tunnistas seksuaalteenuste 
ostmist 
Kriminaaltulu tuvastamise büroo selgitas välja Mandre poolt 
kuritegeliku tegevusega Kreekast ja Luksemburgist teenitud vara  
2012.a veebruaris pidas Keskkriminaalpolitsei Indrek Mandre kinni  
ning talle esitati kahtlustus prostitutsioonile kaasaaitamises  
Luksemburgis peeti kinni ja võeti kriminaalvastutusele neli Club 
Paradis ega seotud isikut 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
     Tänan tähelepanu eest ! 
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