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Inimkaubandus 

Kriminaalasjas esitati süüdistus Indrek Mandre`le ja juriidilisele isikule 
Mandre BMS OÜ`le 

 

Indrek Mandre süüdistuse kohaselt – 2008 mai kuni 2011 mai aitas kaasa 
naisterahvaste prostitutsioonile ja prostitutsiooni vahendamisele klubis 
Paradise Club asukohaga Remich, Luksemburg 

Indrek Mandre, Mandre BMS OÜ pädev esindaja, reklaamis Tallinnas 
Agentuuri Eurostrip poolt internetis tööotsingu portaalides tööpakkumisi 
naisterahvastele tantsijatena erinevates klubides, kus näiteks Paradise Club`is 
oli klubi põhitegevuseks intiimteenuste osutamine raha eest 

Indrek Mandre värbas 3 aasta jooksul 95 naisterahvast Luksemburgi klubisse, 
lepingud sõlmiti kui striptiisitantsijatega, kuid tegelikkuses eeldati 
naisterahvastelt prostitutsiooniga tegelemist 
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Indrek Mandre esitas naisterahvastele eksitavaid asjaolusid klubi 
töömentaliteedi ja – korralduse kohta 

Indrek Mandre tegi naisterahvastest alasti või napis riietuses fotod ning 
allkirjastas agendilepingu ja organiseeris Luksemburgi lennuks lennupiletid 

Lennupileti raha  pidi tantsija tööga tagasi teenima 

Agendi- ja tantsijaleping sisaldasid tantsijate ametile mitteomaseid tingimusi 
ja kohustusi – n konsumatsioon, s.o lepingu kohaselt tarbimise ehk 
kulutamise stimuleerimine; tantsija keha puudutamise lubatavus klubi 
klientide poolt jm 

Naisterahvad pidid tööle asuma klubis, mille põhitegevusalaks ja põhiliseks 
sissetulekuallikaks oli prostitutsiooni vahendamine ning naisterahvastelt 
eeldati või sooviti tasulist intiimteenuse osutamist klubi külastavatele 
meesterahvastele 
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2008 kevad kuni 2009 juuli aitas Indrek Mandre kaasa naisterahvaste 
prostitutsioonile ja prostitutsiooni vahendamisele klubis Diamond Dolls, 
Atika, Kreeka 

Naisterahvaste leidmine ja töölesuunamine toimus samadel tingimustel nagu 
Luksemburgi juhtumis 

Tuvastati vähemalt 5 naisterahva värbamine 

 

Indrek Mandre pani tööle suunatud naisterahvad endast ja klubidest 
materiaalsesse sõltuvusse ning vaatama sellele, et agendilepinguga oli 
keelatud intiimteenuste osutamine klientidele, pidid tantsijad osutama 
klubide klientidele tasulist intiimteenust selleks, et tasuda lennupiletite eest 
ja teenida lubatud palka 
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Sellise tegevuse toimepanemise tulemusena mõisteti Indrek Mandre süüdi 
KarS § 2681 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o muul viisil 
isiku prostitutsioonile kaasaaitamises.  
 
Alates 14.04.2012 – pärast Indrek Mandre poolt etteheidetavate tegude 
toimepanemist - on eelnimetatud kuritegelik tegevus etteheidetav KarS § 133 
(inimkaubandus) lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteona, s.o inimese 
asetamise eest olukorda, kus ta on sunnitud töötama tavapäratutel 
tingimustel ja tegelema prostitutsiooniga ning mille puhul on tegu toime 
pandud teisest isikust sõltuvuse ärakasutamisega, mis on toime pandud 
rohkem kui ühe isiku suhtes. 
Karistusseadustiku § 5 lg 3 kohaselt ei saanud nimetatud sätte hilisemal 
jõustumisel olla tagasiulatuvat jõudu. 
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Samuti mõisteti sama kuriteokoosseisu järgi süüdi juriidiline isik – Mandre 
BMS OÜ 

Indrek Mandre tegutses Mandre BMS OÜ kaudu, tegutses kuritegusid toime 
pannes juriidilise isiku huvides, s.o äriühingu igapäevast majandustegevust 
arendades ja selle käigus tulu teenides 

 

Indrek Mandre`t karistati 2 aastase 5 kuulise 27 päevase vangistusega, millest 
tuli reaalselt ära kanda 5 kuud ja 28 päeva vangistust ning ülejäänud vangistus 
asendati 1458 üldkasuliku töö tunniga ühes kriminaalhooldusametniku  
kontrolliga 

Mandre BMS OÜ-d – karistati 6000 euroga 

Samuti mõisteti Mandre BMS OÜ-lt välja kuritegeliku tegevusega saadud vara, 
s.o 69 720,07 eurot 
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Kriminaalasjas nr 10730000012/1-12-7180 alustati menetlust 07.01.2010   
  Maakohus tegi kokkuleppemenetluses kohtuotsuse  06.08.2012 
  Eesti Vabariik menetles kriminaalasja 2,5 aastat 
  Kohtueelset menetlust viis läbi Keskkriminaalpolitsei ja menetlust juhtis     
Riigiprokuratuur 
Kohtueelse menetluse ajal loodi kontaktid Luksemburgi ja Kreeka 
õiguskaitseasutustega, esitati õigusabitaotlusi ja omavahelise suhtluse 
koordineerimiseks kasutati EUROJUST`i abi ning  toimusid riikidevahelised 
koordineerimisnõupidamised 
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