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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

Andmepüük – ingl phishing - on moodus arvutikasutajatelt välja petta isiklikku või finantsalast teavet 

pettusega seotud meilisõnumit avades (tavaliselt manusena kaasalisatud faili avades või meilis oleval 

lingil klikates, mis suunab kasutaja osavalt võltsitud veebisaidile). Tavaline võrgus tegutsev 

andmepüüki kasutav kelm alustab meilisõnumi saatmisega, mis sarnaneb usaldatud allikast (pank, 

krediitkaardiettevõte või lugupeetud veebikaubitseja) pärineva ametliku teatega. Meilisõnumis 

suunatakse adressaadid pettusega seotud veebisaidile, kus kasutajatel palutakse sisestada isiklikku 

teavet, nagu panga kontonumberid või –paroole, isikukoode, telefoninumbreid, elukoha aadressi jne. 

Seda teavet kasutatakse tavaliselt identiteedi varguseks. (Arvutiturve, 2000) 

AÜE – Araabia Ühendemiraadid 

bitcoin – 2008. aastal pseudonüümi, Satoshi Nakamoto, taha peituva isiku poolt loodud väärtuse 

digitaalne esitlus, millega on ülemaailmselt võimalik erinevate kaupade ja teenuste eest tasuda. 

Bitcoin’e on võimalik saada kolmel viisil: soetada käibel oleva valuuta eest, ise kaevandada või müüa 

kaupu ja teenuseid aktsepteerides bitcoin’e. Bitcoin kasutab tehnilise lahendusena plokiahela 

tehnoloogiat, mis võimaldab isikutel teostada omavahel tehinguid turvaliselt, kiirelt ja läbipaistvalt, 

ilma, et need läbiksid kesk- või finantsasutust. 

digitaalse rahakoti pakkujad – ingl custodian wallet providers – bitcoin’ide müüjad/vahetajad, uue 

IV AMLD järgi (Rahandusministeerium, 2016). 

EBA – European Banking Authority (Euroopa Pangandusjärelevalve) 

ECB – European Central Bank (Euroopa Keskpank) 

FATF – Financial Action Task Force (Rahapesuvastane töökond)  

FBI – Federal Bureau of Investigation (USA Föderaalne Juurdlusbüroo) 

IMF – International Monetary Fund (Rahvusvaheline Valuutafond)  

IV AMLD - Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/84 

kräkker – ingl cracker – isik, kes püüab ilma loata sisse murda kellegi teise arvutisüsteemi või -võrku, 

rikkudes tahtlikult süsteemide turvalisust. Nad võivad süsteeme rünnata mitmel põhjusel – omakasu 

saamise eesmärgil privaatsete andmete varastamiseks (salasõnad, pangaparoolid jne), identiteedi 

varastamiseks, poliitilisel motivatsioonil või ka lihtsalt lõbu pärast. Samuti võivad kräkkerid levitada 
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arvutiviirusi, ussviiruseid, troojasid või muud erinevat pahavara. Kräkkeriteks nimetatakse ka isikuid, 

kes eemaldavad legaalselt tarkvaralt koopiakaitseid, murravad lahti tarkvara kaitsvaid seerianumbreid 

või modifitseerivad autoriseeritud tarkvara, lisades neisse pahavaralisi komponente, nt reklaam- ja 

nuhkvara. Mõistet kräkker ei tohi segi ajada mõistega häkker, mida paraku väga sageli tehakse. 

(Arvutiturve, 2000) 

illegaalne turuplats – ingl darknet market või cryptomarket – illegaalseteks turuplatsideks 

nimetatakse “tumeda interneti” veebiaadresse, kus müüakse erinevaid ebaseaduslikke kaupu ja 

teenuseid nagu narkootikume, relvi ja varastatud informatsiooni (Investopedia, 2014). 

pahavararünded ehk lunavara juhtumid – ingl ransomware – kujutavad endast olukorda, kus lunavara 

krüpteerib kasutaja arvutis ja võimalusel ka arvutiga ühendatud salvestusseadmetel olevad andmed 

ehk muudab need kasutajale loetamatuks. Andmete taasavamiseks tarviliku krüptovõtme eest 

nõutakse lunaraha maksmist virtuaalses valuutas ehk bitcoin’ides (RIA, 2016). 

Ponzi skeem – ingl Ponzi scheme – on üks enim levinud petuskeem internetis, mille puhul on tegu 

investeerimisprogrammidega, kus lubatakse isikule suurt tulusust mõnest konkreetsest majanduslikku 

tulu toovast tegevusest, kuid tegelikult makstakse eelmistele investoritele järgmiste investorite rahaga 

ja mingit muud majanduslikku tulu ei ole või on see lubatust märkimisväärselt väiksem. 

Lõpptulemusena saab raha otsa ja viimased investorid kaotavad. (RahaFoorum, 2011) 

plokiahela tehnoloogia – ingl blockchain technology – kõikide kasutajalt kasutajale teostavate 

tehingute detsentraliseeritud pearaamat. Plokiahela tehnoloogia võimaldab selle kasutajatel teostada 

ja kinnitada tehinguid turvaliselt, kiirelt ja usaldusväärselt ilma kesk- või finatsasutuseta. 

(PricewaterhouseCoopers, 2001) 

PPA - Politsei ja Piirivalveamet 

RahaPTS - Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 

RIA – Riigi Infosüsteemi Amet 

Tor – ingl The Onion Router – kujutab endast vabatarkvara või võrgustikku, mille eesmärgiks on 

lõppkasutaja anonümiseerimine ning teisejärguliselt ka andmete krüpteerimine (TOR, 1990). 

TTÜ - Tallinna Tehnikaülikool 

“tume internet” – ingl dark net või dark web – kujutab endast internetivõrgustikku, mida ei ole 

võimalik leida tavapärase veebiotsingu (nt: Google, Yahoo või Bing) abil. Nimetatud võrgustik on 
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ligipääsetav ainult valitud isikutele või isikute grupile läbi kindla tarkvara,  konfiguratsiooni või 

autorisatsiooni. “Tumedat internetti” kasutatakse peamiselt kas narkootikumide, varastatud finants- 

ja isikuandmete või erinevate muude ebaseaduslike kaupade ja teenuste müügiplatvormina. 

Tehingute eest tasumine “tumedas internetis” toimub üldjuhul bitcoin’ides. (Investopedia, 2014) 

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime (ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse Büroo) 

 USD - USA dollar 
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SISSEJUHATUS 

Ajalooliselt on maailmas olnud kahte sorti raha, millest üks tugineb kaubale ja on esemeline, nt kuld, 

ning teine, mis põhineb riigi lubadusel, nt euro. Tänapäeval saab rääkida ka kolmandast variandist – 

virtuaalvääringust, mis põhineb matemaatilistel alustel ja mida tuntakse ka krüptoraha, krüptovaluuta 

ja virtuaalvaluuta nime all (Kuusemäe, 2015, lk 4).  

Virtuaalvääring on makse- ja valuutasüsteem, kus ühikute emiteerimine on matemaatiliselt 

kontrollitud, ülekanded on krüpteeritud, allkirjastatud ja usaldusväärsus on tagatud süsteemisiseselt 

spetsiaalse algoritmiga (MTÜ Eesti Krüptoraha Liit, 2015). Esimene virtuaalvääring, mis tugines 

matemaatilisel võrrandil ja millel puudus seos valitsusega oli bitcoin (Haines, 2013, pp. 32). 

Viimase kümne aasta jooksul on mitmed virtuaalvääringud, teiste hulgas bitcoin, litecoin, peercoin, 

onecoin, auroracoin, dogecoin ja ripple, esile kerkinud. Kõige edukam neist on bitcoin, mis paistab 

silma muljetavaldava kasvu ja populaarsuse poolest jaemüüjate hulgas. (Ciaian et al., 2016) Bitcoin 

on tänaseks kõige laialdasemalt levinud ja enim kõneainet tekitanud virtuaalvääring, omades kõige 

suuremat turuosa. 2017. aasta maikuu seisuga on maailmas ligikaudu 730 erinevat virtuaalvääringut 

koguväärtusega üle 53 miljardi USA dollari (edaspidi USD), bitcoin moodustab turuosast ligikaudu 

60%, mis on üle 29 miljardi USD. Võrdluseks võib tuua teisel positsioonil oleva virtuaalvääring 

ethereum’i mis moodustab turuosast vaid natuke üle 8 miljardi USD. (Coinmarketcap, 2013) 

Suuresti tänu tehnoloogia kiirele arengule ühiskonnas, on bitcoin lühikese aja jooksul haaranud 

olulise ja jõulise positsiooni, esitades jätkuvalt väljakutseid õiguskaitseorganisatsioonidele. Seoses 

bitcoin’i tekkega on täheldatud selle võimalikku mõju riigi vääringule, kuritegevuses kasutamisele ja 

maksustamisele (Broome, 2015, pp. 4). Teadaolevalt on bitcoin’e seostatud mitmete erinevate 

kuritegudega nagu palgamõrvad, rünnakud äriühingute vastu, laste kuritarvitamine (sh pornograafia), 

korporatiivne spionaaž, käibel olevate valuutade võltsimine, narkootikumide valmistamine, müümine 

ja ostmine, erinevate isikut tõendavate dokumentide võltsimine, seksuaalne ärakasutamine, 

krediitkaartidega seotud vargused, relvaäri ning petuskeemid, sh Ponzi skeem (Trautman, 2014, pp. 

2). Seega, kui ühelt poolt tagab tehnoloogia areng ühiskonnale paremad elutingimused, loovad uued 

tehnoloogiad ka suuri väljakutseid õiguskaitseorganisatsioonidele. 

Selle töö aktuaalsus seisneb asjaolus, et bitcoin’i kasutamine kriminaaltulu varjamisel, lunavara 

juhtumites (ingl ransomware) ning ebaseaduslike kaupade ja teenuste eest tasumisel “tumedas 

internetis” (ingl dark net) asuvatel illegaalsetel turuplatsidel (ingl darknet market või cryptomarket) 

on kasvav trend. Kuigi täpsed ja usaldusväärsed andmed selle kohta, kui suurt osa bitcoin’ide käibest 

on kasutatud kuritegevuses puuduvad, on tajutav, et nende kasutamine erinevates kuritegudes siiski 
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kasvab. Näiteks võib tuua, et 2013. aastal suletud “tumeda interneti” illegaalse turuplatsi Silk Roadi 

käive kahe ja poole tegutsemisaasta jooksul oli 9,5 miljonit bitcoin’i (ligikaudu 1,2 miljardit USD) 

(UNODC, 2016). Lisaks on toodud välja, et 2015. aastal müüdi “tumeda interneti” kaudu ligikaudu 

180 USD miljoni väärtuses narkootikume (Investopedia, 2014). Ka ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse 

Büroo (edaspidi UNODC) on „Maailma uimasti 2016. aasta aruandes“ täheldanud, et üha enam on 

hakatud kasutama bitcoin’e “tumedas internetis” ebaseaduslike kaupade ja teenuste eest tasumisel 

(UNODC, 2016). 

Bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel loetakse üheks osaks küberkuritegevusest. Seega 

toovad töö aktuaalsuse esile ka mitmed strateegiadokumendid nagu nt „Küberjulgeoleku 2014–2017 

strateegia“, „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“, „Riigi Infosüsteemi Amet strateegia 2017–

2018“ ja „Sisejulgeoleku suurendamine aastateks 2015–2019“, milles on rõhutatud 

küberkuritegevusega võitlemise olulisust.  

Ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/84 (edaspidi IV AMLD) ja “Riigi 

Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse 2015. aasta kokkuvõte” ning “Riigi Infosüsteemi 

Ameti küberturvalisuse teenistuse 2016. aasta kokkuvõte” põhjal võib samuti väita, et käesoleva 

magistritöö teema on tänasel päeval vägagi aktuaalne. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi dokumendi “Küberjulgeoleku 2014–2017 strateegia” 

(2014, lk 7) järgi on nelja aasta eesmärgiks suurendada küberturvalisuse alast võimekust ja inimeste 

teadlikkust küberohtudest, et tagada jätkuv usaldusväärsus küberruumi vastu. Eesmärgi elluviimisel 

osalevad kõik ministeeriumid ja valitsusasutused, eelkõige Kaitseministeerium, Riigi Infosüsteemi 

Amet (edaspidi RIA), Justiitsministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA), Riigikantselei, 

Välisministeerium, Siseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, 2014) 

RIA märgib dokumendis “Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse 2016. aasta 

kokkuvõte” (2017, lk 32), et küberkuritegevus võimaldab tulu teenida ka väljapressimise abil nt läbi 

krüptolunavara, teenusetõkestusründe või andmevarguse, kus enamasti nõutakse ohvrilt raha 

bitcoin’des ründe lõpetamiseks või andmete avaldamisest hoidumiseks (RIA, 2017). Seetõttu on RIA 

dokumendis „Riigi Infosüsteemi Amet strateegia 2017–2018“ toodud välja, et üheks põhieesmärgiks 

on tagada Eesti küberjulgeolek, kindlustades selleks küberkeskkonna turvalisem toimimine (RIA, 

2016). 

Siseministeeriumi dokumendi “Siseturvalisuse arengukava 2015–2020” punktis 3.2. on toodud esile, 

et raske ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses tuleb tähelepanu pöörata ühiskonda enim 
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ohustavate kuritegude vastaste meetmete täiendamisele ja rakendamisele. Enim ohustavateks 

kuritegudeks peetakse nimetatud dokumendis inimkaubandust, küberkuritegevust, 

majanduskuritegusid, korruptsiooni, uimastiäri ja terrorismi. (Siseministeerium, 2015) 

Siseministeeriumi dokument “Sisejulgeoleku suurendamine aastateks 2015–2019” täheldab samuti, 

et üha kiirenev digitaaltehnoloogia rakendamine Eestis on võimaldanud olulise osa ettevõtlusest, 

teabest ja kommunikatsioonist viia küberruumi. Nimetatud dokumendi lühikokkuvõttes ja punktis 3 

tuuakse välja, et eelkõige keskendutakse raske ja organiseeritud kuritegevuse ennetamisele ja 

tõkestamisele. 

Lisaks eeltoodud dokumentidele on Euroopa Komisjon märkinud, et rahapesijad ja terrorismi 

rahastajad võivad oma kuritegeliku tegevuse hõlbustamiseks püüda ära kasutada liidu lõimunud 

finantsalaga kaasnevat kapitali liikumise ja finantsteenuste osutamise vabadust. Välja on toodud, et 

pangakontode asemel on hakatud üha rohkem e-raha tooteid kasutama. (Euroopa Parlament ja 

Euroopa Liidu Nõukogu, 2015) Sellest tulenevalt on Euroopa Komisjon tulnud välja IV AMLD 

muutmise eelnõuga, kus tehakse ettepanek defineerida virtuaalvääringu mõiste, lisada 

rahapesuvastase direktiivi kohaldamisalasse virtuaalvääringute vahetamisega tegelevad platvormid ja 

nn digitaalse rahakoti pakkujad ehk siis ka bitcoin’i müüjad/vahetajad (ingl custodian wallet 

providers), kes peaksid tegutsemiseks taotlema tegevusloa või vastava registreeringu 

(Rahandusministeerium, 2016). IV AMLD (ülevõtmise tähtaeg saabub 26.06.2017) võetakse üle 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega, mille eelnõu on hetkel kooskõlastamisel 

(ELi direktiivide ülevõtmise seis 31.03.2017, 2017). Siinkohal täheldab ka Rahapesu andmebüroo 

(2015, lk 4) sarnaselt Euroopa Komisjonile, et e-teenuste ja virtuaalvääringute kasvava 

populaarsusega on üles kerkinud sagedasem vajadus hinnata internetis teenust pakkuvate isikute ja 

äriühingutega seotud olukordi.  

Tuginedes eeltoodule, võib järeldada, et bitcoin’i kasutamise tõkestamine erinevates kuritegudes 

aitab PPA-l paremini planeerida ressursside kasutamist seoses küberkuritegevuse vastase võitlusega 

ning Rahandusministeeriumit uue RahaPTS eelnõu koostamisega. 

Magistritöö uudsus seisneb selles, et bitcoin’i näol on tegemist uudse ülemaailmse raha säilitamise 

ja väärtuse ülekandmise meetodi või vahendiga, mille puhul ei ole varem Eestis uuritud, selle 

kasutamist kuritegelikel eesmärkidel ja kasutamise tõkestamist erinevates kuritegudes. Autorile 

teadaolevalt on Eestis teadustööde raames varem uurinud bitcoin’e Raag (2015), Kuusemäe (2015), 

Viilup (2015) ja Kosemäe (2016). Lisaks uuris Morel (2016, lk 54–57) bitcoin’i olemust ja seda 

milline võiks olla bitcoin’i õiguslik käsitlus rahapesu regulatsioonis, püstitades hüpoteesi, et praegune 

regulatsioon Eesti Vabariigis ei ole piisav, et see takistaks raha pesemist bitcoin’ide abil. Ta jõudis 
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oma uurimustöös järeldusele, et töös püstitatud hüpotees ei pea paika. Seega ei ole käesoleva 

magistritöö avaldamise seisuga keegi varasemalt Eestis koostatud teadustöödes uurinud, kuidas 

tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. 

Virtuaalvääringu mõistet ega kasutamise võimalusi ei ole seni selgesõnaliselt ja õiguslikult üheski 

Euroopa Liidu (edaspidi EL) riigis ega EL-i tasandil eraldiseisvalt reguleeritud. Seetõttu kaasneb 

bitcoin’idega palju ebaselgust, mida on hakanud kurjategijad tehnoloogia arengutele lisaks ära 

kasutama. Bitcoin’idega seotud kuriteod on üheks osaks küberkuritegevusest, seetõttu on märkimist 

vääriv, et küberkuritegude arv Eestis on kümne aasta taguse ajaga võrreldes (2007 vs 2016) kasvanud 

79% (155 vs 738 kuritegu). Kuigi viimase nelja aasta jooksul on kasv aeglustunud, jäädes 6–13% 

juurde, suurenes 2016. aastal küberkuritegude arv võrreldes 2015. aastaga 13%: 2015. aastal 

registreeriti 642, 2016. aastal 738 kuritegu. (Justiitsministeerium, 2017, lk 72) RIA tunnistab 

dokumendis “Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse 2015. aasta kokkuvõte” (2016, lk 

9), et nimetatud aastal olid oluliselt keerukamad ja tunduvalt suuremat mõju avaldanud kaasusteks 

lunavara juhtumid, kus andmete taasavamiseks tarviliku krüptovõtme eest nõutakse lunaraha 

maksmist virtuaalses valuutas ehk bitcoin’ides. Kuna bitcoin moodustab virtuaalvääringute turuosast 

ligi 60%, on see domineerivaim ja populaarseim virtuaalvääring maailmas ja seega kõige tõenäolisem 

virtuaalvääring, mida kasutakse erinevate kuritegude toimepanemisel. Seetõttu on oluline leida vastus 

uurimisprobleemile: kuidas tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Eelnev aga 

ei välista, et selles töös väljatoodud järeldused ja ettepanekud ei kehtiks ka teistele sarnaste 

omadustega virtuaalvääringutele. 

Uurimisprobleemist lähtudes on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1. Missugused on bitcoin’i peamised eelised ühiskonnale ja kurjategijatele? 

2. Millistes kuritegudes on bitcoin’i kasutamine kõige eelistatum? 

3. Millised on bitcoin’i valdkondades ja küberturvalisuse küsimustega tegelevate ekspertide 

hinnangud Eesti õigusaktidele, mis kohalduvad bitcoin’idele ja sellega kauplejatele? 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, bitcoin’ide kasutamise tõkestamise võimalused erinevates 

kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) analüüsida, millised on bitcoin’i kasutamise peamised eelised ühiskonnale ja kurjategijatele; 

2) analüüsida bitcoin’ide abil välisriikides toime pandud kolme erinevat kuriteo kaasust, et leida 

bitcoin’ide kasutamisel erinevate kuritegude osas ühiseid jooni; 



11 
 

3) viia läbi ekspertintervjuud valdkonnaga seotud ekspertidega, et välja selgitada nende 

arvamused bitcoin’i eelistest ühiskonnale ja kurjategijale, bitcoin’i kasutamisest erinevates 

kuritegudes ning bitcoin’idele ja sellega kauplejatele kohalduvate Eesti õigusaktide osas; 

4) analüüsida juhtumite analüüsi ning ekspertintervjuudega kogutud andmeid ning välja töötada 

ettepanekud bitcoin’ide kasutamise tõkestamiseks kuritegelikel eesmärkidel ja 

menetlusvõtete edendamiseks. 

Magistritöö uuringustrateegiaks on võrdlev juhtumiuuring (Laherand, 2008; Yin, 2009, p.57). 

Juhtumiuuring on empiiriline uuring, kus uuritakse aktuaalset nähtust sügavuti selle reaalses 

kontekstis (Yin, 2009, p.18). Kuna magistritöös uuritakse bitcoin’ide kasutamist ja selle tõkestamist 

erinevates kuritegudes mitmest aspektist lähtuvalt (definitsioon, olemus, eelised, kuritegudes 

kasutamine), siis peab uurimisstrateegia ja analüüsimeetod seda ka võimaldama. Autori hinnangul 

toetab võrdlev juhtumiuuring magistritöö eesmärgi saavutamist, sest juhtumianalüüs, mis baseerub 

kolmel aset leidnud juhtumil, võimaldab käsitleda teemat sügavuti ja laiemalt ning analüüsida 

tegureid ja põhjuseid reaalse elu kontekstis. Andmete kogumiseks kasutatakse poolstruktureeritud 

ekspertintervjuusid (Teddlie & Tashakkori, 2009, p. 229; Flick, 2009, p. 165). Valim on 

eesmärgistatud (Teddlie & Yu, 2007, p. 80), mis tähendab, et valim on koostatud kindlal eesmärgil, 

kus uuritavad nähtused valitakse üldkogumis valimisse mingi sisulise kriteeriumi alusel (Flick, 2009, 

pp. 122- 125). Kokku intervjueeriti seitset eksperti PPA-st, Rahandusministeeriumist, 

Riigiprokuratuurist, pangandussektorist ja MTÜ Eesti Krüptoraha Liidust. Analüüsimeetodina 

kasutatakse kvalitatiivset sisuanalüüsi Nvivos (Flick, 2009, pp. 323 – 325; Saldana, 2009): autor 

transkribeeris intervjuud sõna-sõnalt ja Nvivos tehti transkriptsioonide sisuanalüüs. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse teoreetilisi aspekte. 

Analüüsitakse bitcoin’i olemust ning selgitatakse välja bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale ja 

kurjategijatele, muuhulgas antakse ülevaade bitcoin’i definitsioonist, ajaloost ja toimimisest. Selliselt 

ülesehitatud analüüs annab hea teoreetilise aluse empiirilise uuringu läbiviimiseks ning aitab kaasa 

töö eesmärgi täitmisele.  

Teises, empiirilises peatükis, analüüsitakse kolme erinevat bitcoin’idega seotud juhtimit ja saadud 

tulemusi võrreldakse omavahel, et leida ühiseid jooni, mis võimaldasid kuritegude toimumise. 

Analüüsitavateks juhtumiteks valiti Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) üks kuulsaimaid 

juhtumeid 2011. aastal “tumedas internetis” avatud illegaalne turuplats Silk Road, 2015. aastal 

Araabia Ühendemiraatides (edaspidi AÜE) toimunud bitcoin’ide väljapressimise juhtum ning 2016. 

aastal Hollandis aset leidnud juhtum, kus kasutati bitcoin’e rahapesu eesmärgil. Kõiki eeltoodud 

juhtumeid analüüsitakse bitcoin’ide iseärasustest lähtuvalt. Magistritöös ei analüüsita detailselt kolme 
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kuriteo toimepanemise tehnilist poolt, vaid antakse ülevaade toimunust ning millistest bitcoin’ile 

iseloomulikest tunnustest tingituna said juhtumid võimalikuks. Kõik kolm juhtumit esindavad 

erinevaid kuritegusid ning aitavad seetõttu kaasa magistritöös seatud eesmärkide täitmisele. 

Lisaks eeltoodud juhtumitele analüüsitakse teises peatükis ka ekspertide intervjuusid, et välja 

selgitada nende arvamused ja seisukohad bitcoin’i eelistest, nende kasutamisest erinevates 

kuritegudes ning bitcoin’idele ja sellega kauplejatele kohaldavatest Eesti õigusaktidest. Peale 

intervjuude kogumist viiakse läbi empiiriliste andmete analüüs, mis põhineb bitcoin’i eelistel, 

juhtumianalüüside tulemustel ning bitcoin’idega kokku puutuvate ekspertide arvamustel ja 

seisukohtadel. Analüütilise hinnangu abil tehakse täiendavaid ettepanekuid, et tõkestada bitcoin’ide 

kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Uuringu läbiviimist on detailsemalt kajastatud käesoleva 

magistritöö peatükis 2.1. 

Magistritöö autor tänab kõiki, kes aitasid kaasa töö valmimisele, eelkõige suur tänu juhendajatele 

Urmas Paile ja Tanel Järvetile igakülgse ja toetava juhendamise eest ning samuti Mairit Kratovitšile 

ja Shvea Järvetile heade nõuannete eest. Suured tänud uuringus osalenud ekspertidele nende panuse 

eest uuringu valmimisse.  
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1. BITCOIN’I OLEMUSE JA EELISTE TEOREETILINE KÄSITLUS 

1.1. Bitcoin’i mõiste ja olemus  

Selles peatükis antakse ülevaade bitcoin’i olemusest ja ajaloost ning esitatakse selle virtuaalvääringu 

definitsioon. Eesmärgiks ei ole kirjeldada bitcoin’i tehingute tehnilisest poolest ehk kuidas täpselt 

toimuvad tehingud bitcoin’idega, sh tehingute kinnitamine või kaevandamine. 

Bitcoin’i loodi 2008. aastal, mil internetiaadressil www.metzdowd.com avaldati dokument „Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System“, mille autoriks oli Satoshi Nakamoto. Nimetatud 

dokumendis oli välja toodud bitcoin’i kirjeldus, toimimispõhimõtted ja ülesehitus, see info oli kõigile 

internetikeskkonnas ligipääsetav. (Redshaw, 2017, pp. 52) 

Dokumendis “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (2008) toob autor Satoshi Nakamoto 

välja, et bitcoin’i loomise peamine eesmärk oli tagada eelkõige internetikeskkonnas makseid 

sooritavate ostjate ja müüjate kaitse teineteise vastu. Nimelt on internetikaubandus jõudnud nii 

kaugele, et tehingute ja maksete sooritamisel peavad tehingu mõlemad osapooled toetuma 

kolmandale osapoolele ehk finantsasutusele, mis tekitab lisakulusid, sh vahendustasusid ja 

ebakindlust. Peamine viis, kuidas selliseid lisakulusid ja ebakindlust vältida, oleks otsene kontakt 

ostja ja müüja vahel, kus nii kaup kui ka tasumine toimub käest kätte sularahas, mis aga tekitab jällegi 

ajakulu, eriti veel olukorras kus ostja ja müüja asuvad eri riikides. Seega tuli Satoshi Nakamoto ideele, 

et ühiskonnas on vaja mitte usaldusel, vaid krüptograafilistel tõenditel baseeruvat elektroonilist 

maksesüsteemi, mis võimaldab kahe huvitatud osapoole vahel teostada tehinguid vajamata kolmandat 

osapoolt, kuid mis samas kaitseb müüjaid ja ostjaid. (Satoshi Nakamoto, 2008) 

Sarnaselt bitcoin’ile pakub suurt kõneainet ka selle looja Satoshi Nakamoto (Narayanan, et al., 2016, 

lk 176). Legendi järgi alustas Satoshi Nakamoto tööd bitcoin’i loomiseks 2007. aastal, kuid seda, kas 

Satoshi Nakamoto reaalselt eksisteerib, ei tea veel keegi tänaseni. Satoshi Nakamoto tegelikku 

identiteeti ei ole hoolimata paljudest pingutustest suudetud tänaseni tuvastada. (Kuusemäe, 2015, lk 

9) See fakt aga ei takista bitcoin’ide kasutamist, sest tulenevalt detsentraliseeritusest ei vaja bitcoin 

toimimiseks loojat ehk pseudonüümi taha peituvat isikut või isikute gruppi (Raag, 2015, lk 13). 

2017. aasta aprilli seisuga on maailmas ligikaudu 700 erinevat virtuaalvääringut, millest tänaseks on 

kõige laialdasemalt levinud ja kõige rohkem kõneainet tekitanud bitcoin. Bitcoin’e on võimalik 

kasutada ülemaailmselt erinevate kaupade ja teenuste eest tasumiseks. Näiteks aktsepteerivad 

bitcoin’ides makseid sellised ettevõtted nagu Amazon.com, Inc., Victoria’s Secret Stores, LLC., 

PayPal Holdings Inc., Tesla, Inc., Apple, Inc., (Morel, 2016, lk 3), Wordpress, Foodler, Howard 
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Johnson, OkCupid, Namecheap ja Private Internet Access (Spagnuolo, 2013, pp. 1). Eestis 

aktsepteerivad bitcoin’e nt Salatte, Bookinghouse, AirBaltic ja ErBoutique (DeCrypto, 2014). 

Bitcoin’e omavate isikute seas on tehnoloogia, privaatsuse ja krüptograafia huvilisi, valitsuse 

umbusaldajaid, kurjategijaid ja spekulante (Trautman, 2014, pp. 80). Ka Siibak (2015, lk 328) 

rõhutab, et virtuaalvääringute skeemide arendamisega ja kasutuse laiendamisega tegelevad peamiselt 

tavapärase pangandussektori välised huvigrupid nagu tehnoloogia- ja krüptograafia huvilised, 

valitsusvälised organisatsioonid ning kurjategijad. Seega on mõistetav, et eeltoodud isikute huvide 

teenindamiseks on mitmed veebipõhised äriühingud ja kauplejad, sh  veebipõhised kasiinod, “tumeda 

interneti” illegaalsed turuplatsid, oksjoniportaalid, konsultatsioonifirmad ja seksmänguasjadega 

kaubitsevad poed oma tulu kasvatamiseks hakanud aktsepteerima makseid bitcoin’ides (Trautman, 

2014, pp. 80). 

Bitcoin on unikaalne ja uutmoodi maksesüsteem, mis eksisteerib peaaegu täielikult virtuaalmaailmas 

(Zahidi, 2015, lk 13). Erinevalt valuutadest nagu euro või dollar on bitcoin’il ujuvkurss, mille väärtus 

kõigub vastavalt nõudlusele (Martin, 2013, pp. 357). Bitcoin kasutab tehnilise lahendusena plokiahela 

tehnoloogiat (ingl blockchain technology), mis on kasutajalt kasutajale (ingl peer-to-peer) teostavate 

tehingute detsentraliseeritud pearaamat. Plokiahela tehnoloogia võimaldab selle kasutajatel teostada 

ja kinnitada tehinguid turvaliselt, kiirelt ja usaldusväärselt ilma kesk- või finatsasutuseta (Morrison 

ja Sinha, 2016). Manzerolle et al. (2016, pp. 403) väidavad, et plokiahela tehnoloogial põhinevad 

virtuaalvääringud nagu bitcoin püüavad oma detsentraliseeritusega hoiduda kõrvale kapitaliseeritud 

pankadest ja suurtest tehnoloogiaettevõtetest. Mõni on isegi ennustanud, et bitcoin’il on potentsiaal 

asendada ühiskonna vajadus traditsiooniliste finantsasutuste järele (Manzerolle et al., 2016, pp. 403). 

Peatükk 1.2 annab detailsema ülevaate plokiahela tehnoloogia eelistest (vt käesolev töö lk 18 – 19). 

Bitcoin’idega toimuv tehing kujutab ühelt omanikult teisele toimuvat tehingute ahelat, kus omanikud 

tuvastatakse avaliku pseudoanonüümse võtmega. Pseudoanonüümsus on tagatud omanikele avaliku 

võtme abil, mis on tegelikkuses numbrite ja tähtede jada. (Meiklejohn et al., 2016, pp. 87) Erinevalt 

klassikalistest pangasüsteemidest põhineb bitcoin tehingutel, mitte kontodel (Andrychowicz et al., 

2016, pp. 80). Tehingu teostamisel kannavad kasutajad üle elektroonseid münte ehk bitcoin’e, mis 

koosnevad digitaalallkirjade unikaalsest ahelast, mis salvestatakse bitcoin’i kasutaja arvutis asuvasse 

elektroonsesse rahakotti. Elektroonne rahakott genereerib võtmeid, mida kasutakse elektroonsete 

müntide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Bitcoin’i omanik kasutab bitcoin’i saaja võtme 

aktsepteerimiseks oma privaatset elektroonset võtit. Seejärel toimubki ülekanne ja elektroonne münt 

ilmub saaja elektroonsesse rahakotti. Kogu toimunud tehing ja tehingu ajalugu salvestatakse. (Bjerg 

2015, pp. 55)  
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Laiema käsitluse bitcoin’ist esitab Galano (2014, pp. 3), kes kirjeldab oma magistritöös bitcoin’i kui 

kasutajalt kasutajale detsentraliseeritud virtuaalvääringut, mis loodi 2008. aastal. Bitcoin’i 

kasutatakse ülemaailmselt mitmete erinevate toodete ja teenustega kauplemiseks. Bitcoin’i ei ole 

2017. aasta maikuu seisuga ükski valitsus tunnistanud seaduslikuks maksevahendiks ja seda ei 

kontrolli ega halda ükski kesk- või finantsasutus, mis teeb bitcoin’ist detsentraliseeritud ülemaailmse 

elektroonilise maksemeetodi. Bitcoin põhineb avatud lähtekoodiga tarkvaral, kasutab vastastikust 

võrgustikku ja talletab loogilises järjekorras olevate tehingute jada tänu oma algoritmile. Vaatamata 

eeltoodud puudustele – või ehk just tänu neile – omab bitcoin virtuaalvääringute seas kõige suuremat 

turuosa. Kuigi bitcoin’i kasutajad on peidetud pseudonüümide taha on kasutajate poolt sooritatud 

tehingute pearaamat siiski globaalselt nähtav. (Galano, 2014, pp. 3)  

Tulenevalt sellest, et bitcoin on internetis kasutajalt kasutajale eksisteeriv valuuta, on valitsuste 

sekkumine piiratud, mis tähendab, et selle üle ei oma kontrolli ükski valitsus ega indiviid. Bitcoin’ide 

kaevandamine on protsess, milleks on vajalik arvutusvõimsust ja turvalisust, et käivitada 

detsentraliseeritud valuuta võrk. Igaüks võib alustada bitcoin’ide kaevandamist juhul, kui tal on 

olemas või soetatud spetsiaalset tüüpi internetiühendusega arvuti, mis suudab töödelda keerulisi ja 

raskeid arvutuskäike suurel kiirusel. Epstein võrdleb bitcoin’ide kaevandamist kulla kaevandamisega, 

sest kuigi kulla ja bitcoin’ide kaevandamise meetodid on väga erinevad, on nende lõpptulemus siiski 

sarnane – kaevandajad saavad omale vastutasuks uued vääringud. (Epstein, 2017, pp. 28) 

Bitcoin’i ei ole teadaolevalt ühegi riigi poolt seadusliku maksevahendina tunnustatud, kuid tulenevalt 

oma populaarsuse kasvust on mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, sh Euroopa Keskpank 

(edaspidi ECB), Rahvusvaheline valuutafond (edaspidi IMF), Rahapesuvastane rakkerühm (edaspidi 

FATF), EBA jpm organisatsioonid bitcoin’i analüüsinud ja esitanud definitsiooni. Järgnevalt toob 

autor ülevaate rahvusvahelistest organisatsioonide tegevusest ja nende seisukohtadest 

virtuaalvääringute, sh bitcoin’i kohta. 
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Tabel 1. Rahvusvahelised organisatsioonid, nende kirjeldus ja definitsioon virtuaalvääringust 

(autori koostatud järgnevate allikate põhjal: IMF, 2016; EBA, 2014; ECB, 2015; EBA, 2016; Eesti 

Pank, 2010; ECB, 2006; FATF, 2013; FATF, 2014) 

Rahvusvahelised 

organisatsioonid 
Organisatsiooni kirjeldus ja virtuaalvääringu definitsioon 

EBA EBA on sõltumatu EL-i asutus, mille eesmärgiks on tagada tõhusad ja järjekindlad 

regulatsioonid ning tegeleda Euroopa finantssektori järelevalvega. EBA üldiseks eesmärgiks 

on säilitada EL-is finantsstabiilsus ja tagada, et EL-i finantssektor oleks turvaline ning toimiks 

tõhusalt ja korrapäraselt. EBA peamiseks ülesandeks on aidata luua ühtne panganduse 

reeglistike kogumik, mis on mõeldud kõikidele finantsasutustele EL-is. (EBA, 2016) EBA 

leiab, et virtuaalvääring on reguleerimata rahalise väärtuse digitaalne esitus, mida saavad 

kasutada, vahetada, üle kanda või hoiustada kui maksevahendit elektrooniliselt kõik isikud, 

kuid see ei ole keskpanga poolt tagatud ega emiteeritud (EBA, 2014). 

IMF IMF tegeleb rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega vastavalt oma põhikirjale 

(Eesti Pank, 2010). IMF toob välja, et virtuaalvääringu puhul on tegemist digitaalse esitusega, 

mis on välja antud eraisikutest arendajate poolt ja on nimetatud omaenda väärtuse ühikuna. 

Virtuaalvääringuid saab hoiustada, varuda ja teostada ning see on ligipääsetav elektrooniliselt. 

Samuti saab virtuaalvääringuid kasutada mitmel erineval eesmärgil nii kaua, kui tehingu 

osapooled sellega nõustuvad. (IMF, 2016) 

ECB ECB on 19 eurot kasutava Euroopa Liidu riigi keskpank. ECB esmane eesmärk on säilitada 

hinnastabiilsus euroalal ja seeläbi ka ühisraha ostujõud. ECB on ametlik EL-i institutsioon 

eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi keskmes. (ECB, 2006) ECB täheldab, et 

virtuaalvääring on mingi konkreetse väärtuse digitaalne esitus, mida ei ole emiteerinud selleks 

õigust omav keskpank, krediidiasutus või e-raha asutus ja mida teatud juhtudel võib kasutada 

alternatiivse maksevahendina (ECB, 2015). 

FATF FATF on sõltumatu valitsuste vaheline organisatsioon, kes arendab ja edendab poliitikat, mis 

kaitseb ülemaailmset finantssüsteemi rahapesu ning terrorismi- ja massihävitusrelvade 

rahastamise eest (FATF, 2013). FATF leiab, et virtuaalvääring on mingi väärtuse digitaalne 

esitus, millega saab digitaalselt kaubelda ja mis funktsioneerib kui vahetusvahend, 

arvestusühik või kui väärtuse säilitamise vahend, kuid tal puudub ametlikult käibiv 

maksevahend üheski jurisdiktsioonis. Lisaks ei emiteeri ega taga virtuaalvääringut ükski 

jurisdiktsioon ja see täidab eeltoodud omadusi ainult virtuaalvääringu kasutajaskonna vahelisel 

kokkuleppel. Virtuaalvääring erineb riigi poolt ametlikuks kuulutatud käibivast 

maksevahendist, nagu mündid ja paberraha, mida peab aktsepteerima kõikide tehingute puhul. 

Virtuaalvääring ei ole samuti e-raha, mis on aga digitaalne ülekande mehhanism ametlikule 

maksevahendile. (FATF, 2014) 

Lisaks eeltoodud rahvusvahelistele organisatsioonidele on ka Eesti Riigikohus jõudnud bitcoin’e 

käsitlenud kaasuse lahendini. Riigikohus jõudis Otto Albert de Voogdi (2016) riigikohtu lahendis 

otsuseni, et bitcoin’i tuleb käsitleda alternatiivse maksevahendina ning nende vahendamine allub 

rahapesu tõkestamise regulatsioonile, millest tulenevalt on bitcoin’ide vahendajad käsitletavad kui 

alternatiivsete maksevahendite teenusepakkujad ning peavad täitma rahapesu ja terrorismi 
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rahastamise tõkestamise seadusest (edaspidi RahaPTS) tulenevaid hoolsusmeetmeid. Lisaks on 

bitcoin’il rahaline väärtus ja sellega on võimalik täita kohustusi. Bitcoin’ide kui alternatiivse 

maksevahendi teenuse pakkumine võib seisneda, kas bitcoin’ide vahetamises traditsiooniliste 

valuutade (euro, dollar jne) vastu ja vastupidi või ka ostja ja müüja vahendamises. Teenuse pakkuja 

ei ole siis mitte bitcoin’ide ostjaks või müüjaks, vaid tehingupoolte vahendajaks. (Otto Albert de 

Voogd, 2016) RahaPTS § 6 (4) sätestab, et alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja on isik, 

kes oma majandus- või kutsetegevuse käigus ostab, müüb või vahendab side-, ülekande- või 

kliiringsüsteemi kaudu rahalist väärtust omavaid vahendeid, mille abil on võimalik täita rahalisi 

kohustusi või mida saab vahetada kehtiva vääringu vastu, kuid kes ei ole § 6 (1) nimetatud isik ega 

finantseerimisasutus krediidiasutuste seaduse tähenduses (RahaPTS, 2007). 

Euroopa Komisjon avaldas 2016. aasta juulikuus IV AMLD muutmise eelnõu, kus on plaanis 

defineerida virtuaalvääringu mõiste. Eestil on IV AMLD ülevõtmise tähtaeg 26.06.2017, kuid 

Riigikantselei EL sekretariaat on teatanud, et IV AMLD ülevõtmine Eestis on hilinemisohus (ELi 

direktiivide ülevõtmise seis 31.03.2017, 2017). Ainuke kohtulahend, milles Euroopa Kohus on 

otsusele jõudnud käsitleb bitcoin’ide käibemaksuga maksustamist. Lahendis leiti, et tavavaluuta 

vahetamine bitcoin’i vastu ja vastupidi on käibemaksust vabastatud. (Skatteverket versus David 

Hedqvist, 2015) Seega puudub 2017. aasta maikuu seisuga EL-i liimesriikidel ühtne käsitlus ja 

Euroopa Kohtu praktika.  

Teoreetilisest ülevaatest ilmnes kokkuvõtlikult, et bitcoin on 2008. aastal pseudonüümi, Satoshi 

Nakamoto, taha peituva isiku poolt loodud väärtuse digitaalne esitus, mille üle ei oma kontrolli ükski 

valitsus ega indiviid ja mida on võimalik käsitleda teatud juhtudel alternatiivse maksevahendina. 

Bitcoin’i väärtus ja vahetuskurss oleneb eelkõige nõudlusest selle vastu ja kuigi 2017. aasta maikuu 

seisuga ei ole ükski valitsus tunnistanud bitcoin’i seaduslikuks maksevahendiks, on just ühiskonna 

nõudlus selle vastu muutnud bitcoin’i domineerivaimaks virtuaalvääringuks maailmas, mille eest on 

võimalik tasuda ülemaailmselt erinevate kaupade ja teenuste eest. Bitcoin’e on võimalik saada kolmel 

viisil: neid võib soetada käibel oleva valuuta eest, ise kaevandada või müüa kaupu ja teenuseid 

aktsepteerides bitcoin’e. Bitcoin kasutab tehnilise lahendusena plokiahela tehnoloogiat, mis 

võimaldab isikutel teostada omavahel tehinguid turvaliselt, kiirelt ning läbipaistvalt, ilma, et need 

läbiksid kesk- või finantsasutust. 

1.2. Bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale 

Arvestades bitcoin’i uudsust ja tehnoloogilist poolt, on võimalik, et sellel on kasulikud omadused 

ühiskonnale. Selleks, et välja uurida, kas bitcoin’i omadused on eeliseks eelkõige kurjategijatele või 
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ühiskonnale laiemalt, selgitatakse järgnevalt välja peamised bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale 

ja kirjeldatakse nende mõju. Kõiki virtuaalvääringuid ühendab see, et nende arendamise praeguses 

etapis jäävad mitmed eelised siiski hüpoteetilisteks, kuna need ei ole veel realiseerinud või on 

realiseeritavad riikides, kus IT- või finantsasutuste infrastruktuur pole välja arenenud või pole 

piisavalt usaldusväärsed. Peamised bitcoin’ide kasutamise eelised, mis võivad mõjutada mõnda 

kindlat turuosa või ühiskonda laiemalt on loetletud allpool (EBA, 2014; EP, 2016; IMF, 2016; FATF, 

2014; Carrick, 2016, pp. 2331; Shin, 2016, pp. 90; Underwood, 2016, pp. 15; Kiviat, 2015, pp. 569; 

Kosemäe, 2016, lk. 37; Rogojanu ja Badea, 2014, pp. 109; Barber et al. 2012; Karch, 2014, pp. 212; 

Hurlburt ja Bojanova, 2014, pp. 13; Lustig, 2015; Doguet, 2013, pp. 1130; Grinberg, 2011, pp. 173; 

Swamy, 2016, pp. 57; Dabre ja Ingole, 2014, pp. 2307): 

1) rakendatav plokiahela tehnoloogia; 

2) nende madalad ülekandetasud; 

3) tehingute kiirus; 

4) tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad; 

5) vähendab identiteedivargusi ja krediitkaardipettuseid; 

6) vähendab inflatsiooni tekkimise riski; 

7) raske võltsida. 

Esimene eelis ühiskonnale, mis kaasneb bitcoin’iga, on sellel põhinev plokiahela tehnoloogia. 

Plokiahela tehnoloogia on see, mis on tõeline innovatsioon bitcoin’i puhul, sest see võimaldab 

lahendada keerulisi võrguprobleeme, lubab teostada usaldusele tuginevaid tehinguid, mis kujutavad 

endast väärtuse vahetamist läbi arvutivõrgu, mida saab kontrollida ja jälgida, ilma et see läbiks mõnda 

kesk- või finantsasutust (Kiviat, 2015, pp. 569). Tänu bitcoin’i plokiahela tehnoloogiale on 

kaubanduses, tööstuses ja majanduses oodata murrangut, kuna nimetatud tehnoloogia pakub 

muutumatut, läbipaistvat ja usaldusväärset lahendust. Lisaks võib plokiahela tehnoloogia anda 

arengumaades inimestele identiteedi, omandiõiguse varadele, finantsilise kaasatuse, aidata vältida 

finantskriise, toetada efektiivselt tervishoiuprogramme ning parandada tarneahelaid. (Underwood, 

2016, pp. 15) Näiteks on juba mitmed Eesti riigi ametiasutused, sh Registrite ja Infosüsteemi Keskus 

ja E-tervise Sihtasutus, kasutusele võtnud plokiahela tehnoloogia, sest see aitab neil tagada andmete, 

süsteemide ja protsesside tervikluse ning tõendada ja kontrollida loomise aega. Samuti tagab 

plokiahela tehnoloogia delikaatsete isikuandmete turvalisuse ja võimaldab andmebaasidele suunatud 

rünnete puhul kiiremini reageerida. Plokiahela tehnoloogiat kasutatakse veel Eestis Riigi Teataja, 

pärimisregistri, kinnistusregistri, digitaalsete kohtutoimikute ning Ametlike Teadeannete 

andmebaaside haldamisel. Teadaolevalt on nimetatud asutused juba mitu aastat kasutanud plokiahela 
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tehnoloogiat ning riik soovib seda tulevikus rakendada kõikides oma asutustes. Lisaks tagab 

tehnoloogia kasutamine asutuste läbipaistvuse, usaldusväärsuse ja andmete turvalise hoiustamise 

ning vajadusel võimaldab tõestada andmete tõesust ilma kolmanda osapoole sekkumiseta. (Kosemäe, 

2016, lk. 37) Plokiahela tehnoloogia toetab ka majanduskasvu. Nimelt peetakse bitcoin’i üheks 

tugevuseks, et tehinguid bitcoin’ides saab sooritada igal ajahetkel ükskõik kus, pakkudes seeläbi 

paindlikkust ning tekitades rohkem võimalusi inimestel arendada erinevat tüüpi tarkvarasid 

(Rogojanu ja Badea, 2014, pp. 109). Seega on bitcoin ajendanud ettevõtjaid looma uut tüüpi 

ettevõtteid, mis enne bitcoin’ide teket ei eksisteerinud, sest nende tegevusele ei olnud nõudlust. Üheks 

selliseks näiteks on KncMiner, mis toodab spetsiaalseid arvuteid, mille ülesandeks on  kaevandada 

bitcoin’e. Bitcoin’id kaasavad majanduslikult ka väljastpoolt EL-i asuvaid riike, eelkõige neid, kus 

õigussüsteemides ei ole finantsteenused laialdaselt kättesaadavad või on need liialt kallid, riigi 

valuuta ei ole konverteeritav teistesse valuutadesse või halduskoormus on väga kõrge konto 

hoidmiseks. Seega pakuvad bitcoin’id sealsetes riikides asuvatele indiviididele ja äriühingutele 

alternatiivset ligipääsu kaubandusele ja maksete teostamisele. (EBA, 2014) Nimelt peetakse bitcoin’i 

üheks tugevuseks, et tehinguid bitcoin’ides saab sooritada igal ajahetkel ükskõik kus, pakkudes 

seeläbi paindlikkust ning tekitades rohkem võimalusi inimestel arendada erinevat tüüpi tarkvarasid 

(Rogojanu ja Badea, 2014, pp. 109).  

Teise eelisena on välja toodud, et kuna maksed bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust, 

siis on tehingud võrreldes teiste maksemeetoditega, nagu pangakaardid või -ülekanded, madalamate 

ülekandetasudega. Nii on tehingukulud odavamad kaupmeestele, makse saajatele ja maksjatele. 

Lisaks soodustab bitcoin vahendustasusid tehingutes kolmandate riikidega, mis tähendab, et bitcoin’il 

on potentsiaal aidata indiviididel ja äriühingutel vähendada tehingute kulusid (eelkõige 

rahvusvahelistel) turgudel (Carrick, 2016, pp. 2331). Bitcoin’ide tehingute efektiivsust ja madalaid 

ülekandetasusid täheldavad ka Euroopa Parlament (edaspidi EP, 2016), IMF (2016), FATF (2014) 

ning Plassars (2013, p. 387 ref Rogojanu ja Badea, 2014, p. 109). 

Kolmas bitcoin’i kasutamise eelis on tehingu teostamise kiirus. Maksed bitcoin’idega toimuvad 

kiirelt, odavalt ja ülemaailmselt (Shin, 2016, pp. 90). Bitcoin’ide puhul võtab kogu protsess ehk 

kaevandamine aega 10 kuni 60 minutit (EBA, 2014). Bitcoin’id sobivad loomult kannatamatutele 

inimestele, sest bitcoin’idega teostavate tehingutega kaasneb kiirus, mis annab võimaluse sõlmida 

tehinguid reaalajas (Rogojanu ja Badea, 2014, pp. 110). 

Neljandaks eeliseks on, et bitcoin’i maksed ei ole peatatavad ega taastatavad ehk 

tagasipöördumatud. Tehingute tagasipöördumatus tähendab, et sarnaselt sularahatehingutele on 

bitcoin’idega teostatavad tehingud lõplikud, sest tehingus puudub kolmas osapool, kes saaks tehingud 
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tagasi pöörata. Traditsiooniliste maksete puhul on mitmed kauplejad kurtnud, et paljud ostjad 

tühistavad makse väites, et toode või kaup ei ole neile kohale toimetatud. Bitcoin’id aga aitavad 

kauplejatel vältida olukordi, kus ostjad taganevad tehingust, eriti kui taganemise põhjuseks on 

väidetav lepingu mittetäitmine müüja poolt. (EBA, 2014) Ka Barber et al. (2012) toovad välja, et 

kuna bitcoin’idega teostatavad tehinguid ei saa tagasi pöörata, siis kaupmeestel on kindlustunne, mis 

innustab neid oma ettevõtlust laiendama klientidele, kes elavad riikides, kus krediitkaardipettused on 

laialt levinud. Lisaks saavad kaupmehed aktsepteerida ka rahvusvahelisi makseid ja kuna bitcoin’i 

maksed on ülemaailmsed ning lõplikud, on võimalik teostada makseid ka tarbijatega, kes on pärit 

riikidest, kus kaupmeestel on suurem risk langeda pettuste osaliseks, nt Pakistanis, Moldovas. (Karch, 

2014, pp. 212) Seega, kaasneb bitcoin’i tehingute tagasipöördumatusega kaupmeestele kindlustunne, 

mis kaitseb neid sissenõudmispettuste eest.  

Viiendaks vähendavad bitcoin’id identiteedivarguseid ja krediitkaardipettuseid, sest 

bitcoin’idega teostatavad tehingud on anonüümsed (Hurlburt ja Bojanova, 2014, pp. 13; Lustig, 

2015). Erinevalt krediit- või pangakaartidest ei ole bitcoin’idega tehingu sooritamisel isiklikud või 

delikaatsed andmed vajalikud. Bitcoin’id toimivad kui sularaha – see kelle käes on sularaha, see ka 

omab seda ning puudub oht identiteedivarguseks. (EBA, 2014)  Seetõttu leiavad bitcoin’id sagedast 

kasutust äritehingutes, kus tehingu teostaja on huvitatud anonüümsusest (Roganoju ja Badea, 2014, 

p. 110). 

Kuuendaks vähendab bitcoin’ide kasutamine inflatsiooni tekkimise riski. Bitcoin’i süsteem on üles 

ehitatud nii, et üle 21 miljoni bitcoin’i ei ole võimalik kaevandada ega juurde tekitada. Erinevalt 

bitcoin’ist saab valitsus mõjutada käibel oleva valuuta emiteerimist, mis aga vähendab raha väärtust 

ja tõstab hindu tekitades inflatsiooni (Grinberg, 2011, pp. 173). Kokkuvõttes tähendab käibel oleva 

valuuta limiteerimine seda, et, kui limiteerida käibel olevat valuutat, siis vähendab see inflatsiooni 

tekkimise riski. Lisaks, kuna bitcoin’i on võimalik kaevandada ainult limiteeritud koguses, siis 

tagatakse tulevikus ka bitcoin’i väärtuse tõus. (Doguet, 2013, pp. 1130)  

Bitcoin’i puhul on tegemist väärtuse digitaalse esitlusega, mis on kaitstud matemaatilise algoritmi 

ning salasõnaga. Seega on bitcoin’e raske võltsida ja keeruline ligi pääseda (Swamy, 2016, pp. 57). 

Dabre ja Ingole (2014, pp. 2307) rõhutavad samuti, et kuna bitcoin on krüptovaluuta, mis eksisteerib 

ainult virtuaalmaailmas, siis on selle võltsimine raskendatud. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et bitcoin’i kasutamise peamised eelised ühiskonnale on rakendatav 

plokiahela tehnoloogia, madalad ülekandetasud, tehingute kiirus, tehingute tagasipöördumatus, 

identiteedivarguste ja krediitkaardipettuste ning inflatsiooni tekkimise risk väheneb ning selle 
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võltsimine on raske. Samuti võib täheldada, et Eestis ja teistes riikides, kus finantsteenused on hästi 

arenenud, ei anna bitcoin ühiskonnale väga suurt lisaväärtust (erandina peab siiski ära mainima 

plokiahela tehnoloogia, mida rakendatakse üha rohkem kõikides riikides erinevates valdkondades). 

Eespool loetletud omadused annavad eelise eelkõige nendele riikidele, kus finantsteenused ei ole nii 

arenenud või on piiratud. Niisamuti avaldavad nad suuremat mõju äriühingutele ja neile, kes on 

tehingutes äriühingutega või isikutega, kes asuvad riikides, kus finantsteenused ei ole piisavalt 

arenenud, soodustades äriühingute kasvu ja vähendades tehingute teostamise tasusid ning riske. 

1.3. Bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijatele 

Eelmises alapeatükis kirjeldati virtuaalvääringu bitcoin’i peamisi kasutamise eeliseid ühiskonnale. 

Kuigi bitcoin’i kasutamisel tuleb arvestada ka selle kasutamise riske, siis selle magistritöö eesmärk 

ei ole neid tutvustada. Järgnevalt tuuakse välja need bitcoin’i peamised omadused, mis muudavad 

selle kasutamise atraktiivseks just kurjategijatele erinevates kuritegudes. Peamised 

virtuaalvääringute, sh bitcoin’i tunnused, mis teevad nende kasutamise atraktiivseks kurjategijatele, 

on (EBA, 2014; Broome, 2015, pp. 4; Zohar, 2015, pp. 111; Segura et al. 2016, pp. 5; FBI, 2012; 

Böhme et al. 2015, pp. 230; Dodd, 2012, pp. 147; Trautman, 2014, pp. 890; Maxwell et al. 2017, pp. 

79):  

1) anonüümsus; 

2) kesk- või finantsasutuse puudumine; 

3) tehingute kiirus; 

4) tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad; 

5) ülemaailmne aktsepteeritavus; 

6) piirangute puudus; 

Kuna bitcoin’e saab hoiustada või üle kanda anonüümselt, siis on nende kasutamine kurjategijatele 

vägagi ahvatlev (Broome, 2015, pp. 4). Makseid bitcoin’idega sooritatakse arvutite vaheliselt ja 

maksete teostamiseks ei ole vaja ühegi tehingupoole identifitseerimist, kuna nn rahakoti aadressi 

juurde ei ole lisatud isiku nime või teisi isiklikke andmeid, mis võimaldaksid tehingu osapooli 

tuvastada (EBA, 2014). 

Kuigi bitcoin’i tavapärasel kasutamisel on tehingud väga hästi jälgitavad, siis teenuste ja protokollide 

segamine CoinJoini või muude vahenditega võimaldab bitcoin’i kasutajatel varjata oma päritolu ja 

maksete sihtkoha riiki või saajat. Nimetatud vahendid segavad ja jagavad omavahel mitmeid 

tehinguid, võimaldades kokkuvõttes bitcoin’ide omanikku mitte seostada tehingutega. (Zohar, 2015, 
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pp. 111) Teatud anonüümsust on võimalik saavutada ka mitmete bitcoin’i aadresside loomisega 

(Segura et al. 2016, pp. 5). Lisaks täheldab USA Föderaalne Juurdlusbüroo (edaspidi FBI) oma 

raportis “Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit 

Activity” (FBI, 2012), et kuigi kõik bitcoin’i tehingud on internetikeskkonnas avalikud, siis teave, 

mis peaks tuvastama bitcoin’i kasutaja, on pseudoanonüümne bitcoin’i aadress, mistõttu on tehing 

makse sooritajale anonüümne. Bitcoin’i kasutaja anonüümsuse tagamine oleneb eelkõige selle 

kasutaja enda tegevustest (FBI, 2012). 

Bitcoin’ide kuritegeliku kasutamise teeb lihtsamaks ka fakt, et tehingu sooritamisel puudub vahendaja 

ehk bitcoin’i tehingud ei läbi ühtegi kesk- ega finantsasutust, mis võiksid rahvusvahelistele 

organisatsioonidele või õiguskaitse organisatsioonidele teada anda kahtlastest tehingutest (EBA, 

2014). FBI raportis “Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for 

Deterring Illicit Activity” (FBI, 2012) tuuakse esile, et kuna bitcoin’i tehinguid ei jälgita puudub ka 

seetõttu organisatsioon, kes teataks kahtlasest tegevusest, tuvastaks tehingute osapooli või hoiustaks 

tehingute andmeid, mis teeb õiguskaitseorganite töö problemaatilisemaks. Seega on õiguskaitse 

organisatsioonidel keeruline kindlaks teha tehinguskeemi algataja ja osapoolte asukohad (EBA, 

2014). 

Bitcoin’e on võimalik hoiustada ja üle kanda väga kiiresti ning see siis suurendab ka võimalust 

nende abil tulu varjata (EBA, 2014). Kiirust ühe peamise bitcoin’i eelisena on autor käsitlenud 

eelnevalt töö teoreetilises osas kui eelist ühiskonnale. Samadel põhjustel on kiirus eeliseks ka 

kurjategijale (vt käesolev töö lk 19). 

Kuna tehingud bitcoin’idega ei ole peatatavad ega taastatavad, siis on kurjategijatel lihtne 

kriminaaltulu varjata (EBA, 2014) ning tegemist on omadusega, mis on kurjategijate jaoks atraktiivne 

(Böhme et al., 2015, pp. 230). Ka nimetatut tegurit on autor analüüsinud juba eelnevalt. Tegemist on 

eelisega, mis lisaks indiviidile ja äriühingutele on kasulik ka kurjategijale (vt käesolev töö lk 19 - 20). 

Lisaks võimaldavad bitcoin’ide teatud omadused neid hõlpsalt kasutada kuritegeliku organisatsiooni 

finantseerimise eesmärgil ja illegaalsete kaupade eest tasumisel. Nimelt  puudub bitcoin’ide 

ülekandmisel piirang ning nad on aktsepteeritavad ülemaailmselt. Bitcoin’ide infrastruktuur levib 

ülemaailmselt eelkõige sellepärast, et tehingute tegemiseks on vajalik ainult internetiühendus. 

Bitcoin’id ei allu ka riikide jurisdiktsioonile, misläbi õõnestavad nad finantssanktsioone. (EBA, 2014) 

Maailmas on kasutusel mitmeid tuhandeid alternatiivseid rahasüsteeme, mis kasutavad erinevaid 

raamatupidamissüsteeme. Alternatiivsete rahasüsteemide tekke eesmärgiks oli eelkõige edendada 
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majanduskasvu (Dodd, 2012, pp. 147). Ka bitcoin’i loomise peamiseks eesmärgiks ei olnud muuta 

bitcoin kõrgelt hinnatuks ja seostatavaks erinevate kuritegude, nagu rahapesu, narkootikumide 

kaubanduse ja maksudest kõrvalehoidumise toimepanemisel, on inimesed ise hakanud bitcoin’i 

kasutama kuritegelikel eesmärkidel (Trautman, 2014, pp. 890). Lisaks toovad Maxwell et al. (2017, 

pp. 79) välja, et kuna virtuaalvääringute, sh bitcoin’i tehingud põhinevad plokiahela tehnoloogial, siis 

annab ka nimetatud tehnoloogia aluse selle loominguliseks kasutuseks.  

Kõik eespool loetletud bitcoin’i omadused ei ole vaid teoreetilised, vaid nendest tulenevalt on 

mitmeid kurjategijad  rakendanud bitcoin’e erinevate kuritegude toimepanemisel. Lisaks alapeatükis 

2.2. analüüsitavatele juhtumitele on teada, et 2016. aasta jaanuarikuus võtsid kurjategijad USA-s 

Põhja-Carolina osariigis Lincolni maakonnavolikogu arvutite üle kontrolli ja nõudsid  küll edutult 

aga siiski 500 bitcoin’i lunaraha. 2015. aasta novembrikuus ähvardati teadaolevalt kolme Kreeka 

panka kohutavate tagajärgede eest, kui neile ei maksta sadades tuhandetes bitcoin’e. 2015. aasta 

novembrikuus nõudsid häkkerid mobiilside teenusepakkujalt TalkTalk 80 000 bitcoin’i vastutasuks 

erinevate kliendiandmete mitte avalikustamise eest. Need on ainult mõned üksikud näited 

kuritegudest, kus bitcoin on olnud eelistatum maksevahend. (Brown, 2016, pp. 327) 

Kokkuvõtlikult saab öelda, et peamised põhjused, mis muudavad bitcoin’i kasutamise kurjategijale 

atraktiivseks, on võimalik anonüümsus, vahendajate puudumine, kiirus, tehingute 

tagasipöördumatus, piirangute puudus ning ülemaailmne aktsepteeritavus. Anonüümsus oleneb 

eelkõige kurjategija enda tegevustest. Nimelt on tehingud bitcoin’idega osapooltele 

pseudoanonüümsed, kuna bitcoin’ide ülekandmisel ei ole vaja osapoolte isiklikke andmeid ja 

osapooled tuvastatakse läbi avaliku võtme, mis sisaldab vaid numbrite ja tähtede jada. See aga ei ole 

siiski piisav tagamaks kurjategijatele anonüümsust, kuna bitcoin’i tavapärasel kasutamisel on 

tehingud hästi jälgitavad. Identiteeti on võimalik varjata läbi erinevate tegevuste ja segajate 

kasutamise, mille tulemusel on varjatud kasutajate päritolu ja maksete sihtkoht. Samuti ei läbi 

tehingud bitcoin’idega ühtegi kesk- või finantsasutust, kes teataks  vajadusel kahtlasest tegevusest, 

tuvastaks tehingute osapooli või hoiustaks tehingute andmeid. Kuna bitcoin’e on võimalik hoiustada 

ja üle kanda kiiresti ning nad on ülemaailmselt aktsepteeritavad, siis võimaldab see kurjategijal 

sooritada kuritegu olles ise samal ajal teises riigis. Lisaks puuduvad bitcoin’ide ülekandmisel 

piirangud, mis tähendab, et kurjategijad võivad liigutada ka suuri rahasummasid ilma kahtlust 

äratamata. Lisaks ei ole tehingud bitcoin’idega peatatavad ega taastatavad, mis tähendab, et tehinguid 

ei ole võimalik tagasi pöörata või tagasimaksenõuet esitada. Samuti ilmnes, et kuigi esialgselt ei olnud 

bitcoin’i looja eesmärgiks muuta see atraktiivseks kurjategijatele, on bitcoin siiski tulenevalt oma 
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omadustest muutunud kõrgelt hinnatuks eelkõige kurjategijate seas erinevate kuritegude 

toimepanemiseks, mitte ühiskonnas üldiselt. 

Tabel 2. Bitcoin’i peamised kasutamise eelised ühiskonnale ja kurjategijatele (teooria põhjal, autori 

koostatud) 

Bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale Bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijale 

Rakendatav plokiahela tehnoloogia Anonüümne 

Kiirus Kiirus 

Madalad ülekandetasud Kesk-või finantsasutuse puudumine 

Tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad Tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad. 

Raske võltsida Piirangute puudus 

Vähendab identiteedi vargusi ja krediitkaardi pettusi Aktsepteeritav kõikjal maailmas 

Vähendab inflatsiooni tekke riski  

Bitcoin’i teoreetilisest ülevaatest selgus, et kuigi bitcoin’il on ujuvkurss, on ta endiselt domineerivaim 

virtuaalvääring maailmas, mida saab kasutada ülemaailmselt erinevate kaupade ja teenustega 

kauplemiseks. Bitcoin kasutab tehnilise lahendusena plokiahela tehnoloogiat, mis erinevalt käibel 

olevast valuutast eksisteerib ainult virtuaalmaailmas. Bitcoin’i ei kontrolli ükski valitsus ega kesk- 

või finantsasutus. Samuti ei ole bitcoin ühegi riigi poolt seadusliku maksevahendina tunnustatud, kuid 

tulenevalt bitcoin’i laialdasest kasutusest, on see mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ECB, 

IMF, FATF, EBA tähelepanu köitnud. Ka Eesti Riigikohus on bitcoin’iga seotud kaasusele leitud 

lahend. Töös käsitletud organisatsioonide ja Eesti Riigikohus on seisukohal, et bitcoin’i puhul on 

tegemist väärtuse digitaalse esitusega, mida on teatud juhtudel võimalik käsitleda alternatiivse 

maksevahendina. 

Tabel 2 esitab kokkuvõtliku ülevaate bitcoin’ide kasutamise eelistest ühiskonnale ja kurjategijatele. 

Peamisteks bitcoin’i eelisteks ühiskonnale peetakse madalaid ülekandetasusid, kiirust, kasutatavat 

plokiahela tehnoloogiat, mida saab rakendada ka teistes valdkondades toetades majanduskasvu, 

tehingute tagaipöördumatus kauplejate jaoks, see vähendab identiteedivargusi ja krediitkaardipettusi 

ning inflatsiooni tekkimise riski. Lisaks, on tulenevalt oma digitaalsusest, bitcoin’e raske võltsida. 

Peamisteks eelisteks kurjategijatele peetakse bitcoin’i kasutamisega kaasnevat anonüümsust, 

vahendajate puudumist, kiirust, tehingute tagasipöördumatust, piirangute puudust ning ülemaailmset 

aktsepteeritavust. Ilmnes, et bitcoin’i omadused on muutnud ta hinnatuks eelkõige kurjategijate 

hulgas kriminaaltulu liigutamisel ning ebaseaduslike kaupade ja teenuste eest tasumisel, mitte 

ühiskonnas laiemalt.  
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2. BITCOIN’IDE KURITEGUDES KASUTAMISE UURING 

2.1. Metoodika ja valim 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, bitcoin’i kasutamise tõkestamise võimalused erinevates 

kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’i kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Selles 

peatükis tutvustatakse eesmärgi saavutamiseks kasutatud andmekogumismeetodeid ja andmeanalüüsi 

kategooriaid, mis on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3.  

Magistritöös püstitatud eesmärgi saavutamiseks ning uurimisküsimustele vastamiseks kasutati 

uurimisstrateegiana võrdlevat juhtumiuuringut. Juhtumiuuring võimaldab autori hinnangul kõige 

paremini saavutada magistritöö eesmärke. Uurimisstrateegia valikul tugines magistritöö autor Yini 

(2003, pp. 12-13) käsitlusele, kes toob välja, et juhtumiuuringus uuritakse ilmingut tema loomulikus 

keskkonnas, kus andmete kogumisel ja analüüsil toetutakse varem välja töötatud teoreetilistele 

eeldustele. Seega valiti juhtumiuuring põhjusel, et see võimaldab analüüsida juba reaalselt toimunud 

juhtumeid. Kuna Eestis puuduvad vastavad juhtumid analüüsi läbiviimiseks, on selle töö autor 

valinud juhtumianalüüsiks välisriikides toimunud kuriteod. Uuritavateks juhtumiteks valiti: 

1) Silk Road, on tänase päevani üks kuulsaim “tumeda interneti” illegaalse turuplatsi juhtum, 

mis suleti 2013. aastal FBI poolt. Silk Roadi kaasus osutuks valituks eelkõige seetõttu, et 

tegemist on ühe esimese avastatud juhtumiga, kus bitcoin’e on nii mastaapselt kasutatud 

kuritegelikel eesmärkidel, mis teebki Silk Roadist ühe kuulsaima ja kõige enam kõneainet 

pakkuvaks juhtumiks. Samuti on täheldatud, et bitcoin’e on viimastel aastatel hakatud üha 

enam kasutama maksevahendina “tumedas internetis“ asuvatel illegaalsetel turuplatsidel. 

Seega võimaldab Silk Roadi juhtumi analüüs anda ülevaate, mis soodustab antud kuriteo 

toimepanemist ning kui mastaapselt ja varjatult on võimalik bitcoin’e kasutada nimetatud 

tegevuses.  

2) 2015. aastal AÜE-s aset leidnud bitcoin’ide väljapressimise juhtum osutab bitcoin’ide 

populaarsuse kasvule väljapressijate hulgas. Põhjus, miks autor valis analüüsitavaks 

kaasuseks lunavara juhtumi seisneb selles, et nimetatud juhtumeid on ka Eestis esinenud. 

Samuti valiti AÜE-s 2015. aastal toimunud lunavara juhtumi seetõttu, et näidata, kui suuri 

väljakutseid esitab bitcoin suurriigi õiguskaitseorganisatsioonidele ja et bitcoin’i 

reguleerimatusest tulenev ebaselgus võimaldab neid kasutada piiriülestes kuritegudes. 

3) 2016. aastal Hollandis aset leidnud rahapesu juhtum valiti seetõttu, et lisaks lunavara 

juhtumitele ja illegaalsete kaupade ja teenuste müügile illegaalsetel turuplatsidel on 

täheldatud, et bitcoin’e kasutatakse üha enam ka kriminaaltulu varjamiseks rahapesuga. Kuna 
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EL-il on sarnased regulatsioonid, siis valiti üheks analüüsitavaks juhtumiks EL-i liikmesriigis 

Hollandis 2016. aastal aset leidnud juhtum, mis on oma kahjusummalt suurim kuritegu mis 

lähiajal EL-is bitcoin’e kasutades toime on pandud. 

Andmekogumise meetodina kasutati poolstruktureeritud intervjuusid (Flick, 2009, p.165; Teddlie 

& Tashakkori, 2009, p. 229), mille eesmärk oli välja selgitada ekspertide arvamused ja seisukohad 

bitcoin’ide eelistest ühiskonnale ja kurjategijatele ning nende kuritegelikel eesmärkidel kasutamise 

osas. Arvamusi kõrvutati teoreetiliste seisukohtadega ja juhtumianalüüside tulemustega. Samuti 

küsiti ekspertintervjuudes ekspertide arvamust hetkel bitcoin’ile ja sellega kauplejatele kohaldavatest 

õigusaktidest Eestis ning saadi infot ettepanekute tegemiseks bitcoin’ide kuritegelikel eesmärkidel 

kasutamise tõkestamiseks. 

Tabel 3. Uurimisküsimustele vastamiseks kasutatud andmekogumismeetodid ja andmeanalüüsi 

kategooriad (Autori koostatud) 

Uurimisküsimus Andmekogumismeetod Andmete analüüsimisel moodustatud 

kategooriad 

Uurimisküsimus 1: Missugused on 

bitcoin’i kasutamise peamised eelised 

ühiskonnale ja kurjategijale? 

 

 Juhtumianalüüs 

 Poolstruktureeritud 

ekspertintervjuud (küsimused 

2, 3, 5) 

Kategooriad “Bitcoin’i kasutamise 

eelised ühiskonnale” ning “Bitcoin’i 

kasutamise eelised kurjategijale” 

Uurimisküsimus 2: Millistes 

kuritegudes on bitcoin’i kasutamine 

kõige eelistatum? 

 

 Juhtumianalüüs 

 Poolstruktureeritud 

ekspertintervjuud (küsimused 

1, 4) 

Kategooria “Bitcoin’ide kasutamine 

erinevates kuritegudes” 

Uurimisküsimus 3: Millised on 

bitcoin’i valdkondades ja 

küberturvalisuse küsimustega 

tegelevate ekspertide hinnangud 

bitcoin’ile ja sellega kauplejatele 

kohaldatavate õigusaktide osas Eesti 

Vabariigis? 

 

 Poolstruktureeritud 

ekspertintervjuud (küsimused 

6, 7) 

Kategooria “Arvamused Eesti 

õigusaktidest” 

Valim on eesmärgistatud (Teddlie & Yu, 2007, p. 80; Flick, 2009, pp. 122–125). Valimisse kaasas 

magistritöö autor erinevate bitcoin’iga seotud valdkondade ja küberturvalisuse küsimustega 

tegelevad Eesti eksperdid. Väliseksperdid otsustati käesoleva töö raames jätta kaasamata eelkõige 

seetõttu, et intervjuude läbiviimisel koguti ekspertidelt arvamusi bitcoin’idega tegelevate 

järelvalveasutuste ja bitcoin’ide kuritegudes kasutamise kohta Eestis ning bitcoin’ile ja nendega 

kauplejatele Eestis kohaldavate õigusaktide kohta. Seega on töö autor seisukohal, et kõige 

asjakohasemad ja vajalikumad on antud uurimuse raames just Eesti ekspertide hinnangud. Kokku oli 

intervjueeritavaid seitse. Intervjuudes osalesid eksperdid PPA-st, Rahandusministeeriumist, 

Riigiprokuratuurist, pangandussektorist ja MTÜ Eesti Krüptoraha Liidust. PPA-st andis intervjuu 

kaks eksperti, kuna PPA iseseisva struktuuriüksuse Rahapesu andmebüroo (edaspidi RAB) nõuniku 
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soovitusel viidi intervjuu läbi ka RAB rahapesu politseianalüütikuga; pangandussektorist oli samuti 

kaasatud kaks esindajat; Rahandusministeeriumist, Riigiprokuratuurist ja MTÜ Krüptoraha Liidust 

oli kõigist kaasatud üks esindaja. Kuna osaliselt on kaasatud uurimusse ka politseiametnikud, siis 

PPA-s uuringu läbiviimiseks on 21.12.2016 numbriga 1.1 - 14/329-2 saadud luba PPA uurimistööde 

kooskõlastamise komisjonilt. Intervjueeritud ekspertide töökogemus oma valdkonnas on keskmiselt 

14 aastat ning 3 neist töötavad hetkel juhtivatel ametikohtadel. Kõikidel intervjueeritutel on 

kõrgharidus, neist kolmel magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus. Anonüümseks jääda 

soovijaid läbiviidud intervjueeritavate oli neli. Intervjueeritavate sotsiaaldemograafilised tunnused 

koos intervjuu läbiviimise aja ja kestvusega on toodud tabelis 4. 

Autor pöördus palvega ekspertintervjuus osaleda PPA keskkriminaalpolitsei küberkuritegude 

ametniku ja majanduskuritegude büroo ametniku poole, kes keeldusid intervjuust. Keeldumise 

põhjuseks oli nende enda hinnang teemaga mitteseotuse koha määral, mis oleks sellises töös neil 

ekspertidena esineda lubanud. 

Tabel 4. Intervjueeritud ekspertide sotsiaaldemograafilised tunnused, intervjuu läbiviimise ajad ja 

organisatsiooniline kuuluvus (Autori koostatud) 

 Intervjueeritav Asutus või 

organisatsiooni ning 

ametinimetus 

Kogemus 

valdkonnas 

Intervjuu aeg ja 

koht 

Intervjuu kestvus 

1 Ekspert nr 1 AS LHV Group 18 aastat 06.02.17 Tallinn 1h 9 min 

2 Ekspert nr 2 Nordea Finance Estonia AS 10 aastat 07.02.17 Tallinn 50 min 

3 Asse Sauga MTÜ Krüptoraha Liit, 

juhatuse liige 

3 aastat 07.02.17 Tallinn 34 min 

4 Ekspert nr 4 Rahapesu andmebüroo 18 aastat 17.02.17 Tallinn Kirjalikult 

5 Markko Kard Rahapesu andmebüroo, 

rahapesu politseianalüütik  

4,5 aastat 20.02.17 Tallinn 1 h 29 min 

6 Ekspert nr 6 Riigiprokuratuur, 

riigiprokurör 

18 aastat 10.03.17 Tallinn 35 min 

7 Sören Meius Rahandusministeerium, 

nõunik 

14 aastat 14.03.17 Tallinn 50 min 

Ekspertintervjuu küsimused koostati magistritöö raames püstitatud uurimisküsimuste põhjal, võttes 

aluseks esimeses peatükis väljaselgitatud teoreetilised lähtekohad. Esmalt viidi läbi pilootintervjuu 

Ekspert nr ühega 6. veebruaril 2017. Pilootintervjuu analüüsimise tulemusel intervjuu küsimusi ei 

täiendatud. Kõikidele ekspertidele esitati 7 ühesugust küsimust ning vajadusel esitati mõni täpsustav 

lisaküsimus. Küsimused on toodud välja magistritöö lisas 1.  

Intervjuude läbiviimise eel tutvustati intervjueeritavatele magistritöö eesmärki, metoodikat ja valimit 

ning lepiti kokku isikuandmete kasutamise õiguses. Intervjuude keskmine kestvus oli 55 minutit. Üks 

intervjueeritav esitas oma vastused kirjalikult ning üks intervjueeritav esitas enne intervjuu toimumist 
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küsimustele nr 1, 3, 4, 5 ja 6 vastused samuti kirjalikult. Kõik 6 toimunud intervjuud salvestati 

intervjueeritavate nõusolekul täies mahus ning transkribeeriti autori poolt sõna - sõnalt. 

Analüüsimeetodina kasutatakse kvalitatiivset sisuanalüüsi Nvivos (Flick, 2009, pp. 323 – 325; 

Saldana, 2009): autor transkribeeris intervjuud ja programmis Nvivo for Mac versiooni 11 abil tehti 

transkriptsioonide sisuanalüüs. Magistritöö teooria ja püstitatud uurimisküsimuste alusel moodustati 

neli kategooriat, mille alla koostati koodid. Kodeeritud intervjuude analüüsimise käigus täpsustati 

kodeerimise metoodikat ning tehti kooditabel ümber kahel korral. Moodustati neli põhikategooriat: 

bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale; bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijale; bitcoin’i 

kasutamine kuritegudes ja arvamused Eesti õigusaktidest. Magistritöös esitatakse tulemused 

uurimisküsimuste kaupa analüüsiva tekstina, mida illustreeritakse intervjueeritute tsitaatidega ning 

seostatakse teoreetiliste seisukohtadega ja juhtumianalüüsi tulemustega. Andmeanalüüsi kategooriate 

ning koodide tabel on toodud magistritöö lisas 3 – lisas 6.  

2.2. Juhtumite analüüs bitcoin’ide kasutamise kohta erinevates kuritegudes 

Uurimisküsimus nr 2 on „analüüsida bitcoin’ide abil toime pandud kolme erinevat kuriteo kaasust 

välisriikides, et leida bitcoin’ide kasutamisel kuritegude osas ühiseid jooni“. Kõiki juhtumite 

analüüsis käsitletavat kolme kaasust analüüsitakse bitcoin’ide iseäralikest omadustest lähtuvalt. 

Magistritöös ei analüüsita detailselt kuritegude toimepanemise tehnilist poolt, vaid antakse ülevaade 

toimunust ning uuritakse, millised bitcoin’i omadused soodustasid kuritegude toimepanemist. Kõik 

kolm juhtumit aitavad täita magistritöö eesmärki, sest nende kaudu on võimalik välja selgitada, 

millised on bitcoin’ide need omadused, mida kurjategijad saavad erinevates kuritegudes ära kasutada. 

Analüüsimisel kasutati alljärgnevat maatriksit: 

1) taustinfo; 

2) toimimise alused; 

3) kaasuse kuritegelikud aspektid; 

4) eelised kurjategijale. 

2.2.1. Bitcoin’ide kasutamine kuritegelikel eesmärkidel Eestis  

Kuigi töö autor oleks eelistanud kasutada juhtumianalüüsis Eestis toime pandud bitcoin’idega seotud 

kuritegusid, peab möönama, et Eestis puuduvad vastavad kaasused analüüsi läbiviimiseks.  

Esimene kriminaalmenetlus Eestis seoses bitcoin’idega ilmus 2014. aastal, mis sai alguse kahe 

bitcoin’i ehk tol ajal ligi 2000 euro väärtuses tehtud müügitehingutest. Kuigi 2014. aastal oli bitcoin’i 

ostmine ja müümine reguleerimata, oli RAB siiski arvamusel, et bitcoin’idega kauplemine on 
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RahaPTS tähenduses käsitletav alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkumisena. Nimetatud 

krimnaalmenetlus lõppes bitcoin’i müüja kasuks, sest puudus kuriteo koosseis. (Saad, 2014) Teine 

bitcoin’e käsitlev kriminaalmenetlus, mis lõppes 2016. aastal süüdimõistmisega Riigikohtus, tõi 

teatud määral selgust bitcoin’ide ja sellega kauplemise reguleerimisesse. Selles juhtumis vaidlustas 

kaebaja alternatiivsete maksevahendite teenuse, sh bitcoin’ide ostu, müügi ja vahendamise allutamise 

RahaPTS regulatsioonile. Vaidlustamise tulemusel jõustus 2016. aastal riigikohtulahend, mis kinnitas 

RABi poolt välja öeldud seisukohta 2014. aastal. Riigikohus leidis nimetatud lahendis, et bitcoin’i 

tuleb käsitleda alternatiivse maksevahendina ning nende vahendamine allub rahapesu tõkestamise 

regulatsioonile. (Otto Albert de Voogd, 2016) Nimetatud kohtulahendit on töö autor käsitlenud 

alapeatükis 1.1. (vt käesolev töö lk 16–17).  

Lisaks eeltoodud kriminaalmenetlustele on PPA keskkriminaalpolitseile laekunud teateid lunavara 

juhtumitest, mis aga ei ole süüdimõistmiseni viinud. 2015. aastal sai keskkriminaalpolitsei teate 

kahest juhtumist, kus Eestis tegutsevate ettevõtjate kodulehe ja arvutisüsteemide vastu on toimunud 

küberrünnak ja ettevõtte e-posti aadressile on saadetud e-kiri, milles nõutakse uute ja tõsisemate 

rünnakutega ähvardades, bitcoin’e. (Õhtuleht, 2015) RIA on toonud välja “Riigi Infosüsteemi Ameti 

küberturvalisuse teenistuse 2015. aasta kokkuvõttes”, et 2015. aastal teavitati Riigi Infosüsteemi 

Ametit 150 pahavararünde ehk lunavara juhtumist (RIA, 2016). Niisuguse väljapressimiskirja sai 

2016. aastal ka üks Eesti põhiseaduslik institutsioon, keda ähvardati nõude tasumata jätmise korral 

teenusetõkestusrünnetega (RIA, 2017). Pole avalikku infot, et Eestis oleks lunavara juhtumites kunagi 

lunaraha makstud.  

Eeltoodud kaasused ei anna aga piisavat sisendit kasutamaks neid juhtumianalüüs, sest enamus 

lunavara juhtumeid ei ole kriminaalmenetluseni või kurjategija süüdimõistmiseni jõudnud ning nende 

kohta puudub info analüüsi teostamiseks. Põhjuseid, miks Eestis puuduvad vastavad kaasused 

analüüsi läbiviimiseks või miks ükski lunavara juhtumi kriminaalmenetlus ei ole kurjategija 

süüdimõistmiseni viinud, võib olla mitmeid. Esiteks võib järeldada, et põhjus seisneda selles, et 

bitcoin’e ja sellega kauplejatele kohalduvad Eesti õigusaktid ja reguleerimatus EL-i tasandil ei takista 

selle kasutamist siseriiklikes ja rahvusvahelistes kuritegudes. Teiseks variant võib tuleneda bitcoin’i 

omadustest nagu anonüümsus, kesk- või finantsasutuse puudumine, kiirus ja ülemaailmne 

aktsepteeritavus, mis kõik soodustavad kuritegude toimepanemist ja mitteavastamist. 

Seega, kuna Eestis puuduvad vastavad juhtumid analüüsi läbiviimiseks, on selle töö autor otsustand 

valida juhtumite analüüsiks välisriikides toimunud kuriteod. Kuna EL-is on sarnased regulatsioonid, 

siis valiti üheks analüüsitavaks juhtumiks EL-i liikmesriigis Hollandis 2016. aastal aset leidnud 
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juhtum (vt käesolev töö ptk 2.2.4.), mis on oma kahjusummalt suurim kuritegu mis lähiajal EL-is 

bitcoin’e kasutades toime on pandud.  

2.2.2. Illegaalne turuplats Silk Road  

Tulenevalt internetikeskkonna laienemisest, tehnoloogia arengutest ja sotsiaalmeedia üleküllusest on 

viimastel aastatel täheldatud erinevate ebaseaduslike ainete müügi kasvu „tumedas internetis“ 

asuvatel illegaalsetel turuplatsidel (Buxton et al., 2015, pp. 1) “Tume internet” kujutab endast 

võrgustikku, mida ei ole võimalik leida tavapärase veebiotsingu, nt Google, Yahoo või Bing abil. 

Nimetatud võrgustik on ligipääsetav ainult valitud isikutele või isikute grupile läbi kindla tarkvara, 

konfiguratsiooni või autorisatsiooni. “Tumedat interneti” kasutatakse peamiselt kas narkootikumide, 

varastatud finants- ja isikuandmete või erinevate muude ebaseaduslike kaupade ja teenuste 

müügiplatvormina. (Investopedia, 2014) Tehingute eest tasumine “tumedas internetis” toimub 

üldjuhul bitcoin’ides (Chikada, 2016, pp. 39). Illegaalseteks turuplatsideks nimetatakse “tumeda 

interneti” veebiaadresse nagu Silk Road, kus müüakse erinevaid ebaseaduslikke kaupu ja teenuseid 

nagu narkootikume, relvi ja varastatud informatsiooni (Investopedia, 2014). Silk Road on üks esimesi 

avastatud illegaalne turuplats, kus bitcoin’e on kasutatud  kuritegelikel eesmärkidel. 

Taustinfo: Silk Road alustas oma tegevust 2011. aasta veebruaris, opereerides ülemaailmse illegaalse 

turuplatsina. Silk Road oli anonüümseks vahendusplatvormiks mitmetele tuhandetele 

narkootikumidega kaubitsejatele jt ebaseaduslike kaupade ja teenuste müügiga tegelevatele isikutele. 

(FATF, 2014) 2013. aasta oktoobrikuus sulges FBI Silk Roadi internetis baseeruva keskkonna ja 

arreteeris selle looja Ross William Ulbrichti (edaspidi Ross Ulbricht), kes sai süüdistuse mõrva 

tellimises ja narkokaubanduses (Galano, 2014, pp. 13). Ross Ulbricht mõisteti 2015. aastal süüdi 

kokku seitsmes kuriteos, sh uimastikaubanduses, narkootikumide levitamise kaasaaitamises interneti 

vahendusel, arvutite häkkimises ja rahapesus (Woolf, 2015). Ross Ulbricht sai eeltoodud kuritegude 

sooritamise eest eluaegse vanglakaristuse, võimaluseta ennetähtaegselt vanglast vabaneda (Thielman, 

2015).  

Greenberg (2013) täheldab, et FBI konfiskeeris ja arestis Silk Roadi sulgemisel ja tema looja Ross 

William Ulbrichti vahistamisel ligikaudu 144 000 bitcoin’i, mis tolle aja vahetuskursi järgi olid väärt 

ligikaudu 28,5 miljonit dollarit. Teadaolevalt liikus Silk Roadi kaudu ligi 20% USA 

narkootikumidest, mille käive oli 2,5-aastase tegutsemisaja jooksul 1,2 miljardit USD, samuti teeniti 

kasumit vahendustasudena operaatoritelt ligikaudu 80 miljonit dollarit. FBI ei ole avaldanud täpseid 

selgitusi, kuidas Ross Ulbrichtile jälile saadi. Teada on, Silk Roadi klientide ees (keda oli ligikaudu 

60 000 päevas) hoidis ta identiteeti saladuses kasutades krüptograafiat ja teisi anonüümsust tagavaid 



31 
 

vahendeid. FBI ametnikud on viidanud Ross Ulbrichti veale, mis viis tema arreteerimiseni. Vihje 

järgi avastas USA Tolliamet, Kanada-USA piiril paki, mis sisaldas kuni üheksat võltsitud isikut 

tõendavat dokumenti, millel olid erinevad nimed, kuid ühe ja sama isiku foto. Pakil olevalt aadressilt 

tabati dokumentide fotol kujutatud isik, kes osutus Ross Ulbrichtiks. Lisaks vihjati, et Ross Ulbricht 

tegi mõned turvalisusega seotud vead, mille abil õnnestus FBI-l Ross Ulbrichti Silk Roadi keskkonnas 

kasutatud IP-aadress siduda tema Gmaili e-posti aadressiga. (Greenberg, 2013) 

Lisas 2 on kujutatud Silk Roadi internetikeskkonna avaleht, kus kajastuvad vaid mõned illegaalsed 

tooted, mida igapäevaselt nimetatud turuplatsil müüdi. Avalehelt nähtub, et kuigi pealtnäha on tegu 

tavalise ostu ja müügi internetikeskkonnaga, mis sarnaneb nt Amazon’ile või eBay’ile, kust saab osta 

igapäevaseid tarbeesemeid vastavalt kategooriale (Burleigh, 2015).  

Toimimise alused: Silk Road ei kujutanud endast e-poodi, vaid pigem oli see internetikeskkonnas 

asuv nn turuplats, mis andis müüjatele ja ostjatele vajaliku platvormi, et omavahel tehinguid teostada. 

Silk Roadi eristas teistest internetikeskkonnas olevatest turuplatsidest asjaolu, et Silk Road oli 

vahendusplatvormiks ebaseaduslikele kaupade müüjatele ja teenuste pakkujatele, toimides illegaalse 

turuplatsina, mis tagas kasutajaskonnale anonüümsuse. (Christin, 2012, p. 3) Illegaalset turuplatsi 

eristab nt eBayst asjaolu, et illegaalne turuplats on see osa internetikeskkonnast, kuhu ei saa ligi 

tavalise tarkvaraga, vaid on kasutatav ja ligipääsetav ainult modifitseeritud brauserite ja spetsiaalse 

tarkvaraga (Gehl, 2014, pp. 1220). 

Tabelis 5 esitatakse Silk Roadi juhtumi kuritegelikud aspektid, milleks on uimastite müük, rahapesu 

ning erinevate illegaalsete kaupade ja teenuste müük ja reklaam.  

Tabel 5. Silk Roadi kuritegelikud aspektid (autori koostatud järgneva allika analüüsi põhjal: U.S. 

Attorney's Office, 2015) 

Kuritegelikud aspektid ja nende kirjeldus 

Aspekt nr 1: narkootikumide müük  

Silk Road võimaldas anonüümselt ja õiguskaitseorganisatsioonidele teadmatult oma kasutajaskonnal soetada ja müüa 

narkootikume jt ebaseaduslikke kaupu ja teenuseid. Suurem osa kaupadest, mida Silk Roadis müüdi, moodustasid 

narkootikumid, sh kanep, ecstasy, joovastavad ained, retseptiravimid ja stimulaatorid. 

Aspekt nr 2: rahapesu  

Silk Roadi keskkonnas pesti tehtud tehingutega sadu miljoneid dollareid. Silk Roadis oli aktsepteeritavaks 

maksevahendiks bitcoin ja kuna bitcoin’ide eest soetatavate kaupade ja teenuste arv on limiteeritum kui käibel oleva 

valuuta eest, pidid Silk Roadi kauplejad need millalgi vahetama käibel oleva valuuta vastu. See läbi on võimalik 

bitcoin’ide abil panna toime rahapesu. 
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Kuritegelikud aspektid ja nende kirjeldus 

Aspekt nr 3: illegaalsete kaupade müük ja teenuste osutamine  

Lisaks illegaalsetele uimastitele müüdi ja soetati teisi ebaseaduslikke kaupu ja teenuseid, nt häkkimisteenuste 

osutamist, sh sotsiaalmeedia kontodesse sisse häkkimist, võltsitud dokumente, sh juhilubasid, passe, 

sotsiaalkindlustuse kaarte, kommunaalteenuste arveid, krediitkaardi aruandeid/avaldusi ja liikluskindlustuse andmeid 

(Silk Roadi internetikeskkonna avaleht on välja toodud lisas 2). 

Aspekt nr 4: ebaseaduslike kaupade ja teenuste avalik reklaam 

Kõiki illegaalseid uimasteid jt ebaseaduslikke kaupu ja teenuseid reklaamiti avalikult Silk Roadi internetikeskkonnas. 

Tabelis 6 on kirjeldatud Silk Roadi eelised selle kasutajaskonnale: anonüümsus, tasumine 

bitcoin’ides, kesk- või finantsasutsute puudumine, piiratud jälgitavus ja globaalsus, mis võisid 

soodustada kuritegude toimepanemist. 

Tabel 6. Bitcoin’i kasutamise eelised illegaalsete kaupade ja teenuste müümisel (autori koostatud 

järgnevate allikate põhjal: FATF, 2014; TOR, 1990; U.S. Attorney's Office, 2015) 

Bitcoin’i kasutamise eelised illegaalsel turuplatsil kaupade ja teenuste müümisel ja nende kirjeldus 

Eelis nr 1: anonüümsus 

Silk Road opereeris läbi Tor’i võrgustiku (FATF, 2014). Tor ehk The Onion Router kujutab endast BSD-litsentsi all 

olevat vabatarkvara/võrgustikku, mille eesmärgiks on lõppkasutaja anonümiseerimine ning ka andmete krüpteerimine. 

Tor’i anonümiseerimisvõimest annab aimu ka asjaolu, et algselt töötati välja Tor USA mereväe jaoks, kus ta põhiliseks 

eesmärgiks oli kaitsta valitsusesisest andmevahetust. (TOR, 1990)  

Silk Roadi illegaalsel turuplatsil oli ainukeseks aktsepteeritavaks maksevahendiks bitcoin. See võimaldas ostjatel ja 

müüjatel tagada oma anonüümsus ja asukoht. Selleks et bitcoin’idega tehingut teostada, pidi tehingus osalejal olema 

kasutajakonto Silk Roadi keskkonnas, mis oli seotud vähemalt ühe bitcoin’i aadressiga. Üldjuhul oli igal kasutajal 

tuhandeid bitcoin’i aadresse, kuna igaüks võib luua nii palju erinevaid bitcoin’i aadresse, kui vaid hallata jaksab. 

Aadresside loomine võtab vaid hetke ning ei vaja suhtlust võrguga. Ühekordsete ja sihtotstarbeliste aadresside 

kasutamine võimaldab hoida anonüümsust. Tehingu sooritamiseks pidi kauba või teenuse ostja saatma oma Silk Roadi 

bitcoin’i aadressile kauba või teenuse väärtusele vastava arvu bitcoin’e, mille järel kandis Silk Roadi kasutaja 

bitcoin’id deponeerimiskontole. Siis kanti bitcoin’id deponeerimiskontolt müüja Silk Roadi bitcoin’i aadressile. 

(FATF, 2014) Bitcoin’i anonüümsuse toob välja ka asjaolu, et Silk Roadi looja tabati politsei sõnul tänu tema enda 

tehtud veale (vt käesolev töö lk 31). 

Eelis nr 2: kesk- või finantsasutuse puudumine 

Silk Roadi keskkonnas oli aktsepteeritavaks maksevahendiks bitcoin, millega tehtavad tehingud aga ei läbi ühtegi 

kesk- või finantsasutust. Tänu omadusele, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi finantsasutust andis see eelise Silk 

Roadi kasutajaskonnale, keda oli iga päev ligikaudu 60 000, teostamaks tehinguid illegaalsete kaupade ja teenuste eest, 

varjatult finantsasutuse või õiguskaitseorganisatsiooni ees. Samuti kasutas Ross Ulbricht, Silk Roadi netikülje loomisel 

internetis hüüdnime Dread Pirate Roberts, mille abil omas ta Silk Roadist täielikku ülevaadet. Hüüdnime kasutades 

õnnestus tal anonüümselt palgata inimesi, nt programmeerijaid, administraatoreid jt, kellele ta maksis palka ja kes 

abistasid Silk Roadi netilehekülje igapäevaste toimingutega. Seega vaatamata sellele, et Silk Roadi turuplatsi toimiseks 

olid ka vastavad töötajad palgatud, polnud mingit (legaalset) asutust, mis antud tegevust kontrolliks. (U.S. Attorney's 

Office, 2015) 
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Bitcoin’i kasutamise eelised illegaalsel turuplatsil kaupade ja teenuste müümisel ja nende kirjeldus 

Eelis nr 3: ülemaailmne aktsepteeritavus 

Silk Roadi kasutajaskonnas olid sajad tuhanded narkokaubitsejad jt ebaseaduslike kaupade ja teenuste müüjad, kelle 

klientide arv ulatus omakorda sadadele tuhandele. Klientide asukohtadeks olid nt USA, Saksamaa, Holland, Kanada, 

Suurbritannia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Austria ja Prantsusmaa. Nagu eelnevalt mainitud, on bitcoin’id 

aktsepteeritavad kõikjal maailmas. Seega tänu bitcoin’i kasutamisele kaasnevale globaalsusele oli võimalik Silk Roadi 

kaupu soetada ja müüa ülemaailmselt. (U.S. Attorney's Office, 2015) 

Eelis nr 4: kiirus 

Teadaolevalt liikus Silk Roadi kaudu ligi 20% USA narkootikumidest, mille käive oli 2,5-aastase tegutsemisaja jooksul 

1,2 miljardit USD, lisaks teeniti kasumit operaatoritelt saadud vahendustasudest ligikaudu 80 miljonit USD. Tegemist 

on summadega, mis ei ole tavapärane seaduslike äriühingute puhul, eriti veel oma esimese tegutsemisaasta jooksul ja 

ärataks koheselt finantsasutuste tähelepanu. Seega selleks, et Silk Roadi käive ulatus juba peale esimest tegutsemis 

aastat ligikaudu 0,5 miljardi dollarini oli vaja kiirust ning just bitcoin’il on selline omadus. 

Silk Road tegutses 2011. aasta veebruarikuust kuni 2013. aasta oktoobrikuuni ülemaailmse illegaalse 

turuplatsina ning oli vahendusplatvorm sadadele tuhandetele narkootikumidega kaubitsejatele jt 

ebaseaduslike kaupade ja teenuste müügiga tegelevatele isikutele. Peamised kuriteod, mis pandi 

toime Silk Roadis või Silk Roadi abil olid narkootikumide müük, rahapesu, erinevate illegaalsete 

kaupade müük ja teenuste osutamine ning reklaam. Võib eeldada, et just bitcoin’i omadused nagu, 

anonüümsus, kesk- või finantsasutuse puudumine, ülemaailmne aktsepteeritavus ja kiirus olid need, 

mis soodustasid Silk Roadi loomist ja toimimist ligikaudu 3 aastat. 

2.2.3. Araabia Ühendemiraatides 2015. aastal aset leidnud väljapressimise juhtum  

Selles alapeatükis käsitletakse lunavarale kasutamisele sarnanevat juhtumit. Pahavararünded ehk 

lunavara juhtumid kujutavad endast olukorda, kus lunavara krüpteerib kasutaja arvutis ja võimalusel 

ka arvutiga ühendatud salvestusseadmetel olevad andmed ehk muudab need kasutajale loetamatuks. 

Andmete taasavamiseks tarviliku krüptovõtme eest nõutakse lunaraha maksmist virtuaalvääringus 

ehk bitcoin’ides. Juhul kui lunaraha ei maksta, jäävad andmed üldjuhul kasutuskõlbmatuks. (RIA, 

2016)  

Käesolev juhtum ei ole süüdimõistmiseni jõudnud, kuid sellegipoolest on autor valinud analüüsi 

läbiviimiseks AÜE-s toimunud lunavara juhtumi, et näidata, milliseid väljakutseid esitab bitcoin 

suurriikide õiguskaitseorganisatsioonidele ja et bitcoin’i reguleerimatusest tulenev ebaselgus 

võimaldab neid kasutada süüdimõistmatult rahvusvahelistes kuritegudes.  

Taustinfo: 2015. aastal häkkis AÜE panga Invest Banki IT-süsteemidesse kräkker (ingl cracker), kes 

nimetas ennast Bubaks ning varastas sealt Invest Banki klientide, sh nii eraisikute kui ettevõtete 

andmeid. Kräkker on isik, kes püüab ilma loata sisse murda kellegi teise arvutisüsteemi või -võrku, 
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rikkudes tahtlikult süsteemide turvalisust. Nad võivad süsteeme rünnata mitmel põhjusel – omakasu 

saamise eesmärgil privaatsete andmete (salasõnad, pangaparoolid jne) või identiteedi varastamiseks, 

poliitilisel motivatsioonil või ka lihtsalt lõbu pärast. Mõistet “kräkker” ei tohi segi ajada mõistega 

“häkker”, mida paraku väga sageli tehakse. (Arvutiturve, 2000)  

AÜE panga Invest Banki IT-süsteemidesse sisse häkkimisel sattusid kräkker Buba valdusesse 

andmed, mis sisaldasid klientide krediitkaartide numbreid, ülevaateid eraisikute ja ettevõtete 

kõikidest finantstehingutest ja autoriseerimiskoodidest. Peale andmete varastamist nõudis kräkker 

Buba pangalt 8500 bitcoin’i ehk ligikaudu 3 miljoni USD, lunaraha mittemaksmise korral lubas ta 

avalikustada klientide andmed. Invest Bank ei allunud kräkkeri nõudmisetele, keeldus lunaraha 

maksmast ning võttis õiguskaitse organisatsioonidega ühendust. Peale panga keeldumist avalikustas 

Buba mitmete tuhandete klientide andmed Twitteris. Märkimist väärib asjaolu, et peale seda, kui pank 

keeldus lunaraha maksmisest, kontakteerus Buba isikutega, kelle andmed tal olid, e-kirja või smsi 

teel ning nõudis neilt vastutasuks finantsandmete mitteavaldamise eest lunaraha. Seda, kas keegi 

ohvritest ka reaalselt kräkker Bubale lunaraha bitcoin’ides tasus, ei ole teada. Kurjategija on tänase 

päevani tabamata. (Santillan, 2015) 

Toimimise alused: Kuigi väljapressimised lunavara kasutades on kasvav trend, ei ilmne, et selles 

juhtumis oleks kräkker Buba kliendiandmete hankimiseks rakendanud lunavara. Nimelt sisaldab 

lunavara pahavara, mille häkker installeerib arvutisse ja mille tulemusel pahavara krüpteerib arvutis 

olevad andmed ning lukustab arvuti kasutaja süsteemist välja kuni kasutaja maksab lunaraha, mida 

üldjuhul küsitakse bitcoin’ides. Antud juhtumis oli aga pangal ligipääs oma IT-süsteemidele ka peale 

seda, kui Buba klientide andmed varastas. Eeldatavasti sai Buba klientide andmed kopeerimise teel. 

(Zetter, 2015) 

Tabelis 7 esitatakse AÜE juhtumi kuritegelikud aspektid, milleks on lunaraha nõudmine ehk 

väljapressimine ja andmete vargus. 

Tabel 7. AÜE juhtumi kuritegelikud aspektid (autori koostatud järgneva allika põhjal: Santillan, 

2015). 

Kuritegelikud aspektid ja nende kirjeldus 

Aspekt nr 1: väljapressimine 

AÜE panga Invest Banki IT-süsteemidesse häkkis sisse kräkker, kes nimetas ennast Bubaks, varastas sealt Invest Banki 

klientide andmed ning nõudis pangalt vastutasuks ligikaudu 3 miljoni USD väärtuses 8500 bitcoin’i (Santillan, 2015). 

Aspekt nr 2: andmete vargus 

AÜE panga Invest Banki IT-süsteemidesse häkkis sisse kräkker ning varastas sealt Invest Banki klientide, sh nii 

eraisikute kui ka ettevõtete andmeid. 
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Tabelis 8 on kirjeldatud bitcoin’i kasutamise eelised nagu anonüümsus, kesk- või finantsasutuse 

puudumine, piirangute puudus, ülemaailmne aktsepteeritavus, tehingute tagasipöördumatus, mis 

võisid soodustada kuritegude toimepanemist.  

Tabel 8. Bitcoin’i kasutamise eelised AÜE väljapressimise juhtumis (autori koostatud järgneva 

allika põhjal: Santillan, 2015) 

Bitcoin’i kasutamise eelised väljapressimise toimepanemisel ja nende kirjeldus 

Eelis nr 1: anonüümsus  

Kuigi pank ei allunud kräkkeri manipulatsioonidele, peale mida avaldas ta klientide delikaatsed andmed, jäi kurjategija 

tabamata. Eeldatavasti soovis kräkker lunaraha tasumist bitcoin’ides just seetõttu, et erineva tarkvara kasutamise abil 

on kurjategijal võimalik raha saada kätte kiiresti virtuaalselt ning seejuures oma anonüümsus säilitada. Samuti on 

lunaraha nõudmine sularahas või pangakontole erinevalt bitcoin’ist suurema riskiga. Seega võib järeldada, et selline 

vääring nagu – bitcoin, võimaldab kurjategijatel nõuda lunaraha palju riskivabamalt. 

Eelis nr 2: kesk- või finantsasutuse puudumine 

Eeldatavasti oli kräkkeri eelistuseks bitcoin just selle tõttu, et bitcoin’i tehingud ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust, 

kes teataks kahtlasest tegevusest, tuvastaks tehingute osapooli või hoiustaks tehingute andmeid (FBI, 2012). Seega, 

isegi kui ohver oleks tasunud lunaraha kurjategijale, ei oleks sellisel juhul keegi tuvastanud, kellele lunaraha kanti ja 

kräkker oleks ikkagi tabamata jäänud. 

Eelis nr 3: ülemaailmne aktsepteeritavus 

Kräkker Buba isikut ei ole identifitseeritud ja kuigi ta ründas AÜE-s asuvat panka, siis ei anna see alust arvata, et 

tegemist on AÜE-st pärit kurjategijaga. Nimelt annab bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus ja reguleerimatus 

võimaluse panna kirjeldatud väljapressimise juhtumit toime ükskõik millisest riigist. Seega ei pruukinud kräkker Buba 

olla üldse AÜE-st pärit kurjategija, mis teeb aga rahvusvahelise kriminaalmenetluse keerulisemaks ja 

aeganõudvamaks, mis võiski olla kräkker Buba eesmärgiks. 

Eelis nr 4: piirangute puudus 

Kuna bitcoin’ide ülekandmisel puuduvad piirangud, annab see kurjategijatele võimaluse liigutada suuri summasid. 

Teatavasti nõudis kräkker Buba pangalt lunaraha 8500 bitcoin’i, mis oli kuriteo sooritamise hetkel väärt ligikaudu 3 

miljonit USD. 

Eelis nr 5: tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad 

On alust arvata, et bitcoin oli kurjategijale kasulik, kuna tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad ja kui bitcoin’id on 

üle kantud, siis neid on võimatu tagasi nõuda (Böhme et al., 2015, pp. 230). 

2015. aastal häkkis AÜE panga Invest Banki IT-süsteemidesse kräkker, kes nimetas ennast Bubaks 

ning varastas sealt Invest Banki klientide andmeid, nt krediitkaartide numbreid, ülevaateid eraisikute 

ja ettevõtete kõikidest finantstehingutest ja autoriseerimiskoodidest. Vastutasuks andmete mitte 

avalikustamise eest nõudis kräkker Buba pangalt 8500 bitcoin’i, mis oli tol ajal väärt ligikaudu 3 

miljoni USD. Peale seda, kui pank ega ka arvatavasti mitte kliendid, kelle poole ta pöördus, ei allunud 

kurjategija nõudmistele alustas ta andmete avalikustamist. Kurjategija on tänase päevani tabamata. 

Kuriteod, milles kräkkerit oleks oodanud süüdimõistmine, on väljapressimine ja andmete vargus. 

Võib eeldada, et just bitcoin’i omadused nagu, anonüümsus, kesk- või finantsasutuse puudumine, 
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piirangute puudus, tehingute tagasipöördumatus ja ülemaailmne aktsepteeritavus olid need, mis 

suunasid Bubat bitcoin’i kasutama. Seega on lunavara juhtumite õnnestumisel kurjategijale küsimus 

ainult selles, kas ohver allub kurjategija väljapressimisele või ei. Mitmeid väljapressimise juhtumeid 

on nimetatud ka töö teoreetilises käsitluses (vt käesolev töö lk 23). 

2.2.4. Hollandis 2016. aastal aset leidnud rahapesu juhtum  

Selleks, et näidata, kui mastaapselt on võimalik bitcoin’ide abil pesta kriminaaltulu, on töö autor 

valinud analüüsitavaks kaasuseks 2016. aastal Hollandis aset leidnud juhtumi, mis on oma 

kahjusummalt (20 miljoni eurot) suurim bitcoin’ide kasutamist sisaldav kuritegu, mis lähiajal EL-is 

toime on pandud. Nimetatud kuritegu sai valitud ka seetõttu, et Hollandi puhul on tegemist  EL-i 

liikmesriigiga ning arvestatava lähiriigiga Eestile. 

Taustinfo: Rahvusvahelise uurimise käigus, mille siht oli välja uurida asjaolud seoses bitcoin’idega 

sooritatud rahapesu kohta, arreteeris Hollandi politsei 2016. aasta jaanuaris kümme meest (Ten 

arrested in Netherlands over bitcoin money-laundering allegations, 2016). Kõik arreteeritud olid 

20ndates eluaastates hollandlased. Meeste arreteerimiseks korraldati samaaegselt 15 eri paigas üle 

Hollandi koordineeritud reidid. Arreteeritud mehi kahtlustatakse ligikaudu 20 miljoni euro väärtuses 

kriminaaltulu rahapesus bitcoin’idega. Kriminaaltulu, mida pesti bitcoin’idega, pärines 

narkootikumide müügist „tumedas internetis“ asuval illegaalsel turuplatsil. Meeste kinnipidamisel 

arestisid õiguskaitseorganid luksusautosid, sularaha, pangakontosid ning koostöös USA, Austraalia, 

Leedu ja Maroko õiguskaitseorganite ametnikega bitcoin’i kontosid. Märkimist väärib veel asjaolu, 

et kuigi kahtlusalused peeti kinni kahtlustatuna rahapesus, siis avastati nende arreteerimisel 15 kg 

keemilisi ecstasy valmistamise lähteaineid, mis annab alust arvata, et tegemist on narkootikume 

valmistava ja müügiga tegeleva grupeeringuga. Kokku osales kümne mehe kinnipidamisel üle 250 

õiguskaitseametniku. (Sterling, 2016) 

Toimimise alused: Kohtuprotsess arreteeritud meeste suhtes algab 2017. aasta lõpus. Seega ei ole 

käesoleva magistritöö 2017. aasta maikuu koostamise seisuga õiguskaitseorganisatsioon täielikku 

ülevaadet ega infot andnud, kuidas arreteeritud meestele jälile saadi. Teada on vaid põhjus, miks 

arreteeritud meeste osas uurimine algatati: mehed sattusid finantsasutuste tähelepanu alla, sest nende 

pangakontodele kanti pidevalt suurtes summades rahasummasid, mis kohe peale ülekande toimumist 

sularahaautomaatidest välja võeti. Rahasummade suuruseid ei avalikustata enne kohtuistungi algust. 

(Cox, 2016) Siiki võib eeldada, et tegemist pidi olema piisavalt tihedate suuremahuliste tehingutega, 

et see ärataks finantsasutustes kahtlust. Kuigi pangad teevadki koostööd mitmete 

õiguskaitseorganitega, tõdeb Evestus (2015, lk. 361), et tänapäevases e-keskkonnas toimepandavate 
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varavastaste kuritegude iseloomu ja kiirust arvestades ei pruugi õiguskaitseasutused suuta tihti ajas 

ja küberruumis kiirelt toimuvatele tegevustele esimesena reageerida. 

Märkimist väärib veel asjaolu, et isegi kui illegaalsel turuplatsil toimub kaupade ja teenuste eest 

tasumine bitcoin’ides, siis selleks, et müüja saaks reaalset kasu või tulu müüdud kaupadest või 

teenustest, peab müüja konverteerima bitcoin’id seaduslikku valuutasse või sularahaks, mida oleks 

seejärel võimalik reaalselt kasutada. Käesoleva juhtumi kohta on teada, et kahtlusalused said 

bitcoin’id illegaalsel turuplatsil müüdud narkootikumide eest, seejärel müüsid kahtlusalused 

bitcoin’id seaduslikes internetikeskkondades eurode vastu, mis kanti üle kahtlusaluste 

pangakontodele ja seejärel võeti välja sularahaautomaatidest. Kogu tegevust võib kokkuvõtvalt 

nimetada rahapesuks bitcoin’idega. (Cox, 2016) 

Tabelis 9 esitatakse Hollandi juhtumi kuritegelikud aspektid, milleks oli rahapesu ning 

narkootikumide valmistamine ja müük. 

Tabel 9. Hollandi juhtumi kuritegelikud aspektid (autori koostatud järgneva allika põhjal: Sterling, 

2016) 

Kuritegelikud aspektid ja nende kirjeldus 

Aspekt nr 1: rahapesu  

Arreteerituid mehi kahtlustatakse ligikaudu 20 miljoni euro väärtuses kriminaaltulu rahapesus bitcoin’idega (Sterling, 

2016). 

Aspekt nr 2: narkootikumide müük  

Kriminaaltulu, mida pesti bitcoin’idega pärineb teadaolevalt „tumedas internetis“ illegaalsel turuplatsil saadud 

narkootikumide müügist (Sterling, 2016). 

Aspekt nr 3: narkootikumide valmistamine  

Kahtlusaluste arreteerimisel leiti läbiotsimise käigus 15 kg keemilisi ecstasy valmistamise lähteaineid, mis annab alust 

arvata, et tegemist on uimastite valmistamisega tegeleva grupiga. 

Tabelis 10 on kirjeldatud bitcoin’i kasutamise eelised nagu anonüümsus, kiirus, piiratud jägitavus ja 

ülemaailmne aktsepteeritavus, mis võisid soodustada kuritegude toimepanemist.  
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Tabel 10. Bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijatele Hollandi juhtumis (autori koostatud 

järgnevate allikate põhjal: Sterling, 2016; Cox, 2016). 

Bitcoin’i kasutamise eelised rahapesu toimepanemisel ja nende kirjeldus 

Eelis nr 1: anonüümsus 

Kurjategijate anonüümsus oli tagatud läbi kahe tegevuse. Esiteks kasutati narkootikumide müügiks „tumedas 

internetis“ asuval illegalset turuplatsi (nime ei ole avalikustatud). Teiseks küsiti narkootikumide müümisel tasu 

bitcoin’ides. Eeltoodud kahe tegevuse abil on kurjategijatel võimalik oma päritolu ja asukohta varjata. Sellest annab 

aimu kriminaaltulu suurus – lisaks arestitud kontodele ja varale, mida kurjategijatel õnnestus pesta ja soetada, 20 

miljonit eurot. Samuti väärib märkimist asjaolu, et kurjategijate tegevused köitsid esmalt finantsasutuste tähelepanu ja 

seda kuriteo lõppfaasis ehk hetkel, kui bitcoin’ides saadud kriminaaltulu vahetati käibel oleva valuuta vastu, mis toob 

hästi esile bitcoin’ide eelist käibel oleva valuuta ees. 

Eelis nr 2: kesk- või finantsasutuse puudumine  

Narkootikumide eest illegaalsel turuplatsil tasuti bitcoin’ides, kuid tehingu sooritamisel bitcoin’idega puudub 

vahendaja, mis tähendab, et kesk- või finantsasutustel ei ole võimalik rahvusvahelisi organisatsioone või järelevalve 

asutusi informeerida kahtlastest tehingutest kauba või teenuse eest tasumise hetkel. Kuigi kokkuvõttes olid just 

finantsasutused ehk pangad need, kes õiguskaitseorganisatsioone teavitasid suurte rahasummade liikumisest ja 

kahtlasest tegevusest arreteeritud meeste pangakontodel, toimus teavitamine siiski alles peale seda, kui bitcoin’ides 

saadud kriminaaltulu oli vahetatud käibel oleva valuuta vastu ja 20 miljoni väärtuses kriminaaltulu oli pestud. Seetõttu 

võib eeldada, et kui kurjategijad oleks organiseeritumalt tegutsenud ja võtnud pangast väiksemaid summasid, ei oleks 

nad finantsasutuste tähelepanu köitnud. 

Eelis nr 3: ülemaailmne aktsepteeritavus 

Tulenevalt bitcoin’i ülemaailmsest aktsepteeritavusest, oli võimalik müüa valmistatud narkootikume kõikjal maailmas, 

mis tähendas veelgi suuremat tulu. Bitcoin’i globaalsusest annab ilmekalt aimu ka asjaolu, et meeste arreteerimisel 

osalesid veel USA, Austraalia, Leedu ja Maroko õiguskaitseorganisatsioonide ametnikud. 

Eelis nr 4: kiirus 

Tänu sellele, et bitcoin’e on võimalik hoiustada ja üle kanda kiiresti, õnnestus kurjategijatel enne nende tabamist pesta 

bitcoin’ide abil ligikaudu 20 miljonit eurot. Lisaks arestiti luksusautosid, sularaha, pangakontosid ning bitcoin’i 

kontosid. 

Kokkuvõtlikult võib välja tuua, et 2016. aasta jaanuaris arreteeris Hollandi politsei rahvusvahelise 

uurimise käigus kümme meest. Arreteeritud mehi kahtlustatakse ligikaudu 20 miljoni euro väärtuses 

kriminaaltulu rahapesus bitcoin’idega. Kriminaaltulu, mida pesti bitcoin’idega, pärines 

narkootikumide müügist „tumedas internetis“ asuval illegaalsel turuplatsil. Lisaks arestiti meeste 

kinnipidamisel luksusautosid, sularaha, pangakontosid ning koostöös USA, Austraalia, Leedu ja 

Maroko õiguskaitseorganite ametnikega ka bitcoin’i kontosid. Läbiotsimise hetkel avastati 

arreteeritud meeste omandis olevat 15 kg keemilisi ecstasy valmistamise lähteaineid. Arreteeritud 

grupeeringule saadi jälile tänu finantsasutustele, kes teavitasid õiguskaitseorganisatsioone kahtlasest 

tegevusest arreteeritud meeste pangakontodel. Kuriteod, milles kahtlusaluseid süüdistatakse, on 

rahapesu ning narkootikumide valmistamine ja müük. Eeldatavasti olid just bitcoin’i omadused nagu, 
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anonüümsus, kiirus, piiratud jälgitavus, ülemaailmne aktsepteeritavus ja kesk- või finantsasutuse 

puudumine need, mis ajendasid kurjategijaid kasutama just bitcoin’i rahapesus ja narkootikumide 

müümisel. 

2.2.5. Juhtumianalüüside võrdlus 

Kõik kolm juhtumit: Silk Road, 2015. aasta AÜE väljapressimine ja 2016. aasta Hollandis aset 

leidnud rahapesu, esindavad erinevaid kuritegusid nagu illegaalsete kaupade ja teenuste müük, 

väljapressimine ja rahapesu. Kõiki eeltoodud juhtumeid analüüsiti bitcoin’ide iseärasustest lähtuvalt, 

mitte nende toimepanemise tehnilisest poolest. Selline lähenemine aitab välja selgitada, kas bitcoin’i 

omadused ja selle kasutamine erinevates kuritegudes soodustab kuidagi nende toimepanemist, 

vastates seeläbi töö esimesele ja teisele uurimisküsimusele. 

Juhtumite analüüsil selgus, et kõigi kolme kuriteo toimepanemisel oli oluline roll bitcoin’i 

maksevahendina kasutamisega kaasneval anonüümsusel. Võib eeldada, et see oli esimene ja 

peamine põhjus, miks kõikides analüüsitud kuritegudes valiti maksevahendiks bitcoin. Näiteks AÜE 

juhtumis häkkis kräkker Buba panga IT- süsteemidesse, mis vajab põhjalikke IT-alaseid teadmisi. 

Seega on võimalik, et kräkker Buba valis lunaraha tasumise just bitcoin’ides, kuna tal on olemas 

vajalikud IT-alased teadmised, et tagada oma identiteedi ja asukoha anonüümsus, mis on teoreetilise 

info põhjal üks anonüümsuse tagamise eelduseid. Seega, oleneb kurjategija anonüümsuse tagamine, 

bitcoin’e kasutades, just tema enda pingutustest. Silk Roadi ja Hollandi juhtumeid eristab AÜE-s 

toimunud väljapressimisest asjaolu, et need leidsid suures osas aset “tumedas internetis”. Nimetatud 

võrgustik on ligipääsetav ainult valitud isikutele või isikute grupile läbi kindla tarkvara, 

konfiguratsiooni või autorisatsiooni, mis aitas samuti tagada juhtumites osalevate kurjategijate 

anonüümsust. Märkimist väärib veel asjaolu, et AÜE kuriteo toimepanija on siiani tabamata. Silk 

Roadi looja Ross Ulbricht avastati õiguskaitseorganisatsioonide sõnul tema enda tehtud vea tõttu ning 

Hollandi kurjategijate grupeeringule jõuti jälile suuresti tänu finantsasutustele. Seega, võib väita, et 

Silk Roadi ja Hollandi grupeeringu tabamine polnud seotud anonüümsuse, mida bitcoin’i ja „tumeda 

interneti“ kasutamine võimaldab, puudulikkusega, vaid teiste tähelepanu köitvate tegevuste 

(illegaalsete isikut tõendavate dokumentide tellimise, suurte rahasummade liigutamise) tõttu. 

Teine kuritegude ühine joon, mis juhtumite analüüsimisel selgus, oli kesk- või finantsasutuse 

puudumine. Teatavasti ei läbi tehingud bitcoin’idega ühtegi kesk- või finantsasutust ja sellel 

puudub ka seos valitsusega. See aga tähendab, et puudub legaalne organisatsioon või asutus, kes 

omaks tehingute üle bitcoin’idega ülevaadet ja teavitaks kahtasest tegevusest 

õiguskaitseorganisatsioone. Heade kavatsustega bitcoin’i kasutaja soovib vastupidiselt kurjategijale 

üldjuhul, et tehingutes oleks ka kolmas osapool, kelle poole pöörduda juhul, kui tehing ei õnnestu või 
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kui isik on sattunud pettuse osaliseks. Viimati nimetatu puhul on õiguskaitse teostamine palju lihtsam, 

kui tehing on läbinud finantsasutuse. Seega on kesk- või finantsasutuste järelvalve puudumise puhul 

tegemist bitcoin’i omadusega, mis on eeliseks kurjategijale, sest nimetatud omadus võimaldaski 

kurjategijatel omavahel teostada tehinguid, ilma et keegi kolmas oleks omanud ülevaadet või teadnud, 

mis summades ja mille eest makseid teostatakse. Kui sellised ülekanded oleksid käinud kohe läbi 

pankade või teiste finantsasutuste, siis oleks taoline tegevus äratanud finantsasutuste ja 

õiguskaitseorganisatsioonide tähelepanu varem. Samale asjaolule viitab ka Hollandi juhtum, kus 

kuriteole jõuti jälile vaid seetõttu, et bitcoin’id, mis saadi narkootikumide müügi eest illegaalsel 

turuplatsil, vahetati internetis eurodeks, mis kanti reaalsetele pangakontodele, millel üle on pangal 

kontroll. Kuna tegemist oli suurte summadega, muutusid pangad ärevaks. Seega, kui kurjategijad 

oleksid organiseeritumalt ja ratsionaalselt tegutsenud, nt jaganud summad väiksemaks, või loonud ka 

teistes riikides pangakontosid, ei oleks nad finantsasutuste tähelepanu köitnud. Peab möönama, et ka 

sularahaga tegutsemine poleks väga kergesti õiguskaitseorganiteni jõudnud. Siiski kaasneb sularaha 

kasutamisega kuritegelikel eesmärkidel väga palju riske, nt toimub sularaha tehingute puhul 

kohtumine näost näkku, seega puudub võimalus säilitada oma anonüümsus. Samuti, näiteks 

väljapressimiste puhul on tabamise võimalus suurem, kui lunaraha nõutakse sularahas. Ka ei 

võimalda sularaha kasutamine tegutseda nii lihtsalt ülemaailmselt. 

Kolmandaks ühiseks jooneks analüüsitud kuritegude puhul oli bitcoin’i ülemaailmne 

aktsepteeritavus. Võrreldes käibel olevate valuutadega, teeb see kaubitsemise jt bitcoin’idega seotud 

tegevused väga mugavaks üle maailma: nt võimaldab kurjategijatel teha tehinguid igal pool, teostada 

rahvusvahelisi kuritegusid ja tekitada olukordi, kus ohver ja kurjategija on eri riikides, muutes 

kriminaalmenetluse läbiviimise keerulisemaks ja aeganõudvamaks. Samuti võimaldab see 

kurjategijatel omavahel teostada makseid rahvusvaheliselt. Kuigi kräkker Buba isikut ei ole 

identifitseeritud ja ta ründas AÜE-s asuvat panka, ei anna see alust arvata, et tegemist oli AÜE-s 

asuva kurjategijaga. Nimelt annab bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus ja reguleerimatus 

võimaluse panna analüüsitud juhtumi toime ükskõik kus, mis muudab ka kriminaalmenetluse 

aeganõudvaks ja see võiski olla kräkker Buba üheks motivaatoriks. Lisaks on tänu bitcoin’ide 

ülemaailmsele aktsepteerivatavusele võimalik laiendada oma kuritegelikku tegevust globaalselt, 

suurendades nii kriminaaltulu. Näiteks oli see eeliseks Silk Roadi illegaalsele turuplatsile, kelle 

kasutajaskond ulatus teatavasti sadadesse tuhandetesse ja kes asusid nt USAs, Saksamaal, Hollandis, 

Kanadas, Suurbritannias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Austrias ja Prantsusmaal. Hollandi juhtumi 

puhul oli tegemist rahvusvahelise kriminaalmenetlusega, kus osalesid ka USA, Austraalia, Leedu ja 

Maroko õiguskaitseorganisatsioonide ametnikud. Seega annab bitcoin’ide ülemaailmne 
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aktsepteeritavus erinevalt sularahast võimaluse laiendada oma kriminaalset tegevust kõikjale, mis 

omakorda suurendab isikute või grupeeringute kasumit. 

Neljandaks ilmnes, et bitcoin’i kasutamise kiirus oli eeliseks kurjategijatele nii Hollandi kui Silk 

Roadi juhtumis. Teadaolevalt liikus Silk Roadi kaudu ligi 20% USA narkootikumidest, mille käive 

oli 2,5-aastase tegutsemisaja jooksul 1,2 miljardit. Hollandis jõudsid grupeeringusse kuulunud isikud 

enne tabamist pesta ligikaudu 20 miljoni euro väärtuses bitcoin’e ja lisaks arestiti ka sularaha, 

luksusautosid jpm. Tegemist on summadega, mis ei ole tavapärane seaduslike äriühingute puhul, eriti 

veel oma esimese tegutsemisaasta jooksul ja ärataks koheselt finantsasutuste tähelepanu. Seega olid 

mõlemal juhul tehingud kiired ning kuna teooria järgi toimuvad tehingud bitcoin’idega hetkega, siis 

seda kurjategijad ka ära kasutasid. Bitcoin’i kiirust polnud töö autoril võimalik AÜE juhtumis 

analüüsida, sest kurjategija on endiselt tabamata ja lunaraha ei tasutud. Võib eeldada, et kiirus on 

selline omadus, mis eriti rahvusvaheliste kuritegude toimepanemisel on suureks eeliseks. Seega, kuna 

tehingud bitcoin’idega on hetkelised ka rahvusvaheliselt, siis annab ta võimaluse toime panna 

kuritegusid, mille kriminaalmenetlused on aeganõudvamad. Seetõttu saab kurjategija teenistuse kätte 

kiiresti ning selle käibel oleva valuuta vastu vahetada, samal ajal kui õiguskaitseorganid vajavad aega 

koostööks teiste riikidega. Teiseks võimaldab bitcoin kiiresti kasvatada oma kuritegevuse tulemusel 

saadud tulu. 

Viiendaks ilmnes, et erinevalt Hollandi rahapesust ja Silk Roadist oli AÜE juhtumis bitcoin’i 

kasutamise eeliseks ka see, et tehingud bitcoin’idega ei ole peatatavad ega taastatavad. Nimetatud 

omadus on eeliseks just kuritegudes, kus bitcoin’id kantakse heauskselt üle ja kuriteo ilmnemisel 

puudub võimalus pöörduda kolmada osapoole juurde või saada abi õiguskaitseorganisatsioonidelt. 

Samamoodi pole võimalik tagasi saada väljapressimisel makstud lunaraha. Silk Roadi ja Hollandi 

juhtumites toimusid tehingud peamiselt kurjategijate vahel. See tähendab, et osteti ja müüdi erinevaid 

illegaalseid kaupu ja teenuseid, nt relvi, narkootikume, võltsitud dokumente. Seega võib eeldada, et 

bitcoin’i omadus nagu tehingute tagasipöördumatus ei ole eeliseks kuritegudes, kus kurjategijad 

teevad omavahel tehingud, sest neil puudub huvi tehinguid tagasipöörata juhul, kui on tehtud vales 

summas ülekanne illegaalsete kaupade eest tasumisel.  

Kuuendaks ilmnes, et bitcoin’ide kasutamise eeliseks kurjategijale AÜE juhtumis oli see, et 

bitcoin’ide ülekandmisel puuduvad piirangud, mis andis kurjategijale võimaluse nõuda pangalt 

lunaraha 8500 bitcoin’i, mis oli kuriteo sooritamise hetkel väärt ligikaudu 3 miljonit USD. Näiteks 

sama summa ülekandmine pangakontole või sularahas tasumine oleks olnud problemaatiline. 

Nimetatud eelist ei ole analüüsitud Hollandi ja Silk Roadi juhtumis, sest puudub info sealsete 

tehingute summade kohta. Ühelt poolt võib eeldada, et tehingute maksumused ei olnud suured, sest 
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tegemist oli müügiplatvormidega, kus enamik kliente olid pigem edasimüüjad kui kokkuostjad. 

Teises küljest võib eeldada, et arvestades Silk Roadi käibe suurust ja Hollandi grupeeringu poolt 

pestud raha summat olid nimetatud juhtumites tehingute maksumused suured ja bitcoin’ide 

kasutamine võimaldas neid toime panna. Seega võib öelda, et üheks bitcoin’i kasutamise eeliseks 

kurjategijatele võib pidada piirangute puudumist, sest see annab kurjategijatele võimaluse liigutada 

suuri summasid. 

Kokkuvõtlikult tõi juhtumianalüüs välja, et kuigi tegemist on kolme erineva kuriteoga, osundavad 

analüüsitud juhtumid sellele, et bitcoin on oma omadustest tulenevalt haaranud olulise rolli 

kuritegelikus maailmas. Juhtumianalüüsi tulemusel selgus, et bitcoin’i kasutamisega maksevahendina 

erinevates kuritegudes kaasnevad mitmed omadused, mis soodustavad kuritegude toimepanemist ja 

esitavad väljakutseid õiguskaitseorganisatsioonidele.  

Analüüsi käigus ilmnes, et bitcoin’i peamised eelised kurjategijale, mis soodustavad illegaalsete 

kaupade ja teenuste müüki „tumedas internetis“, väljapressimises ning rahapesus, on selle 

kasutamisega kaasnev võimalus tekitada oma identiteedi ja asukoha anonüümsus, bitcoin’i 

ülemaailmne aktsepteeritavus ja asjaolu, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- või 

finantsasutust. Väljapressimises on oluline, et bitcoin’i tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad, 

sest sealne ohver hindaks kolmanda osapoole, nt finantsasutuse või õiguskaitseorganisatsiooni 

olemasolu, et hiljem oma raha tagasi saada. Olukordades, kus kurjategijad teevad omavahel 

tehinguid, nt narkootikumide, relvade jpm illegaalsete kaupade ja teenuste ostmisel/müümisel, on 

tehingute tagasipöördumatusel mitte oluline osa. Lisaks eeltoodule ilmnes, et illegaalsete kaupade ja 

teenuste müümisel „tumedas internetis“ ja rahapesus, oli kurjategijate jaoks bitcoin’i eeliseks ka 

kiirus, seda põhjusel, et tehingud bitcoin’ides on hetkelised, ning kiirus annab võimaluse toime panna 

rahvusvahelisi kuritegusid. Seeläbi muutuvad kriminaalmenetlused õiguskaitseorganisatsioonidele 

aeganõudvamaks, mis on suureks eeliseks kurjategijale, kuna selle ajaga, kui 

õiguskaitseorganisatsioonid jõuavad teha teise riiki õigusabipalve, on kurjategija juba bitcoin’id kätte 

saanud ja vahetanud käibel oleva valuuta vastu. Teiseks võimaldab bitcoin kiiresti kasvatada oma 

kuritegevuse tulemusel saadud tulu. 

Tabelis 11 on välja toodud illegaalse turuplatsi Silk Roadi, AÜE-s 2015. aastal aset leidnud 

väljapressimise ja Hollandis 2016. aastal toimunud rahapesu juhtumitega seotud sarnased jooned 

bitcoin’i kasutamise eelistest nende kuritegude toimepanemisel koos kirjelduste ja järeldustega, mis 

võisid soodustasid kuritegude toimepanemist.  
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Tabel 11. Juhtumite võrdlustabel (autori koostatud järgnevate allikate analüüsi põhjal: Buxton et al., 

2015, pp. 1; Investopedia, 2014; Chikada, 2016, pp. 39; FATF, 2014; Galano, 2014, pp. 13; Woolf, 

2015; Thielman, 2015; Greenberg, 2013; Burleigh, 2015; Christin, 2012, p. 3; Gehl, 2014, pp. 

1220; U.S. Attorney's Office, 2015; TOR, 1990; RIA, 2016; Arvutiturve, 2000; Santillan, 2015; 

Zetter, 2015; Sterling, 2016; Cox, 2016; Evestus, 2015, lk. 361). 

Juhtumid Bitcoin’i kasutamise eelised 

 Anonüümsus Kesk- või 

finantsasutuse 

puudumine 

Ülemaailmne 

aktsepteeritavus 

Piirangute 

puudumine 

Tehingute 

kiirus 

Tehingud ei 

ole peatatavad 

ega 

taastatavad 

Silk Roadi 

juhtum X X X  X  

AÜE 

väljapressimise 

juhtum 
X X X X  X 

Hollandi 

rahapesu 

juhtum 

X X X  X  

Juhtumianalüüsi järeldused 

Anonüümsus Selleks, et kurjategijate anonüümsus oleks bitcoin’e kasutades tagatud, peavad kasutajal olema ka 

IT-alased teadmised, mis AÜE juhtumi toimepanijal olid. Samuti on, lunaraha nõudmisel 

sularahas või pangakontole kandmisel, erinevalt bitcoin’ist, suurem risk vahele jääda. Bitcoin 

võimaldab kurjategijal nõuda lunaraha ja tasuda illegaalsete kaupade ja teenuste eest ohutumalt ja 

riskivabamalt. Silk Roadi ja Hollandi juhtumites oli kasutajaskonna anonüümsus tagatud lisaks 

bitcoin’ile ka tänu „tumedale internetile“, kus kaubeldi. 

Kesk- või 

finantsasutuse 

puudumine 

Analüüsi tulemusel selgus, et põhjus miks kõikides juhtumites kasutati maksevahendina bitcoin’e 

või nõuti lunaraha bitcoin’ides, seisnes selles, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- või 

finantsasutust. Seega võimaldab bitcoin teostada tehinguid finantsasutustele ja 

õiguskaitseorganisatsioonidele märkamatult. See omakorda tähendab, et puudub organisatsioon või 

asutus, kes omaks tehingute üle kontrolli ja teataks kahtlasest tegevusest õiguskaitse 

organisatsioonidele. Siiki peab tõdema, et erinevalt teistest juhtumitest olid Hollandi juhtumis just 

finantsasutused need, kelle tähelepanu äratas kuritegelikku grupeeringusse kuuluvate isikute 

tegevus pangakontodel, kuid seda alles peale bitcoin’ide vahetamist käibel oleva valuuta vastu ja 

pangakontodele jõudmist. Seega võib eeldada, et kui kurjategijad oleks organiseeritumalt 

tegutsenud ei oleks nad finantsasutuste tähelepanu köitnud. 

Ülemaailmne 

aktsepteeritavus 

Bitcoin’ide ülemaailmne aktsepteeritavus võimaldab toime panna rahvusvahelisi kuritegusid ka 

ilma riigist lahkumata ehk tekitada olukordi, kus ohver ja kurjategijad on eri riikides. Lisaks annab 

bitcoin’ide ülemaailmne aktsepteeritavus erinevalt sularahast võimaluse laieneda globaalselt oma 

kriminaalse tegevusega, mis suurendab isikute või grupeeringute kriminaaltulust saadavat kasumit. 

Näiteks oli nimetatud omadus eeliseks Silk Roadi illegaalsele turuplatsile, kelle kasutajaskond 

ulatus teatavasti sadadesse tuhandetesse ja kes asusid nt USAs, Saksamaal, Hollandis, Kanadas, 

Suurbritannias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Austrias ja Prantsusmaal. Hollandi juhtumi puhul oli 

tegemist rahvusvahelise kriminaalmenetlusega, kus osalesid lisaks USA, Austraalia, Leedu ja 

Maroko õiguskaitseorganisatsioonide ametnikud. 

Piirangute 

puudumine 

Bitcoin’ide kasutamise eeliseks kurjategijale AÜE juhtumis oli see, et bitcoin’ide ülekandmisel 

puuduvad piirangud, mis andis kräkker Bubale võimaluse nõuda pangalt lunaraha 8500 bitcoin’i 

ehk 3 miljonit USD. Näiteks oleks sama summa tasumine sularahas või pangakontole 

problemaatilisem. Nimetatud eelist ei ole analüüsitud Hollandi ja Silk Roadi juhtumis, sest puudub 

info sealsete tehingute summade kohta, kuid ühelt poolt võib eeldada, et tehingute maksumused ei 

olnud suured, sest tegemist oli müügiplatvormidega, kus enamus kliente olid pigem edasimüüjad 

kui kokkuostjad. Teises küljest võib eeldada, et arvestades Silk Roadi käibe suurust ja Hollandi 

grupeeringu poolt pestud raha summat, siis ka nimetatud juhtumites olid tehingute maksumused 

suured ja bitcoin’i kasutamine võimaldas liigutada suuri summasid. 
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Juhtumianalüüsi järeldused 

Tehingute 

kiirus 

Selgus, et bitcoin’i kasutamise eeliseks, kurjategijatele Hollandi ja Silk Roadi juhtumis, oli 

maksevahendi kiirus. Kuna tehingud bitcoin’idega on hetkelised siis see võimaldab toime panna 

rahvusvahelisi kuritegusid. Seeläbi muutuvad kriminaalmenetlused aeganõudvamaks, mis on 

suureks eeliseks kurjategijale,  kuna selle ajaga kui õiguskaitseorganisatsioonid jõuavad teha teise 

riiki õigusabipalve on kurjategija juba bitcoin’id kätte saanud ja vahetanud käibel oleva valuuta 

vastu. Teiseks võimaldab bitcoin kasvatada oma kuritegevuse tulemusel saadud tulu kiiresti, nähes 

ka koheselt tulemust.   

Tehingud ei ole 

peatatavad ega 

taastatavad 

Analüüsi tulemusel ilmnes, et AÜE väljapressimise juhtumis oli toimepanemise eeliseks  tehingute 

tagasipöördumatus erinevalt Hollandi rahapesu ja Silk Roadi juhtumist. Nimetatud omadus on 

eeliseks kuritegude toimepanemisel, kus ohvriks on heauskne indiviid, kellel puudub peale lunaraha 

ülekandmist võimalus pöörduda kolmanda osapoole juurde või saada abi õiguskaitse 

organisatsioonidelt nt lunaraha nõudmistel, et oma tasutud summa tagasi saada. Põhjus, miks 

tehingute tagasipöördumatus ei olnud eeliseks Silk Roadi ja Hollandi rahapesu juhtumites seisnes 

selles, et seal teostasid tehinguid omavahel kurjategijad illegaalsete kaupade ja teenuste eest, mis 

tähendab, et juhul, kui kurjategija oleks sealsetes bitcoin’i tehingutes vale ülekande sooritanud, ei 

teki tal soovi õiguskaitse organisatsioonide poole pöörduda, et oma bitcoin’id tagasi nõuda ja tehing 

tagasipöörata ehk kurjategijad ei omavahel tehtud tehingutes nimetatud omadusesest eelist kuidagi 

Seega omab tehingute tagasipöördumatus eelist eelkõige sellistes kuritegudes, kus ohvriks on 

heauskne indiviid, kes on langenud väljapressimise ohvriks. 

Kuigi töö autor analüüsis paljudest kuritegudest ainult kolme (rahapesu, väljapressimine, illegaalsete 

kaupade ja teenuste müük “tumedas internetis“), ei saa välistada, et välja toodud järeldused ja 

bitcoin’i kasutamise eelised ei kehti ka teiste kuritegude toimepanemisel. Samuti võib öelda, et samu 

kuritegusid saab toime panna ka teiste virtuaalvääringutega, millel on sarnased omadused bitcoin’ile, 

kuid arvestades bitcoin’i positsiooni turul ja kasvu läbi aastate, oli ja on see kõige kindlam vääring, 

mida sellistel juhtudel kasutada. Seega, teeb bitcoin’i olemasolu nimetatud kuritegude tegemise 

lihtsamaks, kuid see ei tähenda, et ilma bitcoin’ita need kuriteod olemata oleks. 

2.3. Ekspertintervjuude analüüs, bitcoin’ide kuritegudes kasutamise kohta, 

kogutud arvamuste võrdlemiseks 

Magistritöös püstitatud uurimisküsimustele vastuste saamiseks viidi läbi poolstruktureeritud 

ekspertintervjuud erinevates bitcoin’i valdkondades ja küberturvalisuse küsimustega tegelevate 

ekspertide seas, et välja selgitada, millised on bitcoin’idega tegelevate ekspertide või valdkonda 

juhtivate riiklike institutsioonide esindajate arvamused bitcoin’ide kasutamise eelistest ühiskonnale 

ja kurjategijatele, millised on ekspertide arusaamad bitcoin’ide kasutamisest erinevates kuritegudes 

ja milline on ekspertide arusaam bitcoin’ide ja nendega kauplejatele kohaldatavate Eesti õigusaktide 

osas. Analüüsi käigus võrreldi kogutud arvamusi teoreetiliste seisukohtadega ja juhtumite analüüsi 

tulemustega ning saadi infot, et teha ettepanekuid, kuidas tõkestada bitcoin’ide kasutamist 

kuritegelikel eesmärkidel.  

Ekspertintervjuude analüüsiks kodeeriti tulemused neljaks kategooriaks – seisukohad bitcoin’ide 

eelistest ühiskonnale, seisukohad bitcoin’ide eelistest kurjategijale, arvamused bitcoin’ide 

kasutamisest erinevates kuritegudes ning hinnangud Eesti õigusaktide kohta. 



45 
 

Esimene kategooria bitcoin’ide eelised ühiskonnale ning teine kategooria bitcoin’ide eelised 

kurjategijale koosneb koodidest, millega vastati esimesele uurimisküsimusele (Missugused on 

bitcoin’i kasutamise peamised eelised ühiskonnale ja kurjategijatele?). Teise uurimisküsimuse 

(Millistes kuritegudes on bitcoin’i kasutamine kõige eelistatum?) alla moodustus kolmas kategooria 

bitcoin’ide kasutamine erinevates kuritegudes. Kolmanda uurimisküsimuse (Millised on bitcoin’i 

valdkondades ja küberturvalisuse küsimustega tegelevate ekspertide hinnangud bitcoin’idele ja selle 

kauplejatele kohaldatavate Eest õigusaktide osas?) alla moodustus neljas kategooria arvamused Eesti 

õigusaktidest. 

Esimesele uurimisküsimusele vastuse saamiseks palus autor uuringus osalejatel avaldada arvamust 

bitcoin’i eelistest ühiskonnale (vt käesolev töö lk 83 tabel 31). Bitcoin’ide eeliste mõistmine 

ühiskonnale on oluline riigi, indiviidi ja äriühingute vahelises koostöös. 

Kõige enam tõid intervjueeritavad bitcoin’i eelisena välja sellega seostuvat plokiahela tehnoloogiat. 

Plokiahela tehnoloogia positiivset mõju majandusele ja kasutusvõimalusi erinevates valdkondades 

mainisid praktiliselt kõik. Plokiahela tehnoloogia innovaatilisus ja kasutusvõimalus teistes 

valdkondades on välja toodud ka töö teoreetilises osas (vt käesolev töö lk 18-19). 

Tabel 12. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi plokiahela 

tehnoloogia kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Kogu bitcoin’i teema juures on minu hinnangul kõige positiivsemaks asjaoluks blockchain tehnoloogia massidesse 

toomine ja pikemas perspektiivis blockchain on ilmselt võtmesõna paljudes valdkondades. Kindlasti annab see paljudes 

kohtades uut turvalisust ning edendab digiprotsesside turvalisemaks ja kiiremaks muutumisega ka majandust 

märgatavalt. Näiteks blockchain’i tehnoloogial andmete kinnitamine, finantstehingute kinnitamine jne.” (Ekspert nr 1, 

2017). 

“Blockchain tehnoloogial on küll tarbimisväärtus – väljaspool krüptoraha teemat” (Ekspert, nr 4, 2017).  

Koodi arengumaadele kasulik kohta ühtisid kõikide ekspertide arvamused, et teatud riikides, nt 

arengumaades või piirkondades, kus finantsteenused ei ole nii arenenud, indiviididel puudub ligipääs 

finantsteenustele, piirkondades, kus valitseb diktatuur või inimõiguste eiramine või inimeste 

tagakiusamine ning piirkonnad, kus valuuta- ja sularahatehingutel on piirmäärad või 

ettevõtlusvabadust ei toetata, võib bitcoin olla eeliseks, sest see annab võimaluse mingi väärtuse 

vahetamiseks kiirelt ja mugavalt. Sellest tulenevalt on ka pooled intervjueeritavatest märkinud, et 

arvestades Eesti finantsasutuste teenuseid ja kättesaadavust nemad bitcoin’il Eesti võtmes lisaväärtust 

ei näe. Bitcoin’i kasulikkusest arengumaades jt sellistes piirkondades on kirjutatud teoreetilises 

käsitluses (vt käesolev töö lk 20 - 21). 
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Tabel 13. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi 

arengumaadele kasulik kohta (autori koostatud) 

Tsitaat 

“Üks bitcoin’i eelis tuleb avatusest ja kolmanda osapoole puudusest.Näiteks piirkondades,, kus puudub igasugune 

pangandus ja ainukeseks võimaluseks on partertehingud või sularaha tehingud, nt arengumaad nagu Aafrika, Aasia 

ja India on bitcoin ainus võimalus, kuidas toimetada ja mingit väärtust vahetada internetikeskkonnas ja saata kauge 

vahemaa taha” (Sauga, 2017). 

Kolmandaks bitcoin’i eeliseks võib pidada madalaid ülekandetasusid. Toodi välja, et tehingutes 

bitcoin’idega on madalad ülekandetasud eeliseks just mikromaksete ja rahvusvaheliste tehingute 

puhul. Seda asjaolu on ka selles töös teoreetiliselt käsitletud ( vt käesolev töö lk 19). Üksikud vastajad 

tõid välja, et Eesti-siseselt ei oleks madalad ülekandetasud oluline argument erinevalt Aafrikast või 

Lähis-Idast, kuna Eestis on finantsteenused piisavalt kiired ja kättesaadavad. Vastajad tõdesid, et kõik 

oleneb asukohamaast. Samuti arvas üks intervjueeritav, et äriühingute jaoks, kes sooritavad suurtes 

summades makseid, ei kaalu ülekandetasude väiksus üle seda riski, mis suurte maksetega kaasas käib. 

Tabel 14. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi madalad 

ülekandetasud kohta (autori koostatud) 

Tsitaat 

“Bitcoin’is on positiivseid aspekte üsna palju, on madalad ülekandetasud, võrreldes pankadega ja isegi 

Transferwise’iga. Maailmapraktika on, et kui ma tahan annetada kellelegi 5 eurot, siis need ülekandetasud on mitu 

korda suuremad. Bitcoin’i puhul on need kaduvväikesed, /.../” (Kard, 2017). 

Intervjuude analüüsimisel selgus, et bitcoin’idega tehtud tehingute kiirust, nii teostamisel kui ka 

kaevandamisel, hindasid positiivseks ühiskonnale enamik intervjueeritavatest. Töö raames on 

bitcoin’ide tehingute kiirust käsitletud teoreetilises osas (vt käesolev töö lk 19). Mõni positiivse 

hinnangu andnud ekspert tõdes, et Eesti mõistes bitcoin’i kiirusel eelis puudub, sest Eestis on 

finantsteenused piisavalt mugavad ja kättesaadavad ja indiviidil ei jääks sellest tulenevalt mõni tehing 

teostamata. Samas mööndi, et sellistes riikides, kus finantsteenused ei ole nii lihtsalt kättesaadavad 

nagu Eestis, on bitcoin’il võimalus endale kasvulaud tekitada, kuna nendes riikides saab bitcoin’idega 

kiirelt ja mugavalt tehinguid sooritada. Paar eksperti olid arvamusel, et bitcoin’idega tehingute 

teostamisel kaasnev kiirus ei ole määravaks indiviidele ja pole oluline normaalse äritegevuse puhul. 
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Tabel 15. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi kiirus kohta 

(autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Kõige elementaarsemad ja käega katsutavamad eelised on, et bitcoin toimib ilma vahendajata ehk siis puudub kolmas 

osapool. Sseega ei ole sellist osapoolt, keda tingimata on vaja usaldada ja kes võtab tihti vahendustasu. Selle tõttu on 

raha liigutamine bitcoin’ides oluliselt odavam, kiirem, mugavam.” (Sauga, 2017). 

“Bitcoin’is on positiivseid aspekte üsna palju /... /puhul on need kaduvväikesed, ta on väga kiire, võrreldes enamuse 

maailmaga on meie internetipangandus väga kiire,  Transferwise on samuti kiire aga bitcoin on hetkeline.” (Kard, 

2017). 

Ekspertintervjuudes anti vastuseid, mis võib kokku võtta koodiga eelised puuduvad, mis selle töö 

seisukohalt on uus arvamus, sest teoreetilisest analüüsist seda välja ei tulnud. Intervjueeritavate seas 

oli paar eksperti, kellest üks oli arvamusel, et peale plokiahela tehnoloogia tema bitcoin’is eeliseid ei 

näe ning teise eksperdi sõnul bitcoin’il eelised puuduvad, kui välja arvata investeerimise eesmärk. 

Samal seisukohal oli veel üks ekspert, kes väitis, et bitcoin’il indiviidile maksevahendina eelised 

puuduvad, aga investeerimisel võib siiski kasulikuks osutuda. 

Tabel 16. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi eelised 

puuduvad kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Ma saan aru, et nt võib olla ausad inimesed, kasutavad seda börsil,/…/ aga ma ise otseselt bitcoin’is mingit kasu ei 

näe.” (Ekspert nr 6, 2017). 

/…/ ega ma midagi positiivset ei arva sellest, et on võimalus tehingute teostamisel anonüümseks jääda ja minna 

mingitest reeglitest mööda” (Ekspert nr 2, 2017). 

Kokkuvõttes olid kõik eksperdid ühisel arvamusel, et bitcoin’i peamine eelis ühiskonnale on 

plokiahela tehnoloogia, mida on võimalik ka paljudes teistes valdkondades kasutada. Samuti ühtisid 

kõikide ekspertide arvamused selles, et bitcoin ja temaga kaasnevad omadused, nt kiirus, madalad 

ülekandetasud ja kindlustunne, on eelisteks eelkõige arengumaades või teatud riikides asuvatele 

inidiviididele ja äriühingutele, kus finantsteenused ei ole nii arenenud ning riikides, kus valitseb 

diktatuur või esineb tagakiusamine, samuti riigid, kus valuuta- ja sularaha tehingutel on piirmäärad 

või ettevõtlusvabadust ei toetata. Sellest tulenevalt olid pooled ekspertidest arvamusel, et Eesti 

võtmes nemad omadustel nagu kiirus, madalad ülekandetasud ning tehingute taastamatus ja 

peatamise võimatus, lisandväärtust ei näe. Suurim erinevus ekspertide arvamustes puudutab bitcoin’i 

eeliste olemasolu, kus kolme eksperdi arvamused läksid ülejäänud intervjueeritavatega vastuollu ehk 

need kolm eksperti on arvamusel, et bitcoin’il puudvad eelised indiviidile ja maksevahendina. 
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Teise kategooria moodustas bitcoin’ide eelised kurjategijale (vt käesolev töö lk 84 tabel 32), mis 

avas samuti esimese uurimusküsimuse. Autori arvates on bitcoin’ide kasutamise eeliste käsitlemine 

kurjategijatele oluline, kuna sellest sõltub kurjategijate motiiv ja tahtlus kasutada bitcoin’e 

kuritegelikel eesmärkidel. 

Intervjuude analüüsimisel selgus, et virtuaalvääringutega tegelevad eksperdid peavad bitcoin’iga 

kaasnevat anonüümsust kõige olulisemaks eeliseks kurjategijale. Bitcoin’ide hoiustamisel ja 

ülekandmisel kaasnevat anonüümsuse eelist kurjategijatele on välja toodud teoreetilises käsitluses (vt 

käesolev töö lk 21 - 22) ja juhtumianalüüsis (vt käesolev töö lk 39). Anonüümsuse kasu kurjategijatele 

tõstatus erinevates aspektides kõikides intervjuudes. Üle poolte ekspertide lisasid, et bitcoin on pigem 

pseudoanonüümne ning täheldasid, et kui bitcoin’i standardlahendus on avalik, hästi jälgitav ja annab 

võimaluse minna tagasi teostatud tehinguteni, siis teatud tegevustega on kurjategijatel võimalik 

segada tehingute jälgi ja niiviisi tekitada endale anonüümsust. 

Tabel 17. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised kurjategijale“ koodi 

anonüümsus kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“/…/ on võimalik täiesti anonüümselt kandeid teha ja raha liikumist varjata, segades erinevate vahenditega 

(tarkvaraliste) ülekannete jälgi /.../“ (Sauga, 2017).  

“Igal pool, kus sa vajad anonüümsust on bitcoin hea. Teine asi on, kas sa suudad lõpuni anonüümne olla. Ma usun, et 

algajad kurjategijad ei tea, et kui nad bitcoin’i lihtsalt kasutavad siis on see jälgitav. Näiteks oled koduperenaine, kes 

soovib oma mehe mõrva tellida. Seega ostad kuskilt foorumist selle bitcoin’i ja maksad selle palgamõrvarile, siis 

tegelikult suure tõenäosusega sa oled leitav läbi IP-aadressite jt asjade. Kuid samas, kui sa oled osav siis saab seda 

üpris anonüümselt kasutada.” (Ekspert nr 1, 2017).  

Teise üksmeelse arvamusena pälvis ekspertide tähelepanu bitcoin’ide tehinguid iseloomustav kiirus. 

Nimelt arvasid kõik eksperdid, et bitcoin’i üheks peamiseks eeliseks kurjategijale on kiirus, mööndes, 

et tehingute kiirus takistab samuti õiguskaitse organisatsioonide tööd jälitustegevuses. Ka töö 

teoreetilises osas (vt käesolev töö lk 22) ja juhtumianalüüsis (vt käesolev töö lk 41) on käsitletud 

kiirust kui eelist kurjategijatele. 

Tabel 18. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised kurjategijale“ koodi kiirus kohta 

(autori koostatud) 

Tsitaat 

“Mis see nii kiire siis on, et peab kohe raha liigutama, kurjategijatele on kiire raha peita ja muundada,.Tavalisel 

ärimehel ma arvan, et ei ole sellist kiirust taga, et ta peab oma kontol oleva raha bitcoin’ideks konverteerima ja siis 

jälle vastupidi. Bitcoin ei ole nii levinud maksevahend et seda igal pool saaks kasutada. Kurjategijale on kiirus vajalik 

(Ekspert nr 2, 2017).”  
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Enamik intervjueeritavatest leidis, et kuna tehingud bitcoin’idega ei ole peatatavad ja taastatavad 

ega läbi ühtegi kesk- või finantsasutust ning nende ülekandmisel puuduvad piirangud, siis on need 

eelisteks kurjategijatele erinevate kuritegude toimepanemisel. Nimetatud asjaolusid on käsitletud ka 

töö teoreetilises osas (vt käesolev töö lk 22) ja juhtumianalüüsis (vt käesolev töö lk 41). 

Tabel 19. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised kurjategijale“ koodide: ei ole 

peatatavad ega taastatavad; ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust; puuduvad piirangud kohta (autori 

koostatud) 

Intervjueeritavad tõid eelisena kurjategijale välja, et bitcoin’i ülemaailmset aktsepteeritavust. Välja 

toodud eelist on käsitletud töö teoreetilises osas (vt käesolev töö lk 22) ja juhtumianalüüsis (vt 

käesolev töö lk 40 - 41). Peaaegu kõik eksperdid väitsid, et tulenevalt sellest, et bitcoin on globaalselt 

aktsepteeritud, annab see eelise kurjategijatele teostada kuritegusid kõikjal ning teeb võimalikuks ka 

sellised olukorrad, kus ohver ja kurjategija on erinevates riikides. Koodi ülemaailmne 

aktsepteerimine alla moodustus ka alamkood internetiühendus, kuna üle poole intervjueeritavatest 

mainisid ka internetiühendust eelisena kurjategijatele (vt käesolev töö lk 22). 

Tabel 20. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised kurjategijale“ koodide 

ülemaailmselt aktsepteeritav ja internetiühendus kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Bitcoin’i oht ja võimalus on selles, et neid asju saab teha üle maailma, suhteliselt anonüümselt, ilma 

vahendustasudeta (Kard, 2017).” 

“Jah, see hoiab püsikulud madalal ja loomulikult on veel igasuguseid skeeme ja võimalusi, kuidas rahasid liigutada. 

Samuti on võimalik kasutada ka /Interneti/ kihlveokontoreid ja -kasiinosid selleks, et teha kaardilauas 

kokkuleppemänge. Neid skeeme on veel, aga teenusepakkuja võtab üldjuhul ka vahendustasu, mis võib teatud juhul 

olla õigustatud kulu. Kui bitcoin’ide puhul seda ei ole, siis see on ka kindlasti argument.” (Meius, 2017). 

Tsitaat koodi  “ei ole peatatavad ega taastatavad” kohta 

“Ülekanded bitcoin’idega ei ole tagasi keeratavad. Tehingutes bitcoin’idega puudub kolmas osapool, kelle vastu 

nõudeid esitada nagu pank, kelle vastu traditsionaalselt esitatakse. Kui mingi ülekanne on tehtud siis ongi tehtud, 

kui on kogemata või meelega kuskile vale aadress pandud või välja petetud midagi, siis seda ei ole võimalik tagasi 

saada. Seega on tegemist  selline bitcoin’i omadusega mida võidakse ära kasutada.” (Sauga, 2017). 

Tsitaat koodi  “ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust” kohta 

“Bitcoin’id on anonüümsed, mis muudavad nad kurjategijatele ahvatlevaks. Bitcon’id on seotud vaid rahakonto 

nimega ja selle taga on konkreetset isikut tuvastada väga keeruline. Kui tavaliselt kuritegude lahendamisel on 

efektiivseks meetodiks raha jälitamine (follow the money) ja selle kaudu on võimalik tuvastada kuriteost kasusaaja 

ja seeläbi ka kuriteo toimepanija, siis bitcoin’e on keeruline jälitada ja seeläbi ka kasusaajani jõuda.” (Ekspert nr 6, 

2017). 

Tsitaat koodi  “puuduvad piirangud” kohta 

„Kurjategijatele on bitcoin ilmselt eelistatud, kuna see vahend võimaldab suuri väärtusi edasi kanda ilma füüsilise 

ruumi /vajaduseta/ (Meius, 2017)”. 
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Intervjuude käigus selgus mainimist väärt ja teoreetilise käsitlusega võrreldes uus asjaolu: peaaegu 

kõik intervjueeritavad toovad üksmeelselt esile, et bitcoin’ide kasutamine on 

õiguskaitseorganisatsioonide tööd takistav, mille põhjendused on intervjueeritavatele aga 

erinevad. Alla poole ekspertidest mainisid, et tulenevalt bitcoin’i uudsusest ei pruugi 

julgeolekuasutuste ametnikud oma menetlustes mõeldagi bitcoin’ide peale ning tulenevalt bitcoin’i 

keerukast tehnoloogiast ei tarvitse julgeolekuasutuste ametnikud õieti mõista, mis bitcoin on ja kuidas 

ta toimib. Paar eksperti olid aga vastupidisel arvamusel, öeldes, et õiguskaitseorganisatsiooni 

ametnikud on teadlikud bitcoin’idest ja teavad neid ka oma menetlustes otsida, kuid samas möönsid, 

et bitcoin’i tehingute kiirus on küll selline omadus, mis on õiguskaitseorganisatsioonide tööd takistav. 

Tabel 21. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised kurjategijale“ koodi 

õiguskaitseorganisatsioonide tööd takistav kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Lisan ka, et tavapolitsei ei saa sellest aru. Nad ei oska võib-olla isegi mõelda oma uurimis versioonides, et näiteks 

bitcoin’ide eest müüakse narkootikume või makstakse altkäemaksu. Ssee ei ole ütleme tava uurija jaoks kohale jõudnud 

veel, et sellised variandid on ka veel olemas. (Ekspert nr 2, 2017). 

“Jah, täpselt! Selleks hetkeks kui sa vastuse saad on see raha juba sealt riigist kuskile mujale läinud. Tavaliste 

rahaülekannete puhul käivad needki kiiresti ja siis on ka raske jällile jõuda aga aeg ajalt õnnestub.” (Ekspert nr 6, 

2017). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et eksperdid olid üksmeelselt arvamusel, et bitcoin’i kasutamise peamisteks 

eelisteks kurjategijatele on anonüümsus, kiirus, piirangute puudus, kesk- või finantsasutuse 

puudumine, tehingute tagasipöördumatus ja ülemaailmne aktsepteeritavus. Uue eelisena tõid 

eksperdid välja, et bitcoin’i kiiruse, uudsuse ja tehnoloogia tõttu on bitcoin’ide kasutamine 

õiguskaitseorganisatsiooni tööd takistav. Nimetatud asjaolu üheks põhjusteks peeti bitcoin’i tehingute 

kiirust, mis takistab õiguskaitse organisatsioonide tööd, sest menetlus, sh siseriiklik ja 

rahvusvaheline, on paratamatult üsna aeglane. Teise põhjusena mainiti bitcoin’i uudsust ja 

tehnoloogiat, mis tähendab, et kõik julgeolekuasutuste töötajad ei oska oma menetlustes tähelepanu 

pöörata bitcoin’idele või ei pruugi üldse arugi saada, mis bitcoin on ja kuidas see toimib.  

Kolmanda kategooria moodustab bitcoin’ide kasutamine erinevates kuritegudes (vt käesolev töö lk 

84 tabel 33), mis on seotud uurimisküsimusega nr 2. Autori arvates on bitcoin’ide kasutamise 

kirjeldamine erinevates kuritegudes tähtsal kohal, kuna see aitab selle kasutamisel erinevates 

kuritegudes leida sarnaseid jooni (vt käesolev töö lk 28). 

Selgus, et kõige enam ühtisid ekspertide arvamused, et bitcoin’i on kõige eelistatum kasutada 

eelkõige rahvusvahelistes kuritegudes, kus eesmärgiks on suure rahalise kasu saamine või 
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vahelejäämisel on tagajärjed tõsisemad. Siinkohal tõi mõni ekspert esile, et bitcoin’ide kasutamist 

kuritegude kaupa on raske jagada, möönates, et bitcoin’i enda olemus aitab kaasa kõikides 

kuritegudes neid toime panna ja muudab kuritegude menetlemise keerulisemaks. Lisaks selgus, et 

enamik intervjueeritavaid oli nõus, et Eestis teostatakse bitcoin’idega kuritegusid vähe ja ekspertidele 

teadaolevalt ei ole Eestit ka transiitriigina kasutatud. 

Tabel 22. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'ide kasutamine erinevates kuritegudes“ 

koodi rahvusvahelistes kuritegudes kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“See võib olla nii väikestes kui ka suurtes asjades. Ma ei näe, et ta oleks eelistatud just organiseeritud kuritegevuse 

poolt, aga mitte näiteks ka väikese koguse narkootikumide ostmiseks.” (Meius, 2017).  

“Ma usun, et bitcoin’idega on suurel turul palju lihtsam manööverdada, kui väiksel turul, kus kõik jääb silma. Meil on 

üks automaat Eestis ja kui keegi sealt 100 000 eurot võtab siis läheb jutt kohe liikvele. Eesti väiksus on meie õnn ja 

õnnetus.” (Kard, 2017). 

Intervjuude analüüsimisel selgus, et ekspertide arvamus erinevate kuritegude toimepanemisel ühtis 

kõige enam seoses ebaseaduslike kaupade ja teenustega kauplemisega illegaalsel turuplatsil. Kõik 

eksperdid olid ühiselt nõus, et bitcoin’e on kasutatud minevikus, kasutatakse olevikus ja ka tulevikus 

illegaalsel turuplatsil ebaseaduslike kaupade ja teenuste, sh narkootikumide, relvade, isikut 

tõendavate dokumentide, krediitkaardi andmete ostmiseks ja müümiseks ning palgamõrva 

tellimiseks. Ka käesoleva töö juhtumiteanalüüsis on käsitletud bitcoin’ide kasutamist kriminaalsel 

turuplatsil ebaseaduslike kaupade ja teenuste soetamisel ja müümisel (vt käesolev töö lk 30 - 33). 

Tabel 23. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'ide kasutamine erinevates kuritegudes“ 

koodi illegaalne turuplats kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Ma arvan, et illegaalse turuplatsi ja väljapressimise toimepanemises on bitcoin efektiivsem kui tavaline raha just 

nende omaduste pärast, et kõik mis on anonüümne, uus, võõras, kus sa ei pea oma andmeid avaldama ja isegi kui pead 

siis keegi ei kontrolli neid. Kui need võimalused on olemas siis kurjategijad kasutavad seda võimalust, mis on neile 

lihtsam.” (Ekspert nr 2, 2017). 

“Seega ilmselgelt bitcoin’e armastatakse kriminaalse turuplatsi (dark web) valdkonnas /.../ Minu jaoks on Silk Road 

üks piisav näide näitamaks, kus on need ohud tegelikkuses ja miks kurjategijad seda armastavad.” (Ekspert nr 1, 2017). 

Teine kuritegu, mille puhul kõik ekspertid arvasid, et bitcoin’e on eelistatum kasutada, oli rahapesu. 

Ka käesolevas töö juhtumiteanalüüsis on bitcoin’idega rahapesu käsitletud (vt käesolev töö lk 36 - 

39). 
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Tabel 24. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'ide kasutamine erinevates kuritegudes“ 

koodi rahapesu kohta (autori koostatud) 

Tsitaat 

“Rahapesu, see on nagu erinevate kuritegude tulemusel saadud vara edasine peitmine (Kard, 2017)”.  

Kolmas kuritegu, kus ühtisid kõikide ekspertide arvamused, olid erinevad väljapressimised, eriti 

just arvutikelmused, nt lunavara juhtumid. Mainida tasub asjaolu, et nimetatud kuriteod on ka Eestis 

aset leidnud, kuid ükski ei ole süüdimõistmiseni jõudnud. Ekspertide arvamused on kooskõlas töö 

juhtumianalüüsiga (vt käesolev töö lk 33 - 36). 

Tabel 25. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'ide kasutamine erinevates kuritegudes“ 

koodi erinevad väljapressimised kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Ma tean, et bitcoin’id on väga populaarsed ransomware tüüpi kuritegudes, mis kujutab endast olukorda, kui inimesel 

arvuti kõvaketas ära krüpteeritakse ja tahetakse vastutasuks lunaraha saada bitcoin’ides (Ekspert nr 1, 2017).”  

“Bitcoin’e on kasutatud minu praktikas küberkuritegude toimepanemisel, kus kasutajate arvutid on nakatatud 

viirusega, mis on krüpteerinud arvutis olevad andmed. Krüpteeringu avamiseks nõutakse bitcoin’ide maksmist. KarS 

§ 207. Lisaks on olnud bitcoin’idega seotud üks arvutikelmuse juhtum (§ 213), kus isikute kontodelt tehti 

ebaseaduslikud ülekanded ühele Eesti kontole. Konto omanik väitis, et raha laekus bitcon’ide müügist.” (Ekspert nr 6, 

2017). 

Märkimist väärivad ka ekspertide poolt küll vähem aga siiski, mainitud kuriteod, kus bitcoin’ide 

kasutamine on eelistatud, nt erinevad skeemid, sh Ponzi ja püramiidskeemid, phishing, 

inimsmugeldamine, laste kuritarvitamine, sh pornograafia ja terrorismi rahastamine. 

Ponzi skeem on üks levinuimaid petuskeeme internetis, mille puhul on tegu 

investeerimisprogrammidega, kus lubatakse isikule korralikke tulusid mingist majanduslikku tulu 

toovast tegevusest, kuid tegelikult makstakse eelmistele investoritele järgmiste investorite rahaga ja 

mingit muud majanduslikku tulu ei ole või on see märkimisväärselt lubatust väiksem. 

Lõpptulemusena saab raha otsa ja viimased investorid kaotavad. (RahaFoorum, 2011) 

Phishing ehk andmepüük on moodus arvutikasutajatelt välja petta isiklikku või finantsalast teavet 

pettusega seotud meilisõnumit avades (tavaliselt manusena kaasalisatud faili avades või meilis oleval 

lingil klikates, mis suunab kasutaja osavalt võltsitud veebisaidile). Tavaline võrgus tegutsev 

andmepüüki kasutav kelm alustab meilisõnumi saatmisega, mis sarnaneb usaldatud allikast (pank, 

krediitkaardiettevõte või lugupeetud veebikaubitseja) pärineva ametliku teatega. Meilisõnumis 

suunatakse adressaadid pettusega seotud veebisaidile, kus kasutajatel palutakse sisestada isiklikku 

teavet, nagu panga kontonumberid või –paroole, isikukoode, telefoninumbreid, elukoha aadressi jne. 

Seda teavet kasutatakse tavaliselt identiteedi varguseks. (Arvutiturve, 2000) 
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Kokkuvõttes olid eksperdid üksmeelsel arvamusel, et bitcoin’e on eelistatum kasutada 

rahvusvaheliste kuritegude puhul, kus eesmärgiks on suure rahalise kasu saamine või kus 

vahelejäämise tagajärg on tõsisem. Mõned eksperdid tõid ka välja, et raske on bitcoin’idega 

teostatavaid erinevaid kuritegusid välja tuua, sest bitcoin’i kasutamine kõikides kuritegudes teeb 

menetluse keerulisemaks. Samuti olid kõik eksperdid ühel nõul, et peamised kuriteod, kus bitcoin’e 

eelistatakse, on illegaalsel turuplatsil ebaseaduslike kaupade ja teenuste soetamine ja müümine, 

rahapesus ning erinevat liiki väljapressimised. Samuti toodi intervjuudes välja erinevaid kuritegusid, 

kus eksperdid on täheldanud, et bitcoin’ide kasutamine on eelistatum kui käibel olev valuuta; nendeks 

kuritegudeks on: erinevad skeemid, sh Ponzi ja püramiidskeemid, phishing, inimsmugeldamine, laste 

kuritarvitamine, sh pornograafia ning terrorismi rahastamine. 

Neljas kategooria arvamused Eesti õigusaktidest (vt käesolev töö lk 85. Tabel 34), käsitles kolmandat 

uurimisküsimust (Millised on bitcoin’i valdkondades ja küberturvalisuse küsimustega tegelevate 

ekspertide hinnangud bitcoin’ile ja sellega kauplejatele kohaldatavate Eesti õigusaktide osas?) 

Kolmanda uurimisküsimusele vastamiseks uuris autor ekspertide arvamusi Eesti õigusaktide kohta. 

Tulenevalt riigikohtu lahendist on Eestis teatavasti bitcoin’id käsitletavad alternatiivsete 

maksevahenditena ja nendega kauplejad on allutatud RahaPTS ja KarS regulatsioonidele käsitledes 

neid alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujatena (vt käesolev töö lk 16 - 17). Autori jaoks oli 

oluline uurida ekspertide hinnanguid selle kohta, kas pragune käsitlus pigem soodustab või takistab 

bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel Eestis. Intervjuu käigus koguti lisaks ka arvamusi, 

et saada infot, mille põhjal töödata välja ettepanekud menetlusvõtete edendamiseks ja bitcoin’ide 

kasutamise tõkestamiseks kuritegelikel eesmärkidel. 

Selle teema puhul läksid ekspertide arvamused lahku. Mõni ekspert oli arvamusel, et praegune 

RahaPTS ja KarS takistab kuritegude toimepanemist bitcoin’idega. Samas oli ka neid, kes tõdesid, 

et praegused õigusaktid ei takista vaid aitavad mõneti teatud riske maandada, näiteks asjaolu, et 

bitcoin’idega kauplejad peavad taotlema tegevusloa RAB-ilt. Samuti täheldati, et see, millised 

regulatsioonid bitcoin’i kasutamisele Eestis kehtestatud on, ei oma tähtsust, kuna need ei takista 

tehingute tegemist väljaspool meie jurisdiktsiooni asuvate teenusepakkujate juures. Samuti ei oma 

meie regulatsioonid tähtsust olukorras, kus ründaja on väljaspool meie jurisdiktsiooni. Üks ekspert 

oli aga seisukohal, et praegused regulatsioonid ei takista bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel 

eesmärkidel. Lisaks tõi üks ekspert välja, et praegused regulatsioonid takistavad lisaks kuritegevusele 

bitcoin’i kasutamist ka mitte kuritegelikel eesmärkidel. Seega võib järeldada, et kuigi enamik 

eksperte oli arvamusel, et praegused bitcoin’e ja sellega kauplejaid käsitlevad õigusaktid Eestis 

takistavad kuritegude toimepanemist, on õigusaktides siiski palju puudujääke, mis tekitavad 

RahaPTS regulatsioonide kohaldamisega bitcoin’idega kauplejatele palju vaidlusi. 
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Tabel 26. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Arvamused Eesti õigusaktidest“ koodide ei 

takista ja takistab kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Ma arvan, et ta eriti midagi ei takista praegult ikkagi (Ekspert nr 6, 2017).”  

“Loomulikult see vähendab soovi või võimalust neid kuritegelikult kasutada (Kard, 2017).” 

Kõige üksmeelsemalt esines ekspertide seas kood alternatiivne maksevahend. Siinkohal olid enamik 

eksperte üksmeelel, et bitcoin’i puhul on tegemist alternatiivse maksevahendiga ning bitcoin’idega 

kauplejad peaksid olema allutatud RahaPTS regulatsioonidele. Samas möönsid eksperdid, et vaja 

oleks selgemat definitsiooni, mis katab vajalikud alternatiivsed maksevahendid. Üks ekspert on 

arvamusel, et alternatiivse maksevahendi definitsioon RahaPTS-is on ebaselge, millest tulenevalt 

oleks vaja ära sätestada, mis täpselt on alternatiivne maksevahend ja eristada omavahel alternatiivne 

maksevahend ja krüptoraha. 

Tabel 27. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Arvamused Eesti õigusaktidest“ koodi 

alternatiivne maksevahend kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Bitcoin on, eksole, nii öelda näide, aga see on tegelikult ühe võimaliku virtuaalvaluuta nimi. Seadusandja vaatab 

ikkagi laiemalt seda ja õigusakt peab olema piisavalt abstraktne. Ka riigikohus küsis, et kas see alternatiivne 

maksevahend oli ehk juba liiga abstraktne mõiste, et kuna ta tegelikult hõlmas seda, mida niikuinii hakati juba mujal 

Euroopas reguleerima, siis võib öelda, et ta ei olnud liiga abstraktne. Aga igal juhul see mõiste peab olema seaduses 

selline, mis kataks ka võimalikke tulevikunähtusi, mida me võib olla ei oska hetkel veel välja mõelda.” (Meius, 2017). 

“Selgemaks selles mõttes, et mis asi see alternatiivne maksevahend on kogu Eesti juriidilises mõttes. Täna on meil 

selline definitsioon nagu alternatiivne maksevahend ainult rahapesu direktiivi raames. Tegelikkuses peab selgus olema 

üldise keskkonna mõttes. Samuti, on vaja omavahel eristada alternatiivsete maksevahendite ja krüptoraha 

definitsioon” (Sauga, 2017).  

Kolmandana ilmnes kõige suurem üksmeel ekspertide seas koodi puudused alamkoodis 

alternatiivsete maksevahendite teenuste pakkujad. Ekspertide üksmeel väljendus aga ainult selles 

osas, et teenuse pakkujad on need, keda peaks reguleerima ja kes peaks alluma RahaPTS-ist 

tulenevatele regulatsioonidele ja hoolsusmeetmetele. Üks ekspert tõi võimaliku variandina välja, et 

alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujad hakkaksid monitoorima tehinguid. 

Tabel 28. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Arvamused Eesti õigusaktidest“ koodi 

alternatiivsete maksevahendite teenuste pakkujad kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Absoluutselt, ilma nendeta on kas võimatu või väga keeruline teha bitcoin’e rahaks (eurodeks või dollariteks) ja 

kokkuvõtteks on just käibel olevat valuutat vaja, et elada. Seega peabki rõhk olema vahendusplatvormidel nii 

legaalsetel kui ka illegaalsetel.” (Kard, 2017). 
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“Jah, et kindlasti krüptovaluutadel seisab ees teatav tõehetk, et „kuhu edasi?“. Kas kasutada müügiargumendina: 

„Vaadake, me oleme väljaspool finantssüsteemi, meid keegi ei kontrolli, me oleme täiesti anonüümsed ja pole kellegi 

asi!“. Kas see on nüüd see, mill/isel ettekäändel/ virtuaalvääringut müüa? Või soovitakse ikkagi pakkuda seda, et 

tegemist on turvalise, hästi kergesti kasutatava maksevahendiga, mis on inimestele kiiresti kättesaadav ja hästi 

mugav? Siin peab tegema valikuid, et millise argumendiga soovitakse edasi minna. Kui soovitakse pakkuda just seda 

väärtust, /et bitcoin/ asub väljaspool nii-öelda riiklikkeregulatsioone ja öelda, et /just/ see on väärtus, siis sellest 

väärtusest on eelkõige huvitatud kurjategijad. (Meius, 2017). 

Kõige suuremad lahkhelid intervjueeritavate seas tulenesid kategooria puudused alamkoodis 

isikusamasuse tuvastamine. Tegemist on hoolsusmeetmetega, mida alternatiivsete maksevahendite 

teenuse pakkujad peavad tulenevalt RahaPTS-st täitma lisaks tegevusloa olemasolule. Teenuse 

pakkujad on kohustatud tuvastama iga kliendi isikusamasuse ärisuhte loomisel ja tehingu tegemisel, 

kui selle kliendi tehingute väärtus kalendrikuus ületab 1000 eurot või võrdväärse summa muus 

vääringus. Kuigi enamik eksperte on nõus, et isikusamasuse tuvastamine mingist summast alates on 

mõistlik regulatsioon teenuse pakkujatele, on kõige suuremad vastuolud ja erinevused just praegu 

RahaPTS-is sätestatud 1000 euro piirmäära suhtes. Üks ekspert on seisukohal, et piirmäär, millest 

isikusamasuse tuvastamine võiks kehtida, peaks olema suurem kui 1000 eurot. Teine ekspert oli 

arvamusel, et piirmäär võiks olla suurem kui 1000 eurot, kuid tõdes, et kui Eesti mõistes oleks 

nimetatud piirmäär mõistlik, siis globaalses mõttes peaks piirmäär olema kõrgem ning tõi näite, et 

käibel oleva valuuta puhul on isikusamasuse tuvastamise piirmääraks 15 000 eurot ja õnnemängu 

korraldajatel 2000 eurot, kuid piirmäära tõstmine vajaks täpsemat analüüsi. Siinkohal peab autor 

vajalikuks täpsustada, et 15 000 euro isikusamasuse tuvastamise piirmäär kehtib kauplejatele 

kaubandustegevuse seaduse tähenduses ja kohustatud isikule ning valuutavahetusteenuse osutamisel 

on isikusamasuse tuvastamise piirmääraks 6400 eurot (RahaPTS, 2007). Ka kolmas ekspert tõdes, et 

1000 eurot on piisavalt paras summa keskmisele inimesele ning tõi välja, et piirmäära tõstmiseks 

oleks vaja põhjalikumat üldpilti ja analüüsi, et kui palju on reaalselt tehinguid üle 1000 euro. Lisaks 

väitis ta, et asi ei ole summas, kuna need, kes soovivad leiavad ka võimalused seaduste nõuetest 

mööda hiilimiseks, näiteks jagatakse summad pooleks või kasutatakse variisikuid. Sarnane arvamus 

oli veel ühel eksperdil, kes täheldas, et kõik oleneb kuriteost ja kui suuri summasid liigutatakse. 

Tabel 29. Tsitaadid ekspertintervjuudest kategooria „Arvamused Eesti õigusaktidest“ koodi 

isikusamasuse tuvastamine kohta (autori koostatud) 

Tsitaadid 

“Narkootikumid ja relvad on kindlasti need tegevusalad, et juhul, kui  natukenegi mastaapsemalt tegeleda, siis see 

1000 eurot saab  kiiresti täis. Samas lapsporno puhul ei pruugi see täis saada (nt piltide saatmine, kus kulud puuduvad). 

Samamoodi terrorismi rahastamisega, pigem on see, et paljud inimesed maksavad väikseid summasid.” (Kard, 2017).  
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“1000 eurot on selline reegel aga erand on ju see et rahapesu või terrorismi kahtluse korral sa pead igat tehingut 

tuvastama. Ma arvan, et 1000 eurot keskmisele inimesele on paras summa.” (Ekspert nr 2, 2017). 

Lahkhelisid esines ka koodi puudused alamkoodi järelevalve all. Paar eksperti nõustusid küll 

asjaoluga, et õiguskaitseorganisatsiooni ametnikud on teadlikud oma menetlustes pöörata tähelepanu 

bitcoin’idele, kuid üks ekspert oli lisaks eeltoodule seisukohal, et bitcoin’idega seotud kuritegude 

vähendamiseks on järelevalveasutustel kohti, kus ennast parandada. Sarnasel arvamusel oli lisaks 

veel üks ekspert. Lisaks mainis üks intervjueeritav, et bitcoin’idega seotud kuritegude vähendamiseks 

tuleb selgelt määratleda teo toimepanemise koht õigusaktides, et oleks arusaadav, millise riigi 

seadusandlus rakendub kuriteo sooritamisel. 

Tabel 30. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Arvamused Eesti õigusaktidest“ järelvalve kohta 

(autori koostatud) 

Tsitaat 

“Ma usun, et see pragune regulatsioon suures osas on mõistlik. Küsimus on pigem selles, kas järelevalve on piisav. 

Pigem peaks üritama saavutada seda, et regulatsioone ka reaalselt täidetakse  (Ekspert nr 1, 2017).” 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõige rohkem sai üksmeelset vastukaja ekspertidelt praegune RahaPTS 

ja KarS käsitlus, mille põhjal arvati, et kuigi tegemist on õigusaktidega, mis takistavad kuritegude 

toimepanemist, on neis siiski palju puudujääke, mis tekitavad regulatsioonide kohaldamisel 

bitcoin’idega kauplejatele palju vaidlusi. Seega tõdesid eksperdid, et käesolevas seadusandluses oleks 

vaja selgemat definitsiooni, mis katab kõik vajalikud alternatiivsed maksevahendid, sh 

tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud maksevahendid ja sellest tulenvalt on bitcoin’idega kauplejad 

käsitletavad alternatiivsete maksevahendite teenusepakkujatena. Samuti oldi arvamusel, et 

alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujad on need, kelle suhtes peaksid kehtima mõistlikud 

regulatsioonid ja keda peaks reguleerima, mitte bitcoin’i ennast. Kõige rohkem erimeelsusi esines 

teenusepakkujatele kohaldavates sätetes, mis puudutas isikusamasuse tuvastamise kohustust alates 

1000 euro suurusest tehingust. Natuke alla poole eksperte pooldasid isikusamasuse tuvastamise 

piirmäära tõstmist, kuid samas tõdeti, et piirmäära tõstmiseks oleks vajalik teostada põhjalikum 

analüüs ning välja selgitada, millist kuritegu bitcoin’idega toime pannakse. Seega ei ole küsimus 

pelgalt summas, vaid küsimus on märksa sisulisem. Eksperdid mainisid ka järelevalvet, millega 

seoses tõdeti, et järelevalveasutustel on kohti, kus ennast parandada ning pelgalt regulatsioonide 

kehtestamisest ei piisa, vaid tuleb jälgida, et seaduses sätestatud kohustusi ka täidetakse. Eksperdid 

tõid välja järgnevad ettepanekud, kuidas vähendada bitcoin’idega seotud kuritegude toimepanemist: 

virtuaalvääringu uus definitsiooni, mis katab kõik võimalikud alternatiivsed maksevahendid, sh 

tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud maksevahendid; tõsta või vähendada isikusamsuse tuvastamise 

piirmäära; alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujad peavad monitoorima tehinguid ja täitma 
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hoolsusmeetmeid; määratleda seadusandluses teo toimepanemise koht ning parandada järelvalve 

läbiviimist ja tõsta õiguskaitse organisatsioonide ametnike teadlikkust bitcoin’idest jt 

virtuaalvääringutest. 

2.4. Järeldused ja ettepanekud, kuidas ennetada bitcoin’ide kasutamist 

kuritegelikel eesmärkidel 

Selles töös uuriti bitcoin’ide kasutamist kuritegudes kolmest erinevast vaatenurgast (teoreetiline 

käsitlus, juhtumite analüüs ja ekspertide hinnangud). Töö teoreetilises osas analüüsiti bitcoin’i 

olemust, sh anti ülevaade bitcoin’i ajaloost ja toimimisest, selgitati välja bitcoin’i kasutamise eelised 

ühiskonnale ja kurjategijatele. Töö empiirilises osas viidi läbi juhtumite- ja ekspertintervjuude 

analüüs. Juhtumite analüüs viidi läbi, et välja selgitada kolme erineva kuriteo sarnased jooned, mis 

soodustasid nende toimumist ning ekspertintervjuude analüüsi käigus uuriti ekspertide seisukohti 

bitcoin’i eeliste, selle kuritegudes kasutamise kohta ning Eesti Vabariigis bitcoin’ile ja sellega 

kauplejatele kohaldatavate regulatsioonide osas. Juhtumite analüüsi ning ekspertintervjuudega 

kogutud andmete analüüsimise põhjal tehtud järeldused on esitatud vastavalt uuringu kategooriate 

kaupa. Järelduste põhjal koondatud ettepanekud esitatakse alapeatüki lõpposas. 

Esimese uurimusküsimusele (Missugused on bitcoin’i peamised eelised ühiskonnale ja 

kurjategijale?) vastati teoreetilise käsitluse ning juhtumi- ja ekspertintervjuude analüüside käigus. 

Ekspertintervjuude analüüsi käigus moodustus esimese uurimisküsimuse vastamiseks kaks 

kategooriat: bitcoin’i kasutamise eeliseid ühiskonnale ja bitcoin’i kasutamise eelised 

kurjategijatele. 

Esimese kategooria teoreetilisest käsitlusest ilmnes, et bitcoin’i peamisteks eelisteks ühiskonnale 

loetakse madalaid ülekandetasusid, kiirust, rakendatavat plokiahela tehnoloogiat, tehingute 

tagasipöördumatust, identiteedivarguste ja krediitkaardipettuste vähenemist, inflatsiooni tekkimise 

riski alanemist ja asjaolu, et neid on raske võltsida. Lisaks selgus, et Eestis ja teistes riikides, kus 

finantsteenused on hästi arenenud, ei anna bitcoin ühiskonnale väga suurt lisandväärtust, v.a 

plokiahela tehnoloogia (vt käesolev töö lk 20 – 21). Mitmed eelised nagu nt kiirus ja madalad 

ülekandetasud, on võrreldavad meie finantsasutuste poolt pakutavate teenustega ning see võib olla 

põhjuseks, miks Eestis ei ole bitcoin’i kasutamine populaarne. Eeltoodud bitcoin’i omadused annavad 

eelise riikidele või isikutele, kes on tehingutes äriühingute või indiviididega, kes asuvad riikides, kus 

finantsteenused ei ole nii arenenud. 

Intervjuude tulemustena kogutud arvamuste esimese kategooria all, mis käsitles bitcoin’i 

kasutamise eeliseid ühiskonnale (vt käesolev töö lk 83. Tabel 31), oldi üksmeelselt positiivsel 
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arvamusel plokiahela tehnoloogia suhtes (vt käesolev töö lk 45) ning leiti, et bitcoin’i kasu on tuntav 

eelkõige riikides või tehingutes riikidega, kus finantsteenused ei ole arenenud; piirkonnad, kus 

puudub ligipääs finantsteenustele; riigid, kus valitseb diktatuur või tagakiusamine ning, kus valuuta- 

ja sularaha tehingutel on piirmäärad või kohad, kus ettevõtlusvabadust ei toetata (vt käesolev töö lk 

47-48). Nimetatud piirkondades võib bitcoin olla ainukeseks võimaluseks mingit väärtust kiirelt ja 

mugavalt vahetada. Enamik eksperte tõid eelistena esile ka madalaid ülekandetasusid ja kiirust (vt 

käesolev töö lk 46). Ilmnes, et mõned eksperdid ei tähtsustanud olulisel määral bitcoin’i ja tõid välja, 

et bitcoin’il maksevahendina eelised puuduvad (vt käesolev töö lk 47). Selline negatiivsem 

lähenemine bitcoin’i omadustele võib tuleneda asjaolust, et kuigi bitcoin loodi juba 2008. aastal, 

peetakse seda endiselt uudseks, esitades jätkuvalt õiguskaitseorganisatsioonidele väljakutseid ning 

andes kurjategijatele suurema vabaduse kuritegusid toime panna. 

Intervjueeritavad tõid esile, et regulatsioonide eesmärgiks ei ole takistada bitcoin’i levikut, vaid 

vastupidi – regulatsioonide eesmärgiks on eelkõige takistada kuritegevust ning kaitsta heauskset 

bitcoin’i kasutajat. Ühtlasi ilmnes, et bitcoin’i omadused on vastupidiselt bitcoin’i looja algsele 

eesmärgile hinnatud eelkõige kurjategijate hulgas, millest tulenevalt on bitcoin’i kasutamine 

ebapopulaarne just heausksete kasutajate seas (vt käesolev töö lk 23 – 24). Kuigi bitcoin’i kasutamise 

eeliseks võib pidada näiteks kindlustunnet kauplejatele, selle võltsimise raskust ja tehingute kiirust ei 

ole need omadused piisavalt atraktiivsed, et ühiskond hakkaks bitcoin’e rohkem igapäevaselt 

kasutama, sest isegi kui jätta kõik bitcoin’i kasutamise eelised võrreldes käibel oleva valuutaga 

kõrvale, tekitab bitcoin’ide reguleerimatus EL-i tasandil ja ebaselgus Eesti õigusaktides rohkelt riske 

ja küsimärke.  

Seega võib teoreetilisest käsitlusest ja ekspertintervjuudest kokkuvõtlikult järeldada, et Eesti mõistes 

bitcoin’il maksevahendina lisandväärtus puudub, v.a plokiahela tehnoloogial. See-eest omab bitcoin 

lisandväärtust eestlastele, kes on tehingutes isikute või äriühingutega, kes asuvad näiteks riikides, kus 

ligipääsetavus finantsteenustele või ettevõtluse teostamine on piiratud.  

Eeltoodust lähtuvalt teeb töö autor ettepaneku Rahandusministeeriumile ja IT-alast kõrgharidust 

pakkuvatele ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele: 

 sätestada uue RahaPTS eelnõu koostamisel alternatiivsete maksevahendite 

teenusepakkujatele kohustus registreerida kõikide klientide üldandmed (tehingupoole nimi, 

sünniaeg või isikukood), mis tagab vajadusel uurijatele vajaliku info isikute kohta, kelle 

tehingute väärtus kalendrikuus jääb alla 1000 euro piirmäära; 
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 lisada kõrgkooli õppekavasse mooduleid, mis käsitlevad bitcoin’il põhinevat plokiahela 

tehnoloogiat. 

Välja toodud ettepanekute rakendamine aitab muuta bitcoin’e hinnatuks ka heausksete kasutajate 

seas. Praeguse RahaPTS kohaselt, kui tehingute väärtus kalendrikuus jääb alla 1000 euro piirmäära, 

siis alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja ei ole kohustatud tuvastama kliendi 

isikusamasuse ärisuhte loomisel ja tehingu tegemisel. Ekspertintervjuude analüüsist selgus, et 

mitmete kuritegude (nt terrorismi rahastamise või laste kuritarvitamisel, sh pornograafia) 

toimepanemisel ei pruugi tehingute väärtus kalendrikuus ületada 1000 eurot. Seega, tagab välja 

toodud ettepaneku rakendamine, kohtueelset uurimist läbiviivatele ametnikele, vajaliku info 

menetluse alustamiseks või läbiviimiseks ka sel juhul, kui tehingute väärtus kalendrikuus jääb alla 

1000 euro piirmäära. Samuti väheneb, täiendava kohustuse sätestamisel bitcoin’iga kaasnev võimalus 

säilitada oma identiteedi anonüümsust. Ühtlasi, kuigi antud töö ei käsitle põhjalikult plokiahela 

tehnoloogiat ega selle rakendamise võimalusi teistes valdkondades, pidasid eksperdid just plokiahela 

tehnoloogiat üheks olulisemaks eeliseks, mida bitcoin võib pakkuda ühiskonnale. Sellest tulenevalt 

on töö autor teinud ettepaneku hakata ülikoolides õpetama plokiahela tehnoloogiat, mida saaks 

tulevikus kasutada riigi majanduse edendamiseks. Plokiahela tehnoloogiast ja selle eelistest ning 

kasutamise võimalustest võib lugeda Kristjan Kosemäe (2016) teadustööst teemal “Blockchaini 

tehnoloogia ja krüptovaluutade kasutamisvõimalused majanduse arendamiseks Eestis”. 

Esimese uurimisküsimuse teisele kategooriale bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijale leiti 

vastused teoreetilise käsitluse ning juhtumite- ja ekspertintervjuude analüüside käigus. Teoreetilisest 

käsitlusest ilmnes, et peamisteks bitcoin’i tunnusteks, mis nende kasutamise kuritegelikel viisidel 

muudavad atraktiivseks, on anonüümsus, kesk- või finantsasutuse puudumine, kiirus, tehingute 

tagasipöördumatus, piirangute puudus ja ülemaailmne aktsepteeritavus, mis soodustavad erinevate 

kuritegude toimepanemist, annavad võimaluse varjata kriminaaltulu ning õõnestada 

õiguskaitseorganite võimeid tõendite hankimisel (vt käesolev töö lk 23). Märkimist väärib veel 

asjaolu, et mitmed nimetatud omadused, nagu kiirus ja tehingute tagasipöördumatus, teevad nende 

kasutamise atraktiivseks kurjategijatele ja ühiskonnale (vt käesolev töö lk 24). 

Juhtumiteanalüüsis uuriti bitcoin’ide abil toime pandud kolme erinevat kuriteo kaasust välisriikides, 

et leida bitcoin’ide kasutamisel erinevates kuritegudes sarnaseid jooni. Selgus, et juhtumite analüüsi 

tulemused olid kooskõlas teoreetilise käsitlusega. Lisaks ilmnes juhtumianalüüsist, et bitcoin’i 

peamised eelised kurjategijale on sellega kaasnev võimalus tekitada oma identiteedi ja asukoha 

anonüümsus, bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus, asjaolu, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi 

kesk- või finantsasutust, tehingute kiirus ning tehingute tagasipöördumatus (vt käesolev töö lk 42). 
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Samuti ilmnes, et bitcoin’i omadus, et tehingud ei ole peatatavad ega taastatavad on eeliseks eelkõige 

juhtumites, kus ohver on heauskne indiviid, kuid mitte kuritegudes, kus kurjategijad omavahel 

tehinguid teostavad (vt käesolev töö lk 41). Lisaks ilmnes, et tehingute kiirus on eelis 

rahvusvahelisele kurjategijale, sest aeglase kriminaalmenetluse korral on kurjategijal aega bitcoin’id 

kätte saada ja sobivaks valuutaks ümber muuta ning sularahana kasutusse võtta (vt käesolev töö lk 40 

– 41). Teiseks võimaldab bitcoin kasvatada kiiresti oma kuritegevuse tulemusel saadud tulu. Seega 

bitcoin’ita poleks teatud kuriteod olemata, kuid oluliselt keerulisem oleks neid toime panna (vt 

käesolev töö lk 44). Märkimist väärib veel asjaolu, et selle töö juhtumianalüüsis ei käsitletud Eestis 

toime pandud kuritegusid, kuna Eestis puuduvad vastavad kuriteod juhtumi analüüsi läbiviimiseks. 

Võib järeldada, et põhjus, miks Eestis on nii vähe sellelaadseid kuritegusid avastatud, võib tuleneda 

bitcoin’i omadustest nagu anonüümsus, kesk- või finantsasutuse puudumine, kiirus ja ülemaailmne 

aktsepteeritavus, mis kõik soodustavad nendega toimepandud kuritegude mitte avastamist (vt 

käesolev töö lk 29). 

Intervjuude vastustes, mis käsitlesid bitcoin’i kasutamise eeliseid kurjategijale (vt käesolev töö lk 

48 - 50 ja lk 84. Tabel 32), toodi välja kõige enam üksmeelseid arvamusi ja vastajate arvamused olid 

valdavas enamuses sarnased klassikaliste teoreetiliste käsitlustega ning kooskõlas juhtumiteanalüüsi 

tulemustega. Eksperdid olid üksmeelel, et bitcoin’i peamisteks eelisteks kurjategijale on anonüümsus, 

kiirus, piirangute puudus, kesk- või finantsasutuse puudumine, tehingute tagasipöördumatus ja 

ülemaailmne aktsepteeritavus. Niisamuti toodi uue asjaoluna välja, et bitcoin takistab 

õiguskaitseorganisatsioonide tööd. Enamus tõi selle põhjuseks bitcoin’idega teostavate tehingute 

kiiruse, mida on juhtumianalüüsis käsitletud. Teised eksperdid aga tõid esile ka järelevalveasutuste 

uurijate teadmatuse bitcoin’i kohta just tema uudsuse tõttu. Kokkuvõtlikult toob autor välja, et 

juhtumite analüüsist ja ekspertintervjuude läbiviimisest ilmnes, et üheks põhjuseks, miks 

küberkuritegevus Eestis aastast aastasse kasvab on järelvalve asutuse uurijate teadmatus bitcoin’i 

kohta. Sellest tulenevalt on bitcoin’idega teostatud kuritegude avastamine madalal tasemel. Seega 

loodab antud töö autor, et käesolev töö aitab kaasa selle valdkonna tutvustamisele ja võimaldab 

julgeolekuasutuste uurijatel olla kursis selle valdkonna spetsiifikaga enne kuritegude toimumist. 

Eeltoodust lähtuvalt teeb töö autor ettepanekud PPA-le:  

 korraldada kohtueelset uurimist läbiviivate ametnike, sh RAB’i ametnike seas koolitused 

välisekspertide poolt bitcoin’ide kuritegudes kasutamise võimalikest ohtudest, 

kasutusvõimalustest erinevates kuritegudes ja ohtudest kuritegude toimepanemisel, mis 

võimaldab ametnikel keskenduda bitcoin’idega teostatud kuritegude avastamisele; 
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 korraldada kohtueelset uurimist läbiviivate ametnike seas koolitus plokiahela tehnoloogiast, 

mille võiks soovitatavalt läbi viia Asse Sauga, kes on nimetatud tehnoloogiat välismaal 

õppinud ja keda võib pidada kõige paremaks eksperdiks virtuaalvääringute alal Eestis; 

 korraldada üks kord aastas õppepäev kohtueelset uurimist läbiviivatele ametnikele uuemate 

virtuaalvääringute kuritegudes kasutamise meetodite tutvustamiseks. 

Praegusel hetkel tegeleb PPA iseseisev struktuuriüksus RAB bitcoin’ide kuritegudes kasutamise 

ennetamisega läbi rahapesu ja terrorismi regulatsioonide, kuid lisaks rahapesule ja terrorismile on 

olemas veel mitmeid muid kuritegusid, kus on eelistatumaks maksevahendiks bitcoin. Seega on 

oluline, et kõikidel kohtueelset uurimist läbiviivatel ametnikel oleksid vajalikud teadmised 

bitcoin’idest ja nende kasutamise võimalustest erinevates kuritegudes. Selline lähenemine annab 

suuremad võimalused kuritegude avastamiseks ja kriminaalmenetluste läbiviimiseks. Kuna maailmas 

on ligikaudu 730 erinevat virtuaalvääringut ning neid tekib pidevalt juurde, tuleks teostada igaastaseid 

õppepäevi, kus viiakse uurijad kurssi hetkel olevate trendidega virtuaalvääringute kasutamisel 

kuritegelikus maailmas. Välja toodud ettepanekute rakendamine võimaldab avastada ja tõkestada 

bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Soovitatavalt võiks bitcoin’ide kuritegudes 

kasutamise ohtude koolitajad olla eelkõige väliseksperdid, kes on osalenud sellistes bitcoin’e 

puudutavas kriminaalmenetlustes, mis on jõudnud kurjategijate süüdimõistmiseni. 

Teisele uurimisküsimusele (Millistes kuritegudes on bitcoin’i kasutamine kõige eelistatum?) vastati 

juhtumite- ja ekspertintervjuude analüüside käigus. 

Juhtumianalüüsist selgus, et kuigi töö autor analüüsis paljudest kuritegudest ainult kolme (rahapesu, 

väljapressimine, illegaalsete kaupade ja teenuste müük “tumedas internetis), osutavad tulemused 

sellele, et bitcoin on oma omadustest tulenevalt haaranud olulise rolli kuritegelikus maailmas. 

Juhtumianalüüsi tulemusel selgus, et bitcoin’i kasutamisel maksevahendina erinevates kuritegudes 

kaasnevad kurjategijatele sellised eelised nagu anonüümsus, bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus, 

asjaolu, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust, tehingute kiirus ja tehingute 

tagasipöördumatus, mis kokkuvõttes soodustavad analüüsitud kuritegude toimepanemist ja esitavad 

uusi väljakutseid õiguskaitseorganisatsioonidele (vt käesolev töö lk 43 – 44). Samuti võib eeldada, et 

kuigi töö autor analüüsis ainult kolme kuritegu, siis võivad samad bitcoin’i kasutamise eelised kehtida 

ka teiste kuritegude toimepanemisel. Kuna Eestis on küberkuritegevus aastast aastasse kasvanud ja 

on täheldatud, et üha sagedasemad juhtumid on just lunavaraga seotud, siis võib eeldada, et see on 

tingitud Eesti arvutikasutajate puudulikest teadmistest küberohtude kohta (vt käesolev töö lk 29). 
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Intervjuude tulemustena kogutud arvamuste kolmanda kategooria all, mis käsitles bitcoin’i 

kasutamist erinevates kuritegudes (vt käesolev töö lk 50 - 53 ja lk 84. Tabel 33), leidsid vastajad 

üksmeelselt, et bitcoin’i on eelistatum kasutada kõikide rahvusvaheliste kuritegude puhul, kus 

eesmärk on rahalise kasu saamine või vahelejäämise tagajärg on tõsisem. Mõned eksperdid tõid välja, 

et raske on bitcoin’idega teostatavaid kuritegusid liikidena välja tuua, mööndes, et bitcoin’ide 

kasutamine kõikides kuritegudes teeb asjad keerulisemaks. See tuleneb arvatavasti asjaolust, et mõni 

ekspert ei puutu igapäevaselt oma töös kokku kuritegude menetlemisega. Samuti võib sellise ilmingu 

põhjuseks olla asjaolu, et intervjueeritavate vastuste analüüsist ilmnes, et Eestis teostatakse 

bitcoin’idega kuritegusid vähe ning menetlustes on järelevalveasutuste ametnikud kokku puutunud 

pigem väiksemates summades ja väiksemate kuritegudega, nt arvutikelmus, phishing ja tegevusloa 

mitte omamine. Eksperdid olid üldjoontes kokkuvõtlikult ühisel seisukohal, et peamised kuriteod, 

kus bitcoin’e eelistatakse, on ebaseduslike kaupade ja teenuste soetamine ja müük kriminaalsel 

turuplatsil, rahapesu ning erinevad väljapressimised. Paljud eksperdid mainisid ka kuritegusid nagu 

inimsmugeldamine, laste kuritarvitamine, sh porno, phishing, terrorismi rahastamine ja erinevad 

skeemid, sh Ponzi ja püramiidskeemid. 

Eeltoodust lähtuvalt teeb töö autor ettepanekud PPA-le ja Tallinna Tehnika Ülikooli (edaspidi TTÜ) 

küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskusele: 

 viia läbi üle-eestilised teavituskampaaniad bitcoin’idega seotud küberohtudest ja nende 

ennetamisest, et tõkestada nende ärakasutamist kuritegudes; 

 lisada ülikooli õppekava ainete hulka mooduleid, mis käsitlevad bitcoin’ide kuritegudes 

kasutamise võimalikest ohtudest, kasutusvõimalustest erinevates kuritegudes ja ohtudest 

kuritegude toimepanemisel. 

Üle-eestilised teavituskampaaniad on vajalikud, et tõkestada lunavara juhtumite levikut, mille 

levikule viimastel aastatel on RIA tähelepanu pööranud. TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku 

keskuse eesmärk on Eesti küberjulgeoleku kompetentsi ja võimekuse tõstmine haridus-, teadus- ja 

arendustegevuse abil. Näiteks võimaldab keskuse digitaalse ekspertiisi suuna lõpetamine töödata 

eksperdina õiguskaitseorganites. (TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus, 2017) Lisaks 

on keskuse üheks partneriks PPA. Seega, tagaks välja toodud ettepaneku rakendamine pädevad 

õiguskaitseorganite ametnikud, kes on enne tööle asumist kursis bitcoin’ide kuritegudes kasutamise 

spetsiifikaga. 

Kolmanda uurimisküsimusele (Kas praegused virtuaalvääringule kehtestatud regulatsioonid Eesti 

Vabariigis soodustavad või takistavad bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel Eestis?) otsiti 
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vastust nii juhtumianalüüsis kui ka ekspertintervjuudes neljanda kategooria all (käesolev töö lk 53 

- 56 ja lk 85. Tabel 34) vastati kolmandale uurimisküsimuselae ja ühtlasi ka uurimisprobleemile. 

Juhtumianalüüsis selgus, et üks põhjustest, miks Eestis puuduvad kaasused juhtumianalüüsi 

läbiviimiseks, miks enamik bitcoin’e käsitlevad kriminaalmenetlused lõppevad kurjategijate 

süüdimõistmiseta ja miks vaatamata küberkuritegevuse kasvutrendile on Eestis bitcoin’idega seotud 

kuritegusid avastatud vähe, on asjaolu, et bitcoin’e ja selle kauplejaid käsitlevad õigusaktid Eestis ja 

reguleerimatus EL-i tasandil ei takista bitcoin’ide kasutamist siseriiklikes ja rahvusvahelistes 

kuritegudes (vt käesolev töö lk 29). 

Ekspertintervjuude uuringu käigus ilmnes, et kuigi regulatsioonid said positiivset vastukaja kõikidelt 

intervjueeritavalt, domineeris siiski seisukoht, et praegustes õigusaktides on siiski palju puudujääke, 

mis tekitavad regulatsioonide kohaldamisel bitcoin’idega kauplejatele palju vaidlusi. Üks ekspert 

eristus selgelt teistest, öeldes, et kurjategijad saavad Eestis väga kergesti bitcoin’idega kuritegusid 

toime panna ning et praegune käsitlus õigusaktides ei takista kuritegevust. Uuringus ilmnes ka tõsiasi, 

et kui tegemist on rahvusvaheliste kuritegudega, siis tegelikkuses ei ole probleem Eesti riigi 

õigusloomes, nt kui kurjategija ja ohver või omavahel tehinguid teostavad kurjategijad asuvad 

erinevates riikides. Samuti ei takista Eestis sätestatud õigusaktid bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel 

eesmärkidel väljaspool Eesti jurisdiktsiooni asuvate teenusepakkujate juures. Seega võib järeldada, 

et kuigi praegused bitcoin’ile ja sellega kauplejatele kehtestatud regulatsioonid aitavad teatud määral 

tõkestada bitcoin’ide kasutamist erinevates kuritegudes, peab siiski tõdema, et laiemalt vaadates, ei 

takista Eestis kehtivad õigusaktid bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Samuti ei oma 

meie regulatsioonid tähtsust olukorras, kus ründaja asub väljaspool meie jurisdiktsiooni. 

Enamike ekspertide seas tõusis esile selgema definitsiooni vajaduse lisamine seadusandlusesse, kuna 

praegune käsitlus, mis asetab bitcoin’id alternatiivseteks maksevahenditeks, on liialt lai (vt käesolev 

töö lk 54). Eksperdid leidsid ühise arvamusena, et alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujaid 

on need, kelle suhtes peaksid kehtima mõistlikud regulatsioonid ja keda peaks reguleerima, mitte 

bitcoin’i ennast (vt käesolev töö lk 54). Kõige rohkem erimeelsusi esines ekspertide seas 

alternatiivsete maksevahendajate teenuse pakkujatele kohaldavates kohustustes, mis puudutas 

isikusamasuse tuvastamise kohustust alates 1000 euro suurusest tehingust. Tõdeti, et piirmäära 

tõstmiseks oleks vajalik teostada põhjalikum analüüs ning kõik oleneb sellest, millist kuritegu 

bitcoin’idega toime pannakse (vt käesolev töö lk 55). Seega ei ole probleem pelgalt ainult summas 

endas, kuna on kuritegusid, nt terrorismi rahastamine ja laste kuritarvitamine, sh porno, mille puhul 

toimub väikestes summades arveldamine, mis tähendab, et läheb aega enne kui näiteks laste 

pornograafiliste piltide eest tasumine ulatuks piirmäärani.  
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Eeltoodust lähtuvalt teeb töö autor ettepanekud Rahandusministeeriumile: 

 uue RahaPTS eelnõu koostamisel jälgida, et saaks sätestatud selgem alternatiivse 

maksevahendi definitsioon, mis sisaldaks bitcoin’i; 

 uue RahaPTS eelnõu koostamisel jälgida, et bitcoin’i teenusepakkujatele saaks sätestatud 

kohalduv teenuseliik, mille suhtes kehtiksid finantsasutustele sarnased regulatsioonid, sh 

isikusamasuse tuvastamise, teatamiskohustuse ja tehingute monitoorimise kohustus, mis 

annaks järelevalveasutuse ametnikele piisava info uurimise alustamiseks; 

 määratleda seadusandluses bitcoin’idega sooritatud tehingu toimepanemise koht, et 

rahvusvaheliste kuritegude toimepanemisel oleks kurjategija vastutusele võtmine ja 

õigusmõistmine efektiivsem ja kiirem; 

 teostada uuring isikusamasuse tuvastamise piirmäära vajalikkuse tõstmiseks, mis annab 

konkreetse hinnangu uue piirmäära kehtestamisest. 

Välja toodud ettepanekute rakendamine aitab tõkestada bitcoin’ide kasutamist erinevates kuritegudes. 

Esiteks, kuigi Eesti Riigikohus on jõudnud lahendini, mis ütleb, et bitcoin’i tuleb käsitleda 

alternatiivse maksevahendina ning sellega kauplejad on allutatud täitma RahaPTS-is alternatiivsete 

maksevahendite teenuse pakkujale sätestatud hoolsusmeetmeid, on tuntav, et vaja on sätestada 

seaduses selge definitsioon alternatiivsest maksevahendist, kus tuleb ära märkida tsentraliseeritud ja 

detsentraliseeritud maksevahendid sh bitcoin. Selge sõnastus bitcoin’ist välistab tulevikus vaidlused 

seaduse kohaldamise osas bitcoin'idega teenuse pakkujatele. Lisaks, selleks, et kurjategija saaks 

bitcoin’e piiramatult kasutada oma vajaduste rahuldamiseks, peab ta mingil ajahetkel bitcoin’id 

vahetama käibel oleva valuuta vastu, mida saab teha bitcoin’ide teenusepakkujate juures. Peamiselt 

seepärast, et kaupade ja teenuste arv, mille eest bitcoin’ides on võimalik tasuda on oluliselt 

limiteeritum kui käibel oleva valuuta eest. Seega, bitcoin’ide kauplejate allutamine seadusest 

tulenevatele hoolsusmeetmetele annab õiguskaitse organisatsioonidel selgema ülevaade bitcoin’idega 

teostatud tehingutest ja vajaliku sisendi kriminaalmenetluse alustamiseks. 
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EL tasandil puudub 

täielikult bitcoin'ide ja 

selle teenusepakkujate 

määratlus.

Bitcoin'i omadused:

1. anonüümsus;

2. kesk- või 

finantsasutuse puudus;
3. kiirus;

4. tehingute 

tagasipöördumtus;

5. piirangute puudus;

6. ülemaailmne 
aktsepteeritavus;

7. järelvalveasutuste 

tööd takistav: 

a) kiirus;

b) ametnike teadmatus.

Viia läbi üle-eestilised

teavituskampaaniad 

bitcoin'idega seotud 

küberohtudest.

Korraldada kohtueelset 

uurimist läbiviivate 

ametnike seas koolitused  

bitcoin'i ohtudest.

Bitcoin'ide	
kasutamine	

kuritegevuseks
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TÕKESTAVAD TÕKESTAVAD

Korraldada kord aastas 

õppepäev uurijatele 

uuemate virtuaalvääringute 

ohtudest.

Määratleda bitcoin'i 

tehingu 

toimepanemise koht.

Sätestada RahaPTS-s selged

definitsioonid ja teenusepakkujatele 

kohustus registreerida kõikide 

klientide üldandmed. 

SOODUSTAVADSOODUSTAVAD

Eesti RahaPTS

1. puuduvad selged definitsioonid, mis käsitlevad

bitcoin'e ja selle teenusepakkujaid;

2. bitcoin'i tehingu koha määratlus.

 

Joonis 1. Bitcoin'ide kuritegudes kasutamise uuringu kokkuvõte (teooria, uuringu ja järelduste põhjal, 

autori koostatud) 

Joonisel 1 on töö autor toonud kokkuvõtlikult välja järeldused ja ettepanekud, mis ilmnesid 

kõrvutades ekspertintervjuude analüüsi tulemusi teoreetiliste seisukohtadega ja juhtumite analüüsi 

tulemustega. 

  



66 
 

KOKKUVÕTE 

Bitcoin’ide reguleerimatus EL tasandil, aastast aastasse kasvav küberkuritegude arv Eestis ning 

bitcoin’ide ülemaailmse kasutamise kasv kriminaaltulu varjamisel ja illegaalsetel turuplatsidel 

tõstatasid magistritöö uurimisprobleemina küsimuse, kuidas tõkestada bitcoin’ide kasutamist 

kuritegelikel eesmärkidel. Magistritöö aktuaalsus tuleneb sellest, et bitcoin’ide kasutamist 

kuritegelikel eesmärkidel loetakse üheks osaks küberkuritegevusest. Seega toovad töö aktuaalsuse 

esile mitmed strateegiadokumendid nagu „Küberjulgeoleku 2014–2017 strateegia“, „Siseturvalisuse 

arengukava 2015–2020“, „Riigi Infosüsteemi Ameti strateegia 2017–2018“ ja „Sisejulgeoleku 

suurendamine aastateks 2015–2019“, kus on küberkuritegevusega võitlemist olulisust rõhutatud. Ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/84 ja “Riigi Infosüsteemi Ameti 

küberturvalisuse teenistuse 2015. aasta kokkuvõte” ning “Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse 

teenistuse 2016. aasta kokkuvõte” toovad magistritöö teema aktuaalsust esile. Magistritöö 

originaalsus on bitcoin’ide käsitlemine sisejulgeoleku aspektist.  

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, bitcoin’i kasutamise tõkestamise võimalused erinevates 

kuritegudes ja esitada ettepanekud, et tõkestada bitcoin’i kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet: analüüsida bitcoin’i kasutamise peamiseid 

eeliseid ühiskonnale ja kurjategijatele; analüüsida bitcoin’ide abil välisriikides toime pandud kolme 

erinevat kuriteo kaasust, et leida bitcoin’ide kasutamisel erinevate kuritegude osas ühiseid jooni; 

analüüsida juhtumite analüüsi ning ekspertintervjuudega kogutud andmeid ning välja töötada 

ettepanekud bitcoin’ide kasutamise tõkestamiseks kuritegelikel eesmärkidel ja menetlusvõtete 

edendamiseks. Töö eesmärk ja uurimisülesanded täideti ning probleemile ja uurimisküsimustele leiti 

vastused.  

Magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis analüüsiti teoreetilisi käsitlusi bitcoin’i 

olemusest ja kasutamise eelistest ühiskonnale ja kurjategijatele. Töö esimese peatüki esimene 

alapeatükk keskendus bitcoin’i mõistele ja olemusele, andes mh ülevaate ka bitcoin’i ajaloost ja 

toimimisest. Teine alapeatükk analüüsis bitcoin’i kasutamise peamiseid eeliseid ühiskonnale. 

Kolmandas alapeatükis toodi välja bitcoin’i kasutamise peamised eelised kurjategijale, mis 

muudavad nende kasutamise kuritegelikel eesmärkidel atraktiivseks.  

Teoreetilisest ülevaatest ilmnes, et bitcoin on 2008. aastal pseudonüümi, Satoshi Nakamoto, taha 

peituva isiku poolt loodud väärtuse digitaalne esitlus, mille üle ei oma kontrolli ükski valitsus ega 

indiviid ja mida on võimalik käsitleda teatud juhtudel alternatiivse maksevahendina. Bitcoin’i väärtus 

ja vahetuskurss oleneb eelkõige nõudlusest selle vastu ja kuigi 2017. aasta maikuu seisuga ei ole ükski 
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valitsus tunnistanud bitcoin’i seaduslikuks maksevahendiks on just ühiskonna nõudlus selle vastu 

muutnud bitcoin’i domineerivaimaks virtuaalvääringuks maailmas, mille eest on võimalik tasuda 

ülemaailmselt erinevate kaupade ja teenuste eest. Bitcoin’e on võimalik saada kolmel viisil: neid võib 

soetada käibel oleva valuuta eest, ise kaevandada või müüa kaupu ja teenuseid aktsepteerides 

bitcoin’e. Bitcoin kasutab tehnilise lahendusena plokiahela tehnoloogiat, mis võimaldab isikutel 

teostada omavahel tehinguid turvaliselt, kiiresti ja läbipaistvalt ilma, et need läbiksid kesk- või 

finantsasutust. 

Peamisteks bitcoin’i eelisteks ühiskonnale peetakse madalaid ülekandetasusid, kiirust, rakendatavat 

plokiahela tehnoloogiat, tehingute tagasipöördumatust kauplejate jaoks, see vähendab 

identiteedivargusi ja krediitkaardipettusi ning inflatsiooni tekkimise riski. Lisaks, on tulenevalt oma 

digitaalsusest, bitcoin’e raske võltsida. Peamisteks kasutamise eelisteks kurjategijatele peetakse 

eelkõige bitcoin’i kasutamisega kaasnevat anonüümsust, vahendajate puudumist, kiirust, tehingute 

tagasipöördumatust, piirangute puudumist ning ülemaailmset aktsepteeritavust. Ilmnes, et bitcoin’i 

omadused on muutnud selle hinnatuks eelkõige kurjategijate hulgas, mitte ühiskonnas laiemalt. 

Teoreetilisest ülevaatest selgus, et omadused, nagu tehingute kiirus ja tagasipöördumatus on eelisteks 

nii ühiskonnale kui kurjategijatele. Samuti selgus, et nimetatud omadused ühiskonnale on eelkõige 

tuntavad riikides, kus finantsteenused ei ole nii arenenud ja usaldusväärsed kui Eestis või on mingil 

viisil piiratud. 

Magistritöö teises, empiirilises peatükis, leiti vastused uurimisprobleemi täpsustamiseks püstitatud 

kolmele uurimisküsimusele ja täideti uurimisülesanded. Uurimisstrateegiaks valiti juhtumiuuring 

ning andmekogumismeetoditeks olid poolstruktureeritud ekspertintervjuud.  

Juhtumite analüüside läbiviimiseks valiti bitcoin’ide abil välisriikides toime pandud kolm erinevat 

kuriteo kaasust: ebaseaduslike kaupade ja teenuste müük illegaalsel turuplatsil, rahapesu juhtum ja 

väljapressimise juhtum. Juhtumianalüüs tõi välja, et kuigi tegemist on kolme erineva kuriteoga, 

osundavad analüüsitud juhtumid sellele, et bitcoin on oma omadustest tulenevalt haaranud olulise 

rolli kuritegelikus maailmas. Juhtumianalüüsi tulemusel selgus, et bitcoin’i kasutamisel 

maksevahendina erinevates kuritegudes kaasnevad mitmed omadused, mis soodustavad kuritegude 

toimepanemist ja esitavad väljakutseid õiguskaitseorganisatsioonidele. Analüüsi tulemusel selgus, et 

bitcoin’i peamised eelised kurjategijale, mis soodustavad illegaalsete kaupade ja teenuste müüki 

„tumedas internetis“, väljapressimises ning rahapesus on sellega kaasnev võimalus tekitada oma 

identiteedi ja asukoha anonüümsus, bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus, asjaolu, et tehingud 

bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- või finantsasutust, tehingute kiirus ning tehingute 

tagasipöördumatus.  
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Magistritöö valim oli eesmärgistatud. Valimisse kuulusid 7 erinevate bitcoin’iga seotud valdkondade 

ja küberturvalisuse küsimustega tegelevat Eesti eksperti. Intervjuude keskmine kestvus oli 55 minutit. 

Üks intervjueeritav esitas oma vastused kirjalikult ning üks intervjueeritav esitas enne intervjuu 

toimumist küsimustele nr 1, 3, 4, 5 ja 6 vastused samuti kirjalikult. Kõik 6 toimunud intervjuud 

salvestati intervjueeritavate nõusolekul täies mahus ning transkribeeriti autori poolt sõna-sõnalt. 

Intervjuude analüüsimeetodina kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi ning andmeanalüüsi programmi 

Nvivo for Mac versiooni 11. Magistritöö teooria ja püstitatud uurimisküsimuste alusel moodustati 

neli põhikategooriat: bitcoin’i kasutamise eelised ühiskonnale; bitcoin’i kasutamise eelised 

kurjategijale; bitcoin’i kasutamine kuritegudes ja arvamused Eesti õigusaktidest. 

Teoreetiliste käsitluste ning empiirilise uuringuga kogutud andmete analüüsi tulemusel jõudis autor 

alljärgnevate peamiste järeldusteni ja ettepanekuteni:  

 Järeldus: Eesti mõistes bitcoin’il maksevahendina lisandväärtus puudub, v.a plokiahela 

tehnoloogial. See-eest omab bitcoin lisandväärtust eestlastele, kes on tehingutes isikute või 

äriühingutega, kes asuvad nt riikides, kus ligipääsetavus finantsteenustele või ettevõtluse 

teostamine on piiratud. Samuti selgus, et bitcoin’i kasutamine on populaarsem pigem 

kurjategijate hulgas, kui heausksete kasutajate seas, sest kuigi bitcoin’i kasutamise eeliseks 

võib pidada nt madalaid ülekandetasusid, kindlustunnet kauplejatele, selle võltsimise raskust 

ja kiirust ei ole need omadused piisavalt atraktiivsed, et ühiskond hakkaks bitcoin’e rohkem 

igapäevaselt kasutama, sest isegi kui jätta kõik bitcoin’i kasutamise eelised võrreldes käibel 

oleva valuutaga kõrvale tekitab bitcoin’ide reguleerimatus EL tasandil ja ebaselgus Eesti 

õigusaktides rohkem riske ja küsimärke, kui selle eelised. Ettepanek: sätestada uue RahaPTS 

eelnõu koostamisel alternatiivsete maksevahendite teenusepakkujatele kohustus registreerida 

kõikide klientide üldandmed (tehingupoole nimi, sünniaeg või isikukood), see tagab vajadusel 

ametnikele vajaliku info isikute kohta, kelle tehingute väärtus kalendrikuus jääb alla 1000 

euro piirmäära, kuid kelle suhtes soovitakse alustada menetlust; 

 Järeldus: bitcoin’i peamised eelised kurjategijatele, mis soodustavad kuritegude 

toimepanemist on sellega kaasnev võimalus tekitada oma identiteedi ja asukoha anonüümsus, 

bitcoin’i ülemaailmne aktsepteeritavus, asjaolu, et tehingud bitcoin’idega ei läbi ühtegi kesk- 

või finantsasutust, tehingute kiirus, tehingute tagasipöördumatus, piirangute puudumine ning 

õiguskaitse organisatsioonide töö takistamine, mis tuleneb bitcoin’i tehingute kiirusest ja 

järelvalve asutuse ametnike teadlikkuse puudumisest. Ettepanekud: korraldada kohtueelset 

uurimist läbiviivate ametnike seas koolitus plokiahela tehnoloogiast Asse Sauga poolt ja 

välisekspertide poolt koolitus bitcoin’ide kuritegudes kasutamise võimalikest ohtudest, 
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kasutusvõimalustest erinevates kuritegudes ja ohtudest kuritegude toimepanemisel, mis 

võimaldavad ametnikel keskenduda bitcoin’idega teostatud kuritegude avastamisele. Samuti 

teeb selle töö autor ettepaneku korraldada üks kord aastas õppepäev kohtueelset uurimist 

läbiviivatele ametnikele uuemate virtuaalvääringute kuritegudes kasutamise meetodite 

tutvustamiseks; 

 Järeldus: bitcoin’ide kasutamine on eelistatum eelkõige rahvusvaheliste kuritegude puhul, 

kus rahalise kasusaamine või vahelejäämise tagajärg on suurem või tõsisem. Peamised 

kuriteod, kus bitcoin’e eelistatakse, on ebaseaduslike kaupade ja teenuste soetamine ning 

müük illegaalsel turuplatsil, rahapesu, erinevad väljapressimised, inimsmugeldamine, laste 

kuritarvitamine sh porno, phishing, terrorismi rahastamine ja erinevad skeemid sh Ponzi ja 

püramiid skeemid. Eestis on täheldatud eelkõige lunavara juhtumite levikut. Ettepanekud: 

tõkestamaks väljapressimiste sh lunavara juhtumite levikut Eestis tuleb viia läbi üle-eestilised 

teavituskampaaniad bitcoin’idega seotud küberohtudest ja nende ennetamisest, et tõkestada 

selle ärakasutamist kuritegudes. Teiseks, lisada TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku 

keskuse õppekava ainete hulka mooduleid, mis käsitlevad bitcoin’ide kuritegudes kasutamise 

võimalikest ohtudest, kasutusvõimalustest erinevates kuritegudes ja ohtudest kuritegude 

toimepanemisel, mis tagab pädevad õiguskaitseorganite ametnikud, kes on enne tööle asumist 

eksperdina juba kursis bitcoin’ide kuritegudes kasutamise spetsiifikaga. 

 Järeldus: praegune bitcoin’idele ja sellega kauplejatele kohalduvates Eesti õigusaktides 

esineb mitmeid puuduseid, mis ei võimalda takistada bitcoin’ide kasutamist erinevates 

kuritegudes. Lisaks selgus, et bitcoin’i reguleerimatus EL tasandil ei takista ka 

rahvusvaheliste kuritegude toimumist, mille puhul ei ole küsimus meie õigusloomes. Ühtlasi 

ei takista Eesti regulatsioonid bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel väljaspool 

Eesti jurisdiktsiooni asuvate teenusepakkujate juures. Ettepanekud: uue RahaPTS eelnõu 

koostamisel jälgida, et saaks sätestatud selgem alternatiivse maksevahendi definitsioon, mis 

kataks bitcoin’i. Selge sõnastus bitcoin’ist välistab tulevikus vaidlused seaduse kohaldamise 

osas bitcoin'ide teenusepakkujatele. Samuti tuleb sätestada bitcoin’i teenusepakkujatele 

kohalduv teenuseliik, mille suhtes kehtiksid finantsasutustele sarnased regulatsioonid, sh 

isikusamasuse tuvastamine, teatamiskohustus ja tehingute monitoorimise kohustus, mis 

annaks järelevalveasutuse ametnikele piisava info menetluse alustamiseks. Ühtlasi tuleb 

määratleda seadusandluses bitcoin’idega sooritatud tehingu toimepanemise. 

Magistritöö raames läbi viidud uuringuga selgus, et Eesti RahaPTS-s puudub selge definitsioon 

alternatiivsest maksevahendist ja sellest tulenevalt ka alternatiivse maksevahendi teenuse pakkujast 
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ning bitcoin’i tehingu toimepanemise koha määratlus. Lisaks on bitcoin ja selle teenusepakkujad 

täielikult reguleerimata ka EL’i tasandil, mis annab soodumuse sooritada rahvusvahelisi kuritegusid. 

Ühtlasi võib järeldada, et on vaja teha teavitustööd järelevalveasutuste ametnike seas nii bitcoin’i kui 

teiste virtuaalvääringutega seoses. Välja toodud puudused ja bitcoin’i omadused võivad aidata kaasa 

bitcoin’ide kasutamisele erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistes kuritegudes. 

Kuna bitcoin moodustab virtuaalvääringute turuosast ligi 60%, on see domineerivaim virtuaalvääring 

maailmas ja seega kõige tõenäolisem virtuaalvääring, mida kasutakse erinevate kuritegude 

toimepanemisel. Seetõttu on selle töö autor keskendunud bitcoin’ile. Kuid maailmas on 2017. aasta 

maikuu seisuga kokku ligikaudu 730 virtuaalvääringut. Seega ei välista eelnev, et selles töös 

väljatoodud järeldused ja ettepanekud ei kehtiks ka teistele sarnaste omadustega virtuaalvääringutele. 

Täiendavate uuringutega on uue RahaPTS ja IV AMLD jõustumisel vajalik välja selgitada, millist 

mõju avaldavad uued regulatsioonid bitcoin’ide jt virtuaalvääringute kasutamisele kuritegelikel 

eesmärkidel. Samuti selgus et lisaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele on veel mitmeid 

muid bitcoin’idega teostatavaid kuritegusid, nt erinevad väljapressimised, ebaseaduslike kaupade 

ja teenuste müük kriminaalsel turuplatsil, inimsmugeldamine ja laste kuritarvitamine, sh 

pornograafia, mis on täiesti tähelepanuta jäetud. Samuti soovitab töö autor kaasata edasistes 

uuringutes välismaa eksperte, kes on praktikas osalenud bitcoin’idega seotud kriminaalmenetlustes. 
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SUMMARY 

The relevance of this Master’s thesis arises from the Anti-Money Laundering Directive IV, and from 

several Ministry of Economic Affairs and Communications and the Ministry of Interior strategic 

documents. The Primary goal of these strategic documents is to fight against cybercrime and to 

develop combat capabilities.  

The aim of the Master’s thesis is to find out opportunities for the prevention of bitcoins use in different 

kind of crimes and to make proposal for deterring bitcoins use on criminal purposes. 

The theoretical part of the Master’s thesis analysed the nature of bitcoin and identified bitcoins 

benefits to the society and to the criminals. Semi structured expert interviews were conducted to 

acquire data for analysis and to fulfil the aim of this thesis. NVivo for Mac version 11 was used for 

carrying out the qualitative content analysis. 

The study found answers to the following research questions: 1) What are the main benefits of bitcoins 

to the society and to criminals? 2) In what type of crimes the use of bitcoin is the most efficient? 3) 

What is the opinion of experts about the legislation that are implemented regarding bitcoins and 

custodian wallet providers in the Republic of Estonia?  

As the main study result of the Master’s thesis it was established that the bitcoin and a provider of 

services of bitcoin payment are not regulated at the EU level. Also there is no clear definition of 

alternative means of payment, specification of bitcoin transaction place and additional regulations to 

protect consumers in Estonian legislation. Conjointly it was concluded that among with the PBGB 

Central Criminal Police officers who are conducting the pre-trial investigation it needs to raise 

awareness about bitcoin and other virtual currencies. More over it was established that the main 

advantages of bitcoin to criminals are its anonymity, the lack of intermediaries, speed, transactions 

can not be suspended nor restored and lack of limitations. It is world widely approved and counteracts 

the law enforcements work, which comes from the speed of bitcoin transactions and law enforcement 

officer ignorance. The disadvantages identified and bitcoins properties may contribute to the use of 

bitcoin in various national and international crimes. The study found that the main crimes where 

bitcoins are favored, are the dark web which is used for buying and selling different kind of illegal 

goods and services, for money laundering, different kind of extortion, human trafficking, abuse of 

kids incl pornography, phishing, terrorism finance and various schemes incl Ponzi scheme and 

pyramid schemes. 
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The studies of this thesis serve the basis for proposal to the leading organizations in the Republic of 

Estonia – The Police and Boarder Guard Board and the Ministry of Finance - to prevent the use of 

bitcoin in criminal purposes and in different illegal activities. Suggestions to the Ministry of Finance 

will contribute to the drafting of a new Money laundering and Terrorist Financing Prevention Act and 

proposals of the Police and Border Guard Board are implemented in daily practice. 

In additional studies, it is required to find out what kind of impact the new regulations in the Money 

laundering and Terrorist Financing Prevention Act and the Anti-Money Laundering Directive IV have 

for the use of bitcoin and the other decentralized virtual-currencies for criminal purposes. Also, in 

addition to money laundering and terrorism financing, there is a number of crimes where bitcoin is 

also preferred to use, like on the dark web for buying and selling illegal goods and services, different 

kind of extortion, in human trafficking, the abuse of kids incl pornography, phishing and various 

schemes incl Ponzi scheme and pyramid schemes, which all have been completely ignored. The 

author of this Master’s thesis also suggests to involve bitcoins foreign experts in further studies. 
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Kuusemäe, K., 2015. Krüptorahade käibemaksu regulatsioon Eestis. Magistritöö, Tallinn: Tartu 

Ülikool. 

Laherand, M.-L., 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: OÜ Infotrükk. 
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tehnoloogia kohta (autori koostatud) ......................................................................................... 45 

Tabel 13. Tsitaat ekspertintervjuudest kategooria „Bitcoin'i eelised ühiskonnale“ koodi 
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LISAD 

Lisa 1. Ekspertide intervjuu küsimustik  

1) Eksperdi isiklikud kokkupuuted sh ka bitcoin’ide kasutamine kuritegelikel eesmärkidel Eestis: 

millised isiklikud tööalased kogemused ja kokkupuuted on teil olnud seoses kuritegudega, kus 

on kasutatud bitcoin’e?  

2) Eksperdi arvamused bitcoin’ide eelistest: Kas ja millised eelised on kaasnenud bitcoin’ides 

tekkimisega ning millisena näete tekkinud virtuaalvääringute kasutusvaldkondi. 

3) Eksperdi arvamused kuritegelikel eesmärkidel kasutamise võimaluste osas: millised on Teie 

hinnangul levinuima virtuaalvääringu bitcoin’i omadused, mis muudavad või võivad neid 

muuta kurjategijatele atraktiivseks erinevates kuritegudes kasutamiseks?  

4) Eksperdi arvamused kuritegude kaupa: milliste kuritegude või skeemide osas oleks Teie 

hinnangul bitcoin’i kasutamine kurjategijate jaoks kõige eelistatum sh õiguskaitseorganite 

tööd takistav. 

5) Millistest bitcoin’i tunnustest tulenevalt saaks nimetatud virtuaalvääringut efektiivselt 

kasutada kriminaaltulu varjamiseks ehk rahapesuks, illegaalsete tehingute varjamiseks (“Dark 

net” – Silk Road juhtum) või näiteks erinevat liiki väljapressimiste teostamiseks? 

6) Eksperdi arvamus Eesti õigusaktidest – Tulenevalt riigikohtu lahendist on Eestis teatavasti 

bitcoin’idega kauplejad allutatud RahaPTS regulatsioonile käsitledes neid alternatiivsete 

maksevahendajatena. Milline on teie hinnang, kas praegune käsitlus pigem soodustab või 

takistab bitcoin’ide kasutamist kuritegelikel eesmärkidel Eestis? Kas ja mida tuleks täiendada 

bitcoin’e reguleerivates õigusaktides (RahaPTS, KarS), et hajutada riske mis seostuvad 

bitcoin’ide seotusega erineva kuritegeliku tegevusega? 

7) On Teil mingeid täiendavaid mõtteid kehtivate regulatsioonide muutmiseks vähendamaks 

riski, et bitcoin’e võidakse kasutada kuritegelikul eesmärgil? 
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Lisa 2. Silk Road internetikeskkonna avaleht 

 

Lisa 3. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 1. 

Tabel 31. Ekspertide arvamused bitcoin’ide eelistest. Väljavõte Nvivost (autori koostatud) 

Kategooria/kood/alamkood  Koodi esinemine 

intervjuudes  

 

Koodi esinemissagedus 

Bitcoin’i kasutamise peamised eelised 

ühiskonnale 

  

Plokiahela tehnoloogia 5 22 

Toetavad majanduskasvu 6 13 

Madalad ülekande 6 8 

Arengumaadele kasulik 6 10 

Raske võltsida 5 5 

Kiirus 4 7 

Vähendab inflatsiooni tekkimise riski 4 5 

Kindlustunne 6 16 

Eelised puuduvad 3 9 

Eestile 4 8 

Vähendab kuritegevust 6 10 

Investeering 2 3 
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Lisa 4. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 2. 

Tabel 32. Ekspertide arvamused bitcoin’ide eelised kurjategijatele. Väljavõte Nvivost (autori 

koostatud) 

Kategooria/kood/alamkood  Koodi esinemine 

intervjuudes  

 

Koodi esinemissagedus 

Bitcoin’i kasutamise eelised kurjategijale   

Anonüümne 7 38 

Kiirus 7 19 

Kesk- või finantsasutuse puudumine 6 17 

Piiranguteta 7 8 

Tagasipöördumatu 6 12 

Ülemaailmselt aktsepteeritav 6 7 

Vajalik vaid internetiühendus 4 6 

Õiguskaitse organisatsioonidele takistav 6 20 

Lisa 5. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 3. 

Tabel 33. Ekspertide arvamused bitcoin’i kasutamise kohta erinevates  kuritegudes. Väljavõte 

Nvivost (autori koostatud) 

Kategooria/kood/alamkood  Koodi esinemine 

intervjuudes  

 

Koodi esinemissagedus 

Bitcoin’ide kasutamine erinevates 

kuritegudes 

  

Eestis kasutatakse vähe 6 23 

Kõik kuriteod 7 17 

Erinevad väljapressimised 6 12 

Phishing  2 6 

Kriminaalne turuplats 7 15 

 Palgamõrv 3 3 

Relvaäri 3 4 

Uimasti äri 4 5 

Rahapesu 7 11 

Terrorismi rahastamine 3 3 

Laste kuritarvitamine 3 3 

Erinevad skeemid 3 5 

Inimsmugeldamine 2 2 
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Lisa 6. Intervjuude kodeerimistabel. Kategooria 4. 

Tabel 34. Ekspertide arvamused Eesti õigusaktidest. Väljavõte Nvivost (autori koostatud) 

Kategooria/kood/alamkood  Koodi esinemine 

intervjuudes  

 

Koodi esinemissagedus 

Arvamused Eesti õigusaktidest   

Alternatiivne maksevahend 7 17 

Takistab 7 10 

Bitcoin’ide kasutamist 2 4 

Ei takista kuritegevust 3 4 

Puudused   

Alternatiivsete maksevahendite 

teenuste pakkujad 

5 13 

Isikusamasuse tuvastamine 6 12 

Järelvalve 4 7 

Ettepanekud 6 16 

 


