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PÕHIÕIGUSTE AUSTAMINE EUROOPA LIIDUS

Euroopa Liidu tasandil on põhiõiguste õigusliku alusena pikka aega kasutatud eelkõige
aluslepingutes olevat viidet Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile.
Inimõiguste austamise tagamisse Euroopa Liidus on aja jooksul suure panuse andnud ka
Euroopa Kohtu kohtupraktika. Lissaboni lepingu jõustumisest saadik laiendab nimetatud
õiguslikku alust õiguslikult siduvaks muutunud Euroopa Liidu põhiõiguste harta.

ÕIGUSLIK ALUS

Põhiõiguste tagamine on üks Euroopa Liidu õigustiku osi. Aluslepingutest puudus pikka aega
selliste õiguste kirjalik loetelu. Neis viidati üksnes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioonile. Samuti viidati aluslepingutes põhiõigustele, mis tulenevad liikmesriikide
ühistest põhiseaduslikest tavadest ning on ühenduse õiguse üldpõhimõtted. Lisaks aitas
põhiõiguste arengule ja nendega arvestamisele suurel määral kaasa Euroopa Liidu Kohtu
kohtupraktika.
Lissaboni lepingu vastuvõtmisega 2009. aasta lõpus arenes olukord märkimisväärselt edasi,
kuna Euroopa Liidul on nüüd õiguslikult siduv põhiõiguste harta. Euroopa Liidu lepingu
artiklis 2 sätestatakse, et liit „rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus,
demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute
õiguste austamine”.
ELi lepingu artiklis 6 on täpsustatud, et:
„Liit tunnustab […] Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, nagu seda on kohandatud 12. detsembril
2007. aastal […], sätestatud õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millel on aluslepingutega võrreldes
samaväärne õigusjõud.”
„Liit ühineb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.”
„Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest
põhiseaduslikest tavadest tulenevad põhiõigused on liidu õiguse üldpõhimõtted.”
ELi lepingu artiklis 7 korratakse juba varasema Nice'i lepingu sätet, millega luuakse korraga
nii ennetamise mehhanism juhuks, kui on ilmne oht, „et mõni liikmesriik rikub oluliselt”
ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtusi, kui ka sanktsioonimehhanism juhuks, kui mõni
liikmesriik „rikub nimetatud väärtusi oluliselt ja jätkuvalt”. Euroopa Parlamendil on ühtaegu
õigus esimest nimetatud mehhanismi algatada ning õigus teostada demokraatlikku kontrolli,
kuna mehhanismide kasutamiseks on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut.
Inimõigustele ja põhivabadustele viidatakse ka liidu välistegevust käsitlevates sätetes (Euroopa
Liidu lepingu artikkel 21). Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 67 on omakorda sätestatud,
et „liit moodustab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus austatakse põhiõigusi ning
erinevaid õigussüsteeme”.



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

Leping sisaldab ka erisätteid konkreetsete õiguste kohta. Nii käsitletakse näiteks Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklis 8 meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning artiklis 10 diskrimineerimise
vastu võitlemist.
ELi toimimise lepingu artiklis 15 korratakse varasema Nice’i lepingu sätet, mille kohaselt
on igal liikmesriigi füüsilisel või juriidilisel isikul õigus pääseda ligi liidu institutsioonide,
organite ja asutuste dokumentidele. Sama kehtib ka artikli 16 kohta, milles käsitletakse õigust
isikuandmete kaitsele.

SAAVUTUSED

A. Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika
Euroopa Liidu Kohus on pikka aega rõhutanud vajadust austada kõigi inimeste
põhiõigusi. Euroopa Kohtu mahukas kohtupraktikas on kehtestatud kaitsenormid, tuginedes
paljudele õigusallikatele, nagu aluslepingute sätted (sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste
harta), rahvusvahelised konventsioonid, millele viidatakse aluslepingutes (eelkõige Euroopa
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ning 1951. aastal Genfis allkirjastatud
pagulasseisundi konventsioon), liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest tulenevad
põhiõigused, ning rahvusvahelised õigusaktid, mille osalised on liikmesriigid või Euroopa Liit.
Euroopa Liidu Kohus kontrollib ühtaegu nii liidu õigusaktide kui ka liikmesriikide poolt
liidu õigust kohaldades või liidu õiguse raames riigi tasandil võetud meetmete kooskõla
põhiõigustega.
Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika on välja kujunenud eelkõige eelotsuste tegemise raames
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 267).
B. Euroopa Liidu põhiõiguste harta
Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament kuulutasid harta (1.1.6) välja 7. detsembril
2000. aastal Euroopa Ülemkogu Nice'i kohtumisel. Pärast muutmist kuulutati harta 2007. aastal
uuesti välja. Alates 2009. aasta detsembrist on harta olnud õiguslikult siduv ning sellel on ELi
lepingu artikli 6 kohaselt aluslepingutega samaväärne õigusjõud.
Hartas sätestatud õigused ei ole midagi uut – harta põhineb kehtival õigusel. See tähendab,
et hartasse on koondatud põhiõigused, mida on juba tunnustatud ühenduse aluslepingutes,
liikmesriikide ühistes põhiseaduslikes põhimõtetes, Euroopa inimõiguste konventsioonis ning
Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu sotsiaalhartades. Tekstis pööratakse aga isikuandmete
kaitse ja bioeetikaga seotud õiguste puhul erilist tähelepanu praegusest ja tulevasest info- või
geenitehnoloogia arengust tulenevatele probleemidele. Harta vastab ka tänapäeva nõuetele liidu
halduse toimimise läbipaistvuse ja erapooletuse kohta, sisaldades õigust heale haldusele ja
õigust tutvuda haldusdokumentidega, ning võtab seega kokku Euroopa Kohtu selle valdkonna
kohtupraktika.
Harta koondab ühte teksti kõik isikute õigused, rakendades sel viisil põhiõiguste jagamatuse
põhimõtet. Põhiõiguste hartas kaob niisiis seni Euroopa ja rahvusvahelistes tekstides tehtud
eristus kodaniku- ja poliitiliste õiguste ning majanduslike ja sotsiaalsete õiguste vahel ning kõik
asjaomased õigused koondatakse mõne põhitelje ümber (inimväärikus, põhivabadused, inimeste
võrdsus, solidaarsus, kodanike õigused ja õigusemõistmine).
Hartas on üksnes ette nähtud inimeste põhiõiguste kaitse nende meetmete puhul, mille
on vastu võtnud ELi institutsioonid ning liikmesriigid ELi aluslepingute rakendamiseks.
Ühendkuningriigi ja Poola suhtes on protokolliga kehtestatud erandid, mille kohaldamisala on
siiski ebaselge.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.1.6.pdf
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C. ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga
Euroopa Nõukogu poolt 1950. aastal vastu võetud ja mitme protokolliga täiendatud
konventsioon on peamine põhiõigusi käsitlev dokument. See jaguneb kaheks osaks: õigusi ja
vabadusi käsitlev esimene osa, mis sisaldab 17 artiklit, ning teine osa, milles kirjeldatakse
Strasbourgis asuva Euroopa Inimõiguste Kohtu toimimise ja pädevusala üksikasju. Kohus on
välja töötanud olulise kohtupraktika, milles täpsustatakse konventsioonis sisalduvaid erinevaid
õigusi. Nende hulgas on õigus elule (artikkel 2), piinamise keeld (artikkel 3) ning orjuse ja
sunniviisilise töö keeld (artikkel 4).
Euroopa Liit ei ole Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osaline, kuid
kõik liikmesriigid on sellega siiski ühinenud. Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 2
tehakse ka Euroopa Liidule kohustuseks liituda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooniga. Konventsiooniga liitumise tagajärjel hakkab põhiõiguste austamist Euroopa
Liidus kontrollima – nagu praegu liikmesriikides – põhiõiguste kaitsele spetsialiseerunud
liiduväline kohus – Euroopa Inimõiguste Kohus. Selline liitumine võimaldab Euroopa
kodanikel, aga ka liidu territooriumil asuvatel kolmandate riikide kodanikel eelkõige
vaidlustada kohtus liidu poolt vastuvõetud õigusakte Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsiooni sätete alusel samadel tingimustel nagu liidu liikmesriikide õigusakte.
Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu peavad praegu ELi konventsiooniga liitumise teemal
läbirääkimisi. Komisjon palus 2013. aasta juulis Euroopa Liidu Kohtul hinnata, kas
ühinemislepingu eelnõu on kooskõlas ELi aluslepingutega. 18. detsembril 2014. aastal jõudis
Euroopa Liidu Kohus aga järeldusele, et ELi konventsiooniga liitumise lepingu eelnõu ei ole
ELi õigusega kooskõlas (arvamus 2/13).
D. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
ELi Põhiõiguste Amet on 1997. aastal loodud Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia
Järelevalvekeskuse õigusjärglane. Keskuse peamine eesmärk oli anda Euroopa Liidule ja selle
liikmesriikidele Euroopa tasandil objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet rassismi,
ksenofoobia ning antisemitismi ilmingute esinemise kohta, et aidata võtta meetmeid ning
töötada välja sobivad tegevuskavad. Amet loodi nõukogu 2007. aasta veebruari määrusega[1].
See alustas tööd 2007. aasta märtsis ning asub Viinis. Ameti eesmärk on anda ELi
institutsioonidele ja liikmesriikidele põhiõiguste alast abi ning eksperdiarvamusi. Amet ei
tegele individuaalsete kaebustega ega oma otsustuspädevust õigusliku reguleerimise alal,
samuti ei tegele amet põhiõiguste olukorra järelevalvega liikmesriikides Euroopa Liidu
lepingu artiklis 7 nimetatud eesmärkidel. Ameti tegevusvaldkonnad on kindlaks määratud
viieaastase raamistikuga. Ameti ülesannete hulka kuuluvad eelkõige asjakohase teabe ja
andmete kogumine, analüüsimine, levitamine ja hindamine, teadusuuringute ja vaatluste,
ettevalmistavate uuringute ning teostatavusuuringute läbiviimine, põhiõiguste aastaaruande
ning temaatiliste aruannete avaldamine.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

A. Üldine lähenemisviis
Parlament on põhiõiguste austamist Euroopa Liidus alati väga tähtsaks pidanud. Alates 1993.
aastast korraldab parlament igal aastal sellel teemal arutelu ning võtab kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjoni raporti alusel vastu resolutsiooni. Lisaks on ta vastu võtnud

[1]15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 168/2007, ELT L 53, 22.2.2007.
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mitmeid resolutsioone, kus käsitletakse konkreetseid küsimusi, mis on seotud põhiõiguste
kaitsega liikmesriikides.
B. Erimeetmed
Parlament on eeskätt soovinud kõnesolevate õiguste koondamist õigusjõudu omavasse
dokumenti. Tema algatusel võtsid Euroopa Liidu kolm poliitilist institutsiooni (komisjon,
nõukogu ja parlament) 5. aprillil 1977 vastu põhiõiguste määratlemise põhimõtete
deklaratsiooni, mida laiendati 1989. aastal. Aastal 1994 töötas parlament välja Euroopa Liidu
tagatavate põhiõiguste nimekirja. Parlament pidas ka harta väljatöötamist väga oluliseks,
nimetades seda „üheks oma konstitutsioonilise tähtsusega prioriteetidest” ning esitades täpseid
nõudmisi. Parlament soovis eelkõige, et dokument:
— oleks lisatud Euroopa Liidu lepingusse ja oleks seeläbi õiguslikult täiel määral siduv

(„harta, mis oleks pelgalt mittesiduv deklaratsioon ja piirduks olemasolevate õiguste
nimetamisega, petaks kodanike õiguspäraseid ootusi”); seetõttu palus parlament toona
lisada harta Nice’i lepingusse ning uude põhiseaduse lepingusse;

— tunnustaks põhiõiguste jagamatust ning et selle reguleerimisala laieneks kõikidele liidu
institutsioonidele ja organitele ning kõikidele selle poliitikavaldkondadele, kaasa arvatud
neile, mis tulenevad aluslepingutega antud volituste ja ülesannete raames teisest ja
kolmandast sambast.

Parlament on pidevalt taotlenud ka ELi liitumist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooniga, rõhutades, et see ei dubleeriks kuidagi nüüdsest siduvat hartat. Parlament on
samuti palunud korduvalt põhiõiguste ameti loomist.
Kahes 2014. aastal vastu võetud resolutsioonis kutsus parlament üles looma ka nn Kopenhaageni
mehhanismi, mis aitaks tõhusamalt tagada, et liikmesriigid tegelikkuses järgivad liidu
põhiväärtusi ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtete nõudeid. Parlament võttis 25. oktoobril
2016. aastal vastu resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte
ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta.
Sarah Sy
04/2017
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