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ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ KRIMINAALASJADES

Õigusalane koostöö kriminaalasjades põhineb kohtuotsuste vastastikusel tunnustamisel ning
hõlmab meetmeid liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks mitmes valdkonnas. Lissaboni
lepinguga loodi varasemast tugevam õiguslik alus kriminaalõiguse ala väljaarendamiseks ja
anti Euroopa Parlamendile uued pädevusvaldkonnad.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 82–86.

EESMÄRGID

Piirikontrolli järkjärguline kaotamine ELis on märkimisväärselt hõlbustanud Euroopa kodanike
vaba liikumist, kuid see on lihtsustanud ka kurjategijate piiriülest tegutsemist. Piiriülese
kuritegevuse probleemi lahendamiseks hõlmab vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
meetmeid kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö edendamiseks. Lähtekohaks on siin
vastastikuse tunnustamise põhimõte. Vastu on võetud erimeetmeid, et võidelda rahvusvahelise
kuritegevuse vastu ning tagada ohvrite, kahtlustatavate ja vangide õiguste kaitse kõikjal liidus.

SAAVUTUSED

A. Institutsiooniline raamistik
1. Lissaboni leping
Endise nn kolmanda samba (politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades)
raames Euroopa Parlamendiga üksnes konsulteeriti. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel
rajaneval alal efektiivsust, vastutust ja legitiimsust suurendava Lissaboni lepinguga
laiendati Euroopa Parlamendi volitusi. Lepinguga muudeti üldkasutatavaks (väheste
eranditega) ühenduse meetod, mis põhineb kaasotsustamisel (nüüd nimetatakse seda
seadusandlikuks tavamenetluseks) Euroopa Parlamendi ja nõukogu (kus ühehäälsus asendati
enamushääletusega) vahel. Kaotati varasem sammaste struktuur. Rahvusvaheliste lepingute
jaoks kehtestati uus nõusolekumenetlus. Endise kolmanda samba kaotamine on toonud kaasa
õigusaktide ühtlustamise. Raamotsuste, otsuste ja konventsioonide asemel võtab EL nüüd ka
kriminaalõiguse valdkonnas vastu tavapäraseid ELi õigusakte (määrused, direktiivid ja otsused).
Lissaboni lepinguga tugevdati ka Euroopa Kohtu rolli: rakendatakse eelotsusetaotluste
tavamenetlusi ja komisjoni algatatud rikkumismenetlusi. Õigusaktide puhul, mis olid
politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas juba jõustunud,
kehtis 1. detsembrini 2014 üleminekukord.
Liikmesriigid saavad endiselt teha ettepanekuid seadusandlike meetmete võtmiseks, kuid nüüd
peab algatust toetama neljandik liikmesriike. Ette on nähtud erimeetmed seoses tõhustatud
koostöö, loobumisklauslite ja nn hädapiduriga. ELi põhiõiguste harta on osa Lissaboni lepingust
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ning on ELi õiguse kohaldamisel Euroopa Liidu (ja tema institutsioonide ja asutuste) ning ELi
liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv.
2. Strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta
Pärast Tampere (oktoober 1999) ja Haagi (november 2004) programme kiitis Euroopa
Ülemkogu 2009. aasta detsembris heaks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
mitmeaastase programmi aastateks 2010–2014 ehk Stockholmi programmi. 2014. aasta juunis
kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustes määratleti vastavalt ELi toimimise lepingu
artiklile 68 seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires. Üks põhieesmärke on arendada ELis õigusalast
koostööd kriminaalasjades. Suunistest tehakse vahekokkuvõte 2017. aastal.
B. Vastastikune õigusabi kriminaalasjades
ELi ministrite nõukogu võttis 29. mail 2000 vastu konventsiooni vastastikuse õigusabi andmise
kohta kriminaalasjades, mille eesmärk on soodustada ja ajakohastada liidus õigus-, politsei-
ja tolliasutuste vahelist koostööd, täiendades juba kehtivate õigusaktide sätteid ning järgides
1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni. Rahvusvahelised
organisatsioonid on võtnud vastu mitmeid kokkuleppeid, näiteks Euroopa Nõukogu 1959. aasta
konventsiooni vastastikuse abistamise kohta kriminaalasjades.
C. Kriminaalasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune tunnustamine
Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogul märgiti, et vastastikune tunnustamine peaks saama
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö nurgakiviks. Vastastikuse tunnustamise põhimõtet
kinnitati nii Haagi kui ka Stockholmi programmis. See on Euroopa õigusruumi jaoks oluline
põhimõte, sest ainult vastastikune tunnustamine võimaldab üle saada raskustest, mida tekitavad
riikide kohtusüsteemide erinevused. See põhimõte saab aga täies ulatuses areneda ainult siis,
kui liikmesriikide vahel valitseb suur vastastikune usaldus.
D. Euroopa vahistamismäärus
Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsusega Euroopa vahistamismääruse kohta muudeti
põhjalikult tavapärast väljaandmissüsteemi: võeti vastu sellised uuenduslikud eeskirjad
nagu vahistamismääruse täitmisest keeldumise põhjuste piiramine, otsuste tegemise
üleminek poliitilistelt organitelt õigusasutustele, võimalus üle anda vahistamismäärust täitva
riigi kodanikke ning selged tähtajad Euroopa vahistamismääruse täitmiseks. Euroopa
vahistamismääruse rakendamisel on ilmnenud mõningaid raskusi nii ELi kui ka liikmesriikide
tasandil ning raamotsust muudeti 2009. aastal üks kord seoses tagaseljaistungite suhtes
kohaldatavate eeskirjadega. Vastastikuse õigusabi valdkonnas ja Euroopa vahistamismääruse
taotluste täitmisel saavad palju ära teha Europol, Eurojust ja Euroopa õigusalase koostöö
võrgustik. 27. veebruaril 2014 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni soovitustega
komisjonile Euroopa vahistamismääruse läbivaatamise kohta.
E. Õigusaktide ühtlustamine ja miinimumeeskirjade kehtestamine
ELi õigusruumi toimimist võivad takistada erinevused riikide kriminaalõiguses.
Kriminaalõiguse ühtlustamine ELis, mis võib aidata neid raskusi ületada – eelkõige eriti raskete
piiriülese mõõtmega kuritegude puhul – tähendab kohandumist ühiste miinimumnõuetega, mitte
täielikku ühtlustamist. Ühiste määratluste väljatöötamiseks ja karistusmäärade ühtlustamiseks
on õigusaktid juba vastu võetud või läbirääkimisjärgus sellistes valdkondades nagu
organiseeritud kuritegevus, inimkaubandus, laste ekspluateerimine ja lapsporno, terrorism,
finantskuritegevus (pettused, rahapesu, korruptsioon), küberkuritegevus, keskkonnakuriteod,
võltsimine, rassism ja ksenofoobia. Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 83 võivad Euroopa
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt „kehtestada miinimumeeskirjad
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kuritegude ja karistuste määratlemiseks eriti ohtlike piiriülese mõõtmega kuriteoliikide puhul
tulenevalt nende kuritegude olemusest või mõjust või erivajadusest võidelda nende vastu ühistel
alustel“.
F. Eurojust, Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, ühised uurimisrühmad ja Euroopa
Prokuratuur
Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) on ELi asutus, mis loodi 2002. aastal nõukogu
otsusega, mida muudeti 2008. aasta detsembris. Eurojusti ergutab ja parandab eeluurimise
ja süüdistuste esitamise kooskõlastamist liikmesriikide pädevate asutuste vahel, lihtsustades
eelkõige piiriülest vastastikuse õigusabi andmist ning hõlbustades väljaandmistaotluste ja
Euroopa vahistamismääruste rakendamist. Lissaboni lepingus on sätestatud, et „[l]iidu
finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks võib nõukogu seadusandliku
erimenetluse kohaselt määruste abil asutada Eurojusti põhjal Euroopa Prokuratuuri“. Ühtlasi
on ette nähtud võimalus laiendada hiljem Euroopa Prokuratuuri volitusi piiriülese mõõtmega
raskete kuritegude vastu võitlemisele. Komisjon esitas 17. juulil 2013. aastal seadusandlikud
ettepanekud Euroopa Prokuratuuri asutamiseks ja Eurojusti reformimiseks, mis kujundatakse
ümber Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ametiks. Läbirääkimised on osutunud
küllaltki keeruliseks ning 2017. aasta aprillis teatas 16 liikmesriiki oma kavatsusest alustada
Euroopa Prokuratuuri asutamiseks tõhustatud koostööd.
Juunis 1998 loodi liikmesriikidevahelise õigusalase koostöö parandamiseks Euroopa
(kriminaalasjades tehtava) õigusalase koostöö võrgustik. Võrgustiku eesmärk on aidata
liikmesriikide kohtunikel ja prokuröridel piiriülestes asjades eeluurimisi läbi viia ja süüdistusi
esitada.
Euroopa Ülemkogu kohtumisel Tamperes nõuti ühiste uurimisrühmade loomist võitluseks
narko- ja inimkaubanduse ning terrorismi vastu. Ühiste uurimisrühmade moodustamine on
ette nähtud ka 2000. aasta mais vastu võetud konventsioonis, mis käsitleb vastastikuse
õigusabi andmist kriminaalasjades. Nõukogu võttis 2002. aasta juunis vastu raamotsuse ühiste
uurimisrühmade kohta. Kaks või enam liikmesriiki võivad moodustada ühise uurimisrühma,
kuhu võivad kuuluda ka Europoli ja Eurojusti esindajad. Seni ei ole seda vahendit aga veel
täielikult välja töötatud.
G. Menetlusõigused
Kahtlustatavate ja süüdistatavate õigust õiglasele kohtumenetlusele tunnistatakse kui
põhiõigust. Komisjon esitas 2004. aastal ettepaneku võtta vastu nõukogu raamotsus
menetluslike tagatiste kohta kriminaalmenetluses, kuid see esialgne ettepanek blokeeriti
liikmesriikide delegatsioonide lahkarvamuste tõttu. Novembris 2009 võttis nõukogu vastu
tegevuskava, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate ja süüdistatavate menetlusõigusi
kriminaalmenetluses, ning kutsus komisjoni üles esitama ad hoc-ettepanekuid. Tegevuskavas
on kindlaks määratud kuus peamist valdkonda, milles on soovitav teha seadusandlikke
või muid algatusi: kirjalik ja suuline tõlge; teave õiguste ja süüdistuste kohta; õigusabi
ja õigusnõustamine; suhtlemine sugulaste, tööandjate ja konsulaarasutustega; konkreetsed
kaitsemeetmed selliste kahtlustatavate või süüdistatavate isikute jaoks, kes kuuluvad
haavatavate isikute kategooriasse, ning roheline raamat kohtueelse kinnipidamise kohta.
Oktoobris 2010 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi 2010/64/EL õiguse kohta
suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses. Mais 2012 võtsid Euroopa Parlament ja
nõukogu vastu direktiivi 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses
teavet. Oktoobris 2013 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi 2013/48/EL,
milles käsitletakse õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust lasta teavitada vabaduse
võtmisest kolmandat isikut. Juunis 2011 avaldas komisjon rohelise raamatu ELi kriminaalõiguse
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kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas. Euroopa Parlament koostab praegu algatusraportit
vanglasüsteemi ja kinnipidamistingimuste kohta ELis. Detsembris 2011 võttis Euroopa
Parlament vastu resolutsiooni, milles nõutakse kinnipidamistingimuste suhtes ELi ühiste
nõuete kehtestamist. Komisjon esitas 27. novembril 2013 seadusandlike ettepanekute paketi
menetluslike tagatiste alase tegevuskava lõpuleviimiseks. Märtsis 2016 võtsid Euroopa
Parlament ja nõukogu vastu direktiivi (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse
presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul.
Mais 2016 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi (EL) 2016/800, mis käsitleb
kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi. Oktoobris
2016 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi (EL) 2016/1919, milles käsitletakse
tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele,
kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses.
H. ELi kriminaalpoliitika väljatöötamine
Septembris 2011 avalda komisjon teatise „ELi kriminaalpoliitika suunas: kriminaalõigus
Euroopa Liidu poliitika rakendamise teenistuses“. Teatises selgitatakse, kuidas saaksid
kogu ELi hõlmavad kriminaalõiguse valdkonna miinimumeeskirjad paremini kaitsta
kodanikke kriminaalse käitumise eest, ning esitatakse põhimõtted, mille abil tagada ELi
kriminaalõigusaktide ühtsus ja järjepidevus.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepinguga suurendati kriminaalõiguse valdkonnas tulemuslikkust ja vastutust. Sellega
muudeti üldkasutatavaks (väheste eranditega, nagu Euroopa Prokuratuur) ühenduse meetod, mis
põhineb kaasotsustamismenetlusel ja nõukogus toimuval enamushääletusel. Kaotati varasem
sammaste struktuur. ELi põhiõiguste harta on osa Lissaboni lepingust ning seega on see ELi
õiguse kohaldamisel liidu (ja tema institutsioonide ja asutuste) ning ELi liikmesriikide jaoks
õiguslikult siduv. Rahvusvaheliste lepingute puhul on ette nähtud uus, nn nõusolekumenetlus.
Euroopa Parlament on vastu võtnud resolutsioone kriminaalasjades tehtava õigusalase
koostööga seonduvates sellistes eri küsimustes nagu kohtualluvuskonfliktide lahendamine,
järelevalvemeetmed kohtueelse kinnipidamise alternatiivina, kohtujärgsed järelevalvemeetmed,
kriminaalmenetluste ülevõtmine, Euroopa vahistamismäärus ja Euroopa tõendikogumismäärus,
Eurojust, Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, süüdistatava kohalviibimiseta tehtud
kohtuotsused, keskkonnakuriteod, terrorism, organiseeritud kuritegevus, e-õiguskeskkond,
inimkaubandus, laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno, Euroopa lähenemiskeeld
ning kuriteoohvrite õiguste ning nende abistamise ja kaitse miinimumnõuded. Mais 2009
võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni (mis sisaldab ka soovitust nõukogule) ELi
kriminaalõiguse ala loomise kohta. Mais 2012 võttis Euroopa Parlament vastu algatusraportil
põhineva resolutsiooni ELi kriminaalõiguse käsituse kohta, milles käsitletakse seda, milliste
kriteeriumide põhjal saab otsustada, kas on vaja ELi kriminaalõigusakte, ning kuidas
tagada kriminaalõiguse sidusus ja kvaliteet. Oktoobris 2013 võttis Euroopa Parlament vastu
organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva resolutsiooni, mille aluseks olid
parlamendi erikomisjoni (CRIM) sellealased soovitused.
Hiljuti on parlament võtnud vastu resolutsioone, millega kiidetakse heaks direktiivide
eelnõud, mis käsitlevad kuritegelikul teel saadud varade külmutamist ja konfiskeerimist,
siseteabe alusel kauplemist ja turuga manipuleerimist, euro kaitset võltsimise eest ning
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimist. Praegu
vaadatakse parlamendis läbi mõningaid tähtsaid komisjoni ettepanekuid sellistes küsimustes
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nagu Eurojusti reform, Euroopa Prokuratuuri asutamine, kriminaalõigusele tuginev võitlus liidu
finantshuve kahjustavate pettuste vastu ning võitlus terrorismiga.
Euroopa Parlament kaasatakse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal toimuvasse
hindamisse ja järelevalvesse, sealhulgas kriminaalõiguse valdkonnas, nagu on ette nähtud
Lissaboni lepingus. ELi toimimise lepingu artiklis 70 on ette nähtud, et kui hinnatakse
„käesolevas jaos osutatud liidu poliitika rakendamist liikmesriikide asutuste poolt“ ja eelkõige
vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist, teavitatakse Euroopa Parlamenti ja riikide
parlamente hindamise sisust ja tulemustest. ELi toimimise lepingu artikli 85 kohaselt tuleb
Euroopa Parlament ja riikide parlamendid kaasata Eurojusti tegevuse hindamisse: vastav kord
määratakse kindlaks uute määrustega, mille võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt
vastu Euroopa Parlament ja nõukogu.
Rosa Raffaelli
04/2017
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