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Sissejuhatus

Töödokumendi selles osas analüüsitakse kavandatud e-tõendite määruse võimalikke seoseid 
kahe juba olemasoleva e-tõendeid reguleeriva õigusaktiga, nimelt direktiiviga 2014/41/EL, mis 
käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades, ja Euroopa Nõukogu 2001. aasta 
küberkuritegevuse konventsiooniga (CETS nr 185, edaspidi „Budapesti konventsioon“).

Euroopa uurimismäärus

Euroopa uurimismääruse direktiiv 2014/41/EL1 võeti vastu kui üldine süsteem kõigi selliste 
uurimistoimingute vastastikuseks tunnustamiseks, mille eesmärk on tõendite kogumine (välja 
arvatud ühiste uurimisrühmade kontekstis)2. Direktiivi kohaldavad kõik liikmesriigid peale 
Iirimaa3 ja Taani4. Üldise uurimismeetmena hõlmab see ka elektroonilisi tõendeid. Euroopa 
uurimismääruse direktiivi reguleerimisala on aga kitsam kui e-tõendite määrusel, sest see ei 
hõlma kolmandate riikide teenuse osutajaid ega Iirimaa teenuse osutajaid. Kavandatud e-
tõendite määrusega ei soovita Euroopa uurimismääruse direktiivi asendada, vaid kasutada 
mõlemat5.

E-tõendite esitamine Euroopa uurimismääruse raames

Seoses pädeva taotleva asutuse või ametiisikuga on Euroopa uurimismääruse direktiivis kõigi 
andmekategooriate puhul sätestatud vajadus hankida kohtuotsus või õigusasutuse või 
õigusasutuse ametiisiku kinnitus. Õigusasutus või õigusasutuse ametiisik võib tähendada 
järgmist: „konkreetses asjas pädev kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik või prokurör“ 
(Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 2 punkti c alapunkt i) või „taotleva riigi mis tahes 
muu pädev asutus või ametiisik“ (Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 2 punkti c 
alapunkt ii). Viimasel juhul on vajalik õigusasutuse või õigusasutuse ametiisiku kinnitus. 
Lisaks tuleb hankida täitvas riigis kohtu luba, kui see on nõutav uurimistoimingu 
läbiviimiseks6.

1 Määruse ülevõtmise tähtaeg oli 22. mai 2017. Kõik Euroopa uurimismääruse direktiivist mõjutatud liikmesriigid 
on selle üle võtnud, kuigi mõni tegi seda pärast ettenähtud tähtaega. Direktiivi ettepanek tehti teatavate 
liikmesriikide algatusel (ELi nõukogu, 09288/2010), kuid Euroopa Parlamendi tungival nõudmisel muudeti seda 
märkimisväärselt kaasseadusandjate läbirääkimiste käigus (dokumendi raportöör oli Nuno Melo, PPE). Tõstatatud 
õigusküsimuste keerukuse tõttu kestis menetlus 2010. aasta maist 2014. aasta aprillini. See põhines nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi pikkadel läbirääkimistel, mis kestsid 2012. aastast 2014. aastani. Euroopa Parlamendi 
läbirääkimispositsioonis lepiti kokku 2012. aasta esimesel poolaastal (huvitav võrdlus e-tõenditega seotud 
ajakavaga, sest õigusaktid on samavõrd keerukad).
2 Euroopa uurimismääruse direktiivi 2014/41/EL artikkel 3 (kohaldamisala).
3 Aluslepingute protokoll nr 21: Iirimaa ei osale Euroopa uurimismäärusega seotud tegevuses. 
4 Aluslepingute protokoll nr 22.
5 Vt komisjoni dokumenti (COM(2018) 225): „Uus õigusakt ei asenda elektrooniliste tõendite hankimisel Euroopa 
uurimismääruse direktiivi, kuid annab ametiasutuste käsutusse täiendava vahendi. Näiteks olukorras, kus määrust 
täitvas liikmesriigis tuleb teostada mitu uurimistoimingut, võivad avaliku sektori asutused eelistada Euroopa 
uurimismääruse direktiivi kohaldamist. Elektrooniliste tõendite hankimisele omaste eriprobleemide tõttu, mis ei 
mõjuta Euroopa uurimismääruse direktiiviga hõlmatud muid uurimistoiminguid, on elektrooniliste tõendite jaoks 
uue õigusakti koostamine parem alternatiiv kui Euroopa uurimismääruse direktiivi muutmine.“
Samas on mitu teenuse osutajat ja kodanikuühiskonna organisatsiooni juba väitnud, et praktikas kohaldaksid 
liikmesriigid e-tõendite esitamise või säilitamise puhul tõenäoliselt pigem e-tõendeid käsitlevat õigusakti kui 
Euroopa uurimismääruse direktiivi.
6 Euroopa uurimismääruse direktiivi artikkel 2.

https://www.consilium.europa.eu/register/et/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=9288%2F10&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=ET&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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Uurimistoimingu läbiviimiseks on Euroopa uurimismääruse direktiivis ette nähtud erinevad 
eeskirjad eri liiki e-tõenditele:

a) abonendiandmed ja IP-aadressid (olenemata sellest, kas need on staatilised või 
dünaamilised): Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 10 lõike 2 punktis e on juba 
sätestatud, et kõik Euroopa uurimismäärusega seotud liikmesriigid peavad täitjariigina 
tegutsemise puhuks ette nägema uurimistoimingud, mis võimaldavad teha kindlaks konkreetset 
telefoninumbrit või IP-aadressi kasutavad isikud1. Pealegi on seda liiki elektrooniliste andmete 
puhul uurimismääruse direktiivi artikli 11 lõikes 1 esitatud tunnustamata jätmise aluste hulk 
piiratud,2 mistõttu abonendiandmete ja IP-aadresside taotluse mitterahuldamine on vähem 
tõenäoline;

b) liiklusandmete ajalugu (ex tunc): tulenevalt selliste andmete riikliku (põhiseaduse alusel) 
liigitamise erinevustest3 ja selle valdkonna ühtlustamatusest ELi tasandil ning selleks, et 
austada liikmesriikide põhiseaduslikke tavu ja identiteeti,4  anti Euroopa uurimismääruse 
direktiivis seoses Euroopa uurimismääruse varasemate liiklusandmete taotlustega 
liikmesriikidele kaks võimalust: Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmisel siseriiklikku 
õigusesse võisid liikmesriigid käsitleda varasemate liiklusandmetega seotud toiminguid 

1 Järelikult ei saa täitjariik keeldumist põhjendada väitega, et selline toiming ei ole riigi õiguses ette nähtud.
2 Vt Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 11 lõiget 2 („Lõike 1 punkte g ja h ei kohaldata artikli 10 lõikes 2 
osutatud uurimistoimingute suhtes.“). Järelikult on topeltkaristatavuse kontroll kõigi süütegude puhul välja jäetud 
ja see kehtib kõigi süütegude kohta (ei piirduta ainult loetletud süütegudega).
3 Vt ühissätete määruse direktiivi artikli 10 lõike 2 punkti d ja põhjendust 30: „Võimalus teha koostööd käesoleva 
direktiivi raames elektroonilise side pealtkuulamise osas ei peaks piirduma elektroonilise side sisuga, vaid võiks 
hõlmata ka elektroonilise sidega seonduvate kõneliiklus- ja asukohaandmete kogumist, mis võimaldab pädevatel 
asutustel või ametiisikutel koostada Euroopa uurimismääruse, et saada andmeid elektroonilise side kohta vähem 
sekkuval viisil. Euroopa uurimismäärust, mis on tehtud asetleidnud elektroonilise side kohta kõneliiklus- ja 
asukohaandmete saamiseks, tuleks käsitleda Euroopa uurimismääruse täitmisele kohaldatava üldise korra 
kohaselt, ning seda võib täitjariigi õigusest tulenevalt käsitada uurimistoiminguna, mille puhul on rakendatud 
sekkuvaid meetmeid.“ Lisaks selgitatakse põhjenduses 16 mõistet „mittesekkuv“ („Mittesekkuvad meetmed 
oleksid näiteks sellised meetmed, millega ei riivata õigust eraelu puutumatusele ega õigust omandile, sõltuvalt 
riigisisesest õigusest.“). Sellest tulenevalt võivad sekkuvad meetmed olla näiteks meetmed, millega riivatakse 
õigust eraelu puutumatusele ja õigust omandile.
4  Riikide põhiseaduslike tavade ja rahvusliku identiteedi austamist mainitakse konkreetselt ELi lepingu artikli 4 
lõikes 2 ja ELi toimimise lepingu artikli 67 lõikes 1. Siiski näib olevat tekkinud suundumus pidada liiklusandmeid 
tundlikuks kategooriaks (sarnaselt sisuandmetega) ja seetõttu on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid. Vt näiteks 
Euroopa Kohtu liidetud kohtuasju C-293/12 ja C-594/12 Digital Rights Ireland ja Seitlinger jt: „Need andmed 
kokku võimaldavad teha väga täpseid järeldusi selliste isikute eraelu kohta, kelle andmeid säilitatakse, näiteks 
nende igapäevaelu harjumuste, alalise või ajutise elukoha, igapäevaste või muude liikumiste, tegevuste, 
sotsiaalsete suhete ja ühiskonnagruppide kohta, kellega nad läbi käivad.“ (Punkt 27.) 
Vt ka Euroopa Kohtu liidetud kohtuasju C-203/15 ja C-698/15, Tele2 ja Secretary of State for the Home 
Department: „ 119. [---] peavad asjassepuutuvad liikmesriigi õigusnormid lähtuma objektiivsetest kriteeriumidest, 
et määratleda asjaolud ja tingimused, mille esinemise korral tuleb riigi pädevatele ametiasutustele anda juurdepääs 
abonentide või registreeritud kasutajate andmetele. Selle kohta tuleb märkida, et põhimõttelis[el]t tohib 
kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil anda juurdepääsu ainult nende isikute andmetele, keda kahtlustatakse 
raske kuriteo kavandamises, toimepanemises või eelnevas toimepanemises või niisuguse kuriteoga ühel või teisel 
viisil seotud olemises [---]. 120. Selleks et tegelikkuses oleks tagatud nende tingimuste täielik järgimine, on 
esmatähtis, et – välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulistel juhtudel – riigi pädevate asutuste 
juurdepääs andmetele oleks allutatud kohtu või sõltumatu haldusasutuse teostatavale eelnevale kontrollile ja et see 
kohus või haldusasutus teeks oma otsuse juurdepääsu taotleva asutuse põhjendatud taotluse alusel, mis on 
ennekõike esitatud kuriteo ennetamise, avastamise või menetlemise raames [---].“Liiklusandmete kogumise 
käsitlemist (mitte)sekkuva meetmena tuleb vaadelda selliste hiljutiste õiguslike suundumuste taustal.
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sekkuvate või mittesekkuvate meetmetena.

Kui liikmesriigid otsustavad käsitleda andmeid siseriiklikus õiguses mittesekkuvana, võib 
kohaldada samasugust (n-ö leebemat) lähenemisviisi nagu abonendiandmete (vt eespool) 
korral. Kui aga liikmesriigid otsustavad oma siseriiklikust (põhiseaduslikust) õigusest 
tulenevalt käsitleda varasemate liiklusandmete kogumise meetmeid sekkuvatena ehk sarnaselt 
sisuandmetele, siis kohaldatakse üldist Euroopa uurimismääruse korda. Seega kohaldatakse 
kõiki üldisi tunnustamata jätmise aluseid (sealhulgas väljaspool 32 süüteoga loetelu 
topeltkaristatavuse kontroll ja nõutud meetmete puhul piirdumine ainult teatavate raskete 
süütegudega); 

c) reaalajas, pidevalt ja teatava aja jooksul kogutavad andmed (mitte varasemad liiklusandmed, 
ex nunc)1: reaalajas, pidevalt ja teatud aja jooksul kogutavate andmetega seotud 
uurimistoimingu tingimused on esitatud Euroopa uurimismääruse direktiivi artiklis 28, milles 
määratletakse seda liiki andmete puhuks täiendav tunnustamata jätmise alus lisaks üldistele 
tunnustamata jätmise alustele, nimelt juhuks „kui sellist uurimistoimingut ei ole lubatud teha 
sarnases riigisiseses asjas“; 

d) sisuandmed elektroonilise side pealtkuulamiseks: elektroonilise side pealtkuulamise 
sisuandmete suhtes kohaldatakse Euroopa uurimismääruse direktiivi artikleid 30 ja 31. Seoses 
punktiga c on Euroopa uurimismääruse direktiivis sätestatud, et seda liiki andmete suhtes ei 
kohaldata mitte üksnes üldisi tunnustamata jätmise aluseid, vaid ka täiendavat tunnustamata 
jätmise alust, „kui sellist uurimistoimingut ei ole lubatud teha sarnases riigisiseses asjas.“

E-tõendite ettepanek ei hõlma andmete reaalajas kogumist, vaid piirdub ainult talletatud 
andmetega.

Euroopa uurimismääruse direktiiviga kehtestatakse liikmesriikidele ranged kohustused. E-
tõenditega seotud toimingute tähtaegadena kehtivad Euroopa uurimismääruse direktiivi üldised 
tähtajad. See tähendab, et uurimistoimingud tehakse sama kiiresti ja samadel tingimustel nagu 
sarnases riigisiseses asjas ning tunnustamise puhul kuni 30 päeva jooksul ja täitmise puhul kuni 
90 päeva jooksul2. Samas võib taotlev liikmesriik nõuda toimingu kiireloomulisuse tõttu 
lühemat tähtaega. Euroopa uurimismääruse direktiivis nõutakse, et määrust täitev asutus või 
ametiisik võtaks seda märget toimingu tegemisel võimalikult palju arvesse3.

E-tõendite säilitamine Euroopa uurimismääruse raames

Euroopa uurimismääruse direktiivi artiklis 32 on ette nähtud kriminaalmenetluse tagamise 
vahendid, mis tähendab, et „[t]aotlev asutus või ametiisik võib koostada Euroopa 
uurimismääruse, et võtta mis tahes meede, mis hoiab esialgu ära tõendina kasutada võidava 
eseme hävitamise, muutmise, eemaldamise, edastamise või kõrvaldamise.“ Sellist laadi 
kriminaalmenetluse tagamise vahendi puhul kohaldatakse Euroopa uurimismääruse direktiivi 

1 Võrreldes punktiga b ei ole neid liiklus(meta)andmeid veel olemas (need ei ole varasemad andmed).
2 Euroopa uurimismääruse direktiivi artikkel 12.
3 Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 12 lõige 2: „Kui taotlev asutus või ametiisik on Euroopa 
uurimismääruses märkinud, et erinevalt käesolevas artiklis sätestatust on vaja kohaldada lühemat tähtaega 
menetlustähtaegade, süüteo raskuse või muude eriti kiireloomuliste asjaolude tõttu või kui taotlev asutus või 
ametiisik on Euroopa uurimismääruses märkinud, et uurimistoiming tuleb teha kindlaksmääratud kuupäeval, võtab 
määrust täitev asutus või ametiisik seda nõuet võimalikult suures ulatuses arvesse.“
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kohaselt lühemaid tähtaegu otsuse tegemiseks ja selle edastamiseks taotlevale asutusele või 
ametiisikule kui Euroopa uurimismääruse e-tõenditega seotud toimingute puhul, s.o 
„võimalikult kiiresti ja võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast Euroopa uurimismääruse 
saamist“ (vt artikli 32 lõiget 2). Seega on Euroopa uurimismääruse direktiivi artikliga 32 
kehtestatud kord, millel on põhimõtteliselt sama eesmärk kui e-tõendite määruse ettepanekus 
kavandatud andmesäilitamismäärustel.

Budapesti konventsioon

Euroopa Nõukogu 2001. aastal allkirjastatud küberkuritegevuse konventsiooni (Budapesti 
konventsioon)1 peetakse esimeseks rahvusvaheliseks lepinguks interneti ja muude 
arvutivõrkude kaudu toime pandava kuritegevuse vähendamiseks ühise kriminaalpoliitika abil. 
Sellele on alla kirjutanud kõik ELi liikmesriigid, kuid seda ei ole veel ratifitseerinud Iirimaa ja 
Rootsi.

Konventsiooniga kehtestati sätted e-tõenditega seotud piiriülese koostöö ja teatavate 
uurimismeetodite kohta, sealhulgas: 

 i) teatavad e-tõenditega seotud arutelus tähtsad määratlused; 
 ii) kriminaalmateriaalõiguse, kriminaalmenetlusõiguse ja kohtualluvusega seotud 

meetmed, mida jõustatakse riiklikul tasandil; 
 iii) rahvusvahelise koostöö normid ning 
 iv) lõppsätted. 

E-tõenditega seotud arutelus on eriti tähtsad järgmised sätted: 
 artikkel 18 andmeesitamismääruste kohta (eelkõige artikli 18 lõike 1 punkt b); 
 vastastikune abi kriminaalasja tagamise meetmete korral (artiklid 29–30) ja 
 vastastikune uurimisabi (artiklid 31–34), eelkõige artikkel 32 piiriülese juurdepääsu 

kohta arvutisse salvestatud andmetele, mille puhul on vajalik nõusolek või mis on 
avalikult kättesaadavad.

Artikli 18 lõike 1 punkt b: esitamismäärus territooriumil asuvalt teenuse osutajalt 
abonendiandmete saamiseks

Budapesti konventsiooni artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt võtab iga konventsiooniosaline 
vastu vajalikud seadusandlikud või muud meetmed, mis volitavad selle pädevaid asutusi andma 
konventsiooniosalise territooriumil teenuseid pakkuvale teenuse osutajale korralduse esitada 
tema valduses või kontrolli all olev abonenditeave, mis on saadud nimetatud teenuseid 
osutades. 

 Selline käsitlus näib väga sarnane komisjoni e-tõendite ettepaneku ühe osaga. Tuleb aga 
arvestada, et artikli 18 lõike 1 punkti b kohaldamisala üle on konventsiooniosalised palju 

1 Küberkuritegevuse konventsioon, 2001, Euroopa lepingute seeria nr 185. Selle ratifitseeris valdav osa Euroopa 
Nõukogusse kuuluvaid pooli (43) ja 19 nõukogusse mittekuuluvat poolt, kokku 62 riiki. Seega on Iirimaa ainus 
ELi liikmesriik, kes ei ratifitseerinud konventsiooni ega liitunud Euroopa uurimismääruse süsteemiga. Küll aga 
liitus Iirimaa e-tõendite ettepanekuga (vt 17. juuli 2018. aasta kirja; nõukogu dokument 11375/18). Vt ka 
küberkuritegevuse konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb arvutisüsteemide abil toimepandud rassistliku ja 
ksenofoobilise iseloomuga tegude eest vastutusele võtmist (Euroopa lepingute seeria nr 189).

https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189
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vaielnud. Sätte siseriiklik olemus1 on tõstatanud konkreetseid küsimusi selle kohta, kuidas 
tõlgendada teenuste osutamist territooriumil, eriti arvestades pilvandmetöötlusteenuste aina 
suuremat kasutamist, kus taristu või andmete tegelik asukoht ei ole enam nii tähtis. See on eriti 
probleemne, sest Budapesti konventsiooni kohaselt peab süütegu kuuluma esitamismäärust 
taotleva asutuse või ametiisiku kohtualluvusse.
Tähtsad elemendid, mida tuleb artikli 18 lõike 1 punkti b sõnastusega seoses täpsustada, on 
järgmised: 

– mida peetakse abonendiandmeteks; 

– millal pakub teenuse osutaja teenuseid territooriumil ja 

– millal on andmed selle teenuse osutaja valduses või kontrolli all. 

Konventsioonis määratletakse abonenditeave kui arvutiandmed või muus vormis teave, välja 
arvatud liiklus- või sisuandmed, mis on teenuse osutaja valduses ja on seotud tema teenuste 
tellijatega2 ning mille abil saab kindlaks teha: 

a) kasutatud sideteenuse liigi, teenuse osutamise tehnoloogia ja teenuse osutamise kestuse; 
b) abonendi isikuandmed, tema postiaadress või muud asukohaandmed, telefoninumber 

või muud sideandmed ning arveldus- ja makseteabe, mis on kättesaadav teenuselepingu 
või -kokkuleppe alusel; 

c) sideseadmete asukohta käsitleva muu teabe, mis on kättesaadav teenuselepingu või -
kokkuleppe alusel. 

Nimetatud abonenditeabe määratlus ja selle põhjendus ei ole täiesti selge, sest ühelt poolt 
jäetakse mõistest sõnaselgelt välja liiklus- ja sisuandmed3 ning teisest poolt puudub 
konventsiooniosaliste vahel kokkulepe abonenditeabe ja liiklusandmete piiritlemise kohta. 
Selle ebamäärasuse abonendiandmete ja liiklusandmete tähenduse vahel on välja toonud 
küberkuritegevuse konventsiooni komitee dünaamiliste vs. staatiliste IP-aadresside arutelus, 
eelkõige seoses küsimusega, milline asutus või ametiisik võib selliseid toiminguid taotleda.4 
Mõnes liikmesriigis võivad abonendiandmeid koguda politsei või prokurörid, teistes aga peab 

1 Artikkel 18 kuulub konventsiooni 2. jakku, milles käsitletakse riiklikku menetlusõigust.
2 Vt konventsiooni artikli 1 punkti d: „liiklusandmed – arvutisidesüsteemi ühe osana toimiva süsteemi andmed, 
mis käsitlevad edastatud teabe päritolu; teabe edastamise eesmärki, marsruuti ja kuupäeva; teabe mahtu ja teabe 
edastamise kestust ning asjaomase teenuse liiki.“
3 Vt ka konventsiooni seletuskirja.
4 Küberkuritegevuse konventsiooni komitee, „Conditions for obtaining subscriber information in relation to 
dynamic versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments“ (Abonenditeabe 
saamise tingimused dünaamiliste versus staatiliste IP-aadresside puhul: asjakohaste kohtuotsuste ja suundumuste 
ülevaade), T-CY(2018)26, 25. oktoober 2018: „[---] võib teenuse osutaja määrata dünaamiliselt ühe IP-aadressi 
mitmele kasutajale ja abonendi kindlaks tegemiseks on vaja ajatemplit [---]. Selleks võib teenuse osutajal olla 
vajalik vaadata või analüüsida mitme kasutaja andmeid. Teatavate kohtute praktika kohaselt võib seda 
liiklusandmete vaatamist pidada eraelu puutumatuse õiguse ja konkreetsemalt sõnumisaladuse õiguse rikkumiseks, 
mitte ainult andmekaitse-eeskirjade rikkumiseks.“ (lk 4). Vt ka küberkuritegevuse konventsiooni komitee, „Rules 
on obtaining subscriber information“ (Abonenditeabe taotlemise eeskirjad), T-CY(2014)17, kus riikide 
(põhiseaduslik) tundlikkus selles küsimuses näib hoopis teistsugune. Dokumendis märgiti: „Endiselt tekib 
küsimus, kas siseriiklikes eeskirjades eristatakse selgesti abonenditeavet liiklusandmetest ja millistel tingimustel.“ 
(lk 16). Vt ka käsitlust eri asutustest, kes võivad taotleda IP-aadresside esitamist: mõnes riigis ainult kohtud, mõnes 
politsei või ainult prokurör ja mõnes riigis tehakse vahet staatilistel ja dünaamilistel IP-aadressidel (dünaamiliste 
IP-aadresside puhul on nõutav kohtumäärus), lk 17–20.
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andmekogumine põhinema kohtumäärusel (kus on vajadus kasutada liiklusandmeid 
abonendiandmete saamiseks – dünaamiliste IP-aadresside puhul)1. Mõned liikmesriigid aga 
käsitlevad IP-aadresse abonendiandmetena. Samas on teatavate riikide konstitutsioonikohus ja 
Euroopa Inimõiguste Kohus sedastanud, et täiendavad kaitsemeetmed on vajalikud, et 
analüüsida või talletada liiklusandmeid sellises koguses, mis võimaldab üksikisikuid 
profileerida. Seda aga abonendiandmete määratlus ei hõlma, sest see mõjutab täiendavaid 
põhiõigusi.2 

E-tõendite määruse ettepanekus käsitletakse juurdepääsuandmeid ehk individuaalseid IP-
aadresse või muid identifikaatoreid sarnaselt abonendiandmetega, st ilma rangemate 
kaitsemeetmete, näiteks kohtumääruse nõude kohaldamiseta. Siiski, kui sellised suures koguses 
identifikaatorid võimaldavad profileerimist ja on seega tundlikumat laadi, kohaldatakse nende 
suhtes samu kaitsemeetmeid nagu sisuandmete suhtes. Komisjoni sõnul oleks selline käsitlus 
kooskõlas Euroopa Kohtu hiljutise praktikaga.3 

Konventsiooniosaliste arutelu järel selle kohta, kuidas tõlgendada territooriumil teenuste 
osutamist, koostati artikli 18 lõike 1 punkti b tõlgendamist käsitlev suunis.4 Suunises esitati 
konventsiooniosaliste kokkulepitud ühine tõlgendus territooriumil teenuste osutamise kohta, et 
oleks võimalik käsitleda pilvandmetöötluse arenguga seotud probleeme. See tõlgendus 
sarnaneb komisjoni e-tõendite ettepanekus esitatud määratlusega. Ometi märkisid 
konventsiooniosalised sõnaselgelt, et suunis ei ole siduv, ja möönsid ka artikli 18 lõike 1 
punkti b piiratust pilvandmetöötluse arengust tulenevate probleemide lahendamisel, sedastades, 
et „[s]iseriiklike andmeesitamismääruste andmine ja jõustamine väljaspool 

1 Vt küberkuritegevuse konventsiooni komitee, T-CY(2018)26, „Conditions for obtaining subscriber information 
in relation to dynamic versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments“ 
(Abonenditeabe saamise tingimused dünaamiliste versus staatiliste IP-aadresside puhul: asjakohaste kohtuotsuste 
ja suundumuste ülevaade), lk 5–6. Küsimustiku täitnud riikidest (28 riiki vastas) enamikus näib olevat nõutav 
kohtumäärus. Aruandes märgitakse: „13 konventsiooniosalisest riigis oli kohtuniku määrus nõutav kas alati või 
mõne konventsiooniosalise puhul teatavatel juhtudel (näiteks dünaamilised IP-aadressid, teave, mis ei ole põhiline 
abonenditeave, konkreetse sideedastusega seotud teave, mis on seega andmete säilitamise eeskirjade alla kuuluv 
teave).“ Lisaks tuleb sellesse kategooriasse kuuluvaks pidada Sloveeniat ja Taanit („Nendest kolmes riigis 
(Austria, Sloveenia ja Taani) aga kohaldati seda ainult staatiliste IP-aadresside puhul ja dünaamiliste IP-aadresside 
puhul oli nõutav prokuröri (Austria) või kohtuniku (Sloveenia, Taani) määrus.“).
2 Vt näiteks Bundesverfassungsgericht, 1 BVR 1299/05, mille kohaselt on kaalul ka sõnumisaladuse õigus; Kanada 
kõrgeim kohus – R. Spencer (2014 SCC 43), jms. Vt ka Euroopa Inimõiguste Kohus, Benedik vs. Sloveenia: „et 
tuvastada abonent, kellele on määratud kindlal ajal konkreetne dünaamiline IP-aadress, peab internetiteenuse 
osutaja tutvuma konkreetsete sideedastuste kohta talletatud andmetega“ (punkt 108). 
3 Määruse ettepanekus kasutatakse nelja kategooriat (artikkel 2): a) abonendiandmed; b) juurdepääsuandmed, 
mille saamiseks on kõigi süütegude puhul nõutav ainult prokuröri otsus/kinnitus; c) tehinguandmed 
(liiklusandmed) ja d) sisuandmed, mille saamiseks on nõutav kohtuniku määratud piirang ja mida on võimalik 
taotleda üksnes teatavate süütegude puhul.3 Abonendiandmed on põhimõtteliselt jagatud kahte kategooriasse: 
abonenditeave ja juurdepääsuandmed. Nende kahe kategooria puhul ei ole kohtu luba kohustuslik. Nagu märkis 
küberkuritegevuse konventsiooni komitee, tekitab juurdepääsuandmete kategooria teatavaid küsimusi. Vt 
„Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP addresses: overview of 
relevant court decisions and developments“ (Abonenditeabe saamise tingimused dünaamiliste versus staatiliste IP-
aadresside puhul: asjakohaste kohtuotsuste ja suundumuste ülevaade), T-CY(2018)26, 25. oktoober 2018. Selles 
sedastati, et „Selliste uute andmekategooriate nagu juurdepääsuandmete kategooria loomine võib tekitada rohkem 
arusaamatusi seoses selliste[le] andmete[le] [---] juurdepääsu suhtes kohaldatavate eeskirjadega ning nende 
praktiline kohaldamine võib osutuda keeruliseks.“ (lk 23).
4 Vt küberkuritegevuse konventsiooni komitee suunist nr 10 „Production orders for subscriber information“ 
(Abonenditeabe esitamise määrused) (T-CY(2015)16).
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konventsiooniosalise territooriumi asutatud teenuse osutajate suhtes tekitab lisaprobleeme, 
mida ei ole võimalik suunises täiel määral käsitleda.“

Konventsiooni artiklit 18 kohaldatakse artiklites 14 ja 15 nimetatud korra ja kaitsemeetmete 
alusel.1 Artiklis 14 viidatakse enamjaolt võimalikele reservatsioonidele seoses tõendite 
reaalajas kogumisega. Artiklis 15 nõutakse konventsiooniosalistelt selle tagamist, et järgitaks 
„seadustes ettenähtud proportsionaalsuspõhimõtet ja asjaomaseid kaitsenõudeid ning 
inimõiguste kaitse neid sätteid, mis on tema seadustesse võetud Euroopa Nõukogu 1950. aasta 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja ÜRO 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste rahvusvahelise pakti ning inimõigusi käsitlevate muude rahvusvaheliste õigusaktide 
alusel ettenähtud kohustustest tulenevalt.“2 Sellega seoses täpsustatakse selgitavas aruandes, et 
„[n]eed siseriiklikud seadused ja kord, mida kirjeldatakse täpsemalt allpool, hõlmavad 
tingimusi või kaitsemeetmeid, mis võivad olla ette nähtud põhiseaduses, õigusaktides, 
kohtupraktikas või muul viisil. Need viisid peaksid võimaldama selliste teatavate elementide 
lisamist tingimuste või kaitsemeetmetena, mis tasakaalustavad õiguskaitse nõudeid inimõiguste 
ja -vabaduste kaitsega.“3 Peale nende siseriiklike standardite (mis võivad olla ka kõrgemad) 
tuleb austada teatavaid ühiseid miinimumstandardeid, mida seletuskirjas samuti kirjeldatakse4. 
Seletuskirjas toonitatakse konkreetselt kohtuliku järelevalve tähtsust, kusjuures artiklis 15 
rõhutatakse, et põhjendustel peavad olema asjakohased alused ja et tuleb piirata volituse või 
korra ulatust ja kestust,5 samuti juhitakse selles tähelepanu õiglasele õigusemõistmisele ja 
kolmandate isikute õigustele ja õigustatud huvile6 .

Vastastikune abi kriminaalasja tagamise meetmete korral (artiklid 29–30)

Peale eespool kirjeldatud abonendiandmete esitamise määruste kehtestamisviiside 
kehtestatakse konventsiooniga riiklikul tasandil andmesäilitamismäärused (artikkel 17) ja 
kriminaalasja tagamise meetmete suhtes kohaldatav vastastikuse õigusabi kord (artiklid 29 ja 
30), kui ühe konventsiooniosalise asutus või ametiisik esitab põhjendatud taotluse teise 
konventsiooniosalise asutusele või ametiisikule7 . Artiklis 29 kirjeldatakse selliste andmete 
kiirsäilituse viise, „mis on salvestatud teise konventsiooniosalise territooriumil paikneva 
arvutisüsteemi abil ja mille otsimiseksvõi millele juurdepääsu saamiseks kavatseb taotlev 
konventsiooniosaline esitada abitaotluse nende otsimiseks, arestimiseks või turvamiseks või 
avalikustamiseks“. Kuigi toimingu tegemiseks ei ole antud konkreetset tähtaega, kohustatakse 
konventsioonis taotluse saanud konventsiooniosalist võtma „meetmeid, et oma seaduse alusel 
korraldada andmete kiirsäilitus.“ Kuigi topeltkaristatavus on põhimõtteliselt tühistatud, võib 
konventsiooniosaline, kes taotleb topeltkaristatavust muude süütegude puhul kui konventsiooni 
artiklites 2–11 loetletud süüteod, jätta endale õiguse keelduda seda liiki andmete säilitamise 

1 Konventsiooni artikli 18 lõige 2.
2 Konventsiooni artikli 15 lõige 1. Selgitavas aruandes täpsustatakse proportsionaalsust veelgi, sedastades, et 
„[i]ga konventsiooniosaline rakendab proportsionaalsust vastavalt oma siseriikliku õiguse asjakohastele 
põhimõtetele“, võttes arvesse teatavaid ühiseid miinimumstandardeid. Täiendavalt sõnatakse, et 
„[p]roportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise ilmne näide on artiklis 21 esitatud sõnaselge piirang, mille 
kohaselt andmete pealtkuulamise meetmetega seotud kohustused kehtivad teatavatele rasketele süütegudele, mis 
on kindlaks määratud siseriiklikus õiguses.“ Konventsiooni selgitava aruande punkt 146.
3 Konventsiooni selgitava aruande punkt 145.
4 Konventsiooni selgitava aruande punkt 145.
5 Konventsiooni artikli 15 lõige 2.
6  Konventsiooni artikli 15 lõige 3.
7 Vt konventsiooni artikli 29 lõiget 2.
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määruse taotluse rahuldamisest, kui topeltkaristatavuse tingimust ei ole võimalik täita1. Lisaks 
on olemas teatavad konkreetsed tunnustamata jätmise alused, nimelt: a) kui taotlus käsitleb 
süütegu, mida taotluse saanud konventsiooniosaline peab poliitiliseks või poliitilise süüteoga 
seotud süüteoks, või b) kui taotluse saanud konventsiooniosaline leiab, et taotluse rahuldamine 
võib kahjustada tema suveräänsust, julgeolekut, avalikku korda või muid olulisi huve2. 
Andmeid tuleb säilitada vähemalt 60 päeva (sellele peaks järgnema vastastikuse õigusabi 
taotlus). Pärast vastastikuse õigusabi taotluse saamist säilitatakse andmeid kuni taotlust 
käsitleva otsuse tegemiseni3 . Artiklis 30 aga nähakse ette säilitatavate liiklusandmete 
kiiravalikustamine, kui taotluse saanud konventsiooniosaline avastab artikli 29 kohaselt 
esitatud taotluse menetlemise ajal, et andmete edastamises on osalenud teises riigis asuv teenuse 
osutaja. Sellisel juhul avalikustab taotluse saanud konventsiooniosaline taotlevale 
konventsiooniosalisele viivitamata piisava koguse liiklusandmeid, et teha kindlaks see teenuse 
osutaja ja tee, mille kaudu andmed on edastatud. Sellest hoolimata kohaldatakse eespool 
nimetatud sama kaht tunnustamata jätmise alust4 . Andmesäilitamismääruste taotluste 
hõlbustamiseks peavad konventsiooniosalised looma ööpäev läbi kättesaadavad 
kontaktpunktid5 .

Artikkel 32 piiratud piiriülese juurdepääsu kohta6

Budapesti konventsiooni artiklis 32 kehtestatakse piiriülese juurdepääsu võimalus ilma teise 
konventsiooniosalise loata, mis on lubatud väga piiratud arvul juhtudel. Sellisel juhul võib 
konventsiooniosaline saada juurdepääsu a) avalikele (avatud lähtekoodiga) arvutiandmetele 
nende geograafilisest asukohast sõltumata või b) saada oma territooriumil paikneva 
arvutisüsteemi kaudu teises konventsiooniosalises riigis asuvaid salvestatud arvutiandmeid, kui 
ta saab selleks seadusliku ja vabatahtliku nõusoleku isikult, kellel on seaduslik volitus 
avalikustada andmeid konventsiooniosalisele nimetatud arvutisüsteemi kaudu. 
Punkt a puudutab selliseid olukordi nagu juurdepääs avaliku veebisaidi andmetele. Punkt b on 
keerukam, sest konventsioonis ei anta selgeid vastuseid seoses asukoha (näiteks mis juhtub, kui 
asukohta ei ole võimalik selgeks teha) ja nõusolekuga (näiteks kes võib nõusoleku anda) jne7. 
Konventsiooni koostamisel määrati selles ainult ühiselt vastuvõetavad miinimumstandardid8. 
Sellest tulenevalt on piiriülese juurdepääsu ja kohtualluvuse teemalisi arutelusid pidanud mitu 

1 Artikli 29 lõiked 3 ja 4. Sellist õigust kasutas mitu konventsiooniosalist (62st nähtavasti 16), sealhulgas mõned 
ELi liikmesriigid. 
2 artikli 29 lõige 5.
3  Artikli 29 lõige 7.
4 Artikkel 30. Vt ka konventsiooni seletuskirja, milles sedastatakse: „290. [---] võib taotluse saanud 
konventsiooniosaline avastada, et tema territooriumil leitud liiklusandmed näitavad, et andmed edastati kolmanda 
riigi või taotleva riigi teenuse osutaja kaudu. Sellisel juhul peab taotluse saanud konventsiooniosaline avalikustama 
taotlevale konventsiooniosalisele viivitamata piisava koguse liiklusandmeid, et võimaldada tuvastada teise riigi 
teenuse osutaja ja tee, mille kaudu sealt andmeid edastati. Kui andmed edastati kolmandast riigist, võimaldab see 
teave taotleval konventsiooniosalisel esitada sellele riigile säilitamistaotluse ja viivitamatu vastastikuse abi 
taotluse, et teha kindlaks edastatud andmete algallikas.“
5 Konventsiooni artikkel 35. Kõigil konventsiooniosalistel näib selline kontaktpunkt nüüdseks olemas olevat. Vt 
küberkuritegevuse konventsiooni komitee hindamisaruannet „Implementation of the preservation provisions“ 
(Andmesäilitamist käsitlevate sätete rakendamine), T-CY(2012)10. 
6 Teabe omaalgatusliku esitamise võimalus on ette nähtud ka küberkuritegevuse konventsiooni artiklis 26. Samas 
ei ole küberkuritegevuse konventsiooni komitee aruannete kohaselt konventsiooniosalistel selles valdkonnas 
süstemaatilisi statistilisi andmeid, kuigi mõnes neist märgitakse, et seda võimalust kasutatakse väga sageli. 
7 Vt küberkuritegevuse konventsiooni komitee, „Transborder access and jurisdiction: What are the options? 
(Piiriülene juurdepääs ja kohtualluvus: millised on võimalused?), T-CY(2012)3, lk 21–23.
8 Vt selgitava aruande punkti 293.
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aastat küberkuritegevuse konventsiooni komitee spetsialiseeritud töörühm, kes on toonitanud 
küsimuse äärmist keerukust1. Küberkuritegevuse konventsiooni komitee võttis probleemi 
keerukust arvestades vastu ka suunise, milles täpsustatakse mitut küsimust seoses meetme 
ulatusega.2  Artiklis 32 osutatud olukordadega seoses selgitatakse suunises, et konventsiooni 
artikli 39 lõike 3 kohaselt ei ole muud olukorrad lubatud ega ka välistatud3 . Praegu 
väljatöötatav konventsiooni lisaprotokoll võib selles küsimuses rohkem selgust tuua.4  

Järeldused

– Käesoleva dokumendi eesmärk on anda ülevaade olemasolevast minimaalsest koostööst, mis 
on ette nähtud Euroopa uurimismääruse direktiivis ja Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse 
konventsioonis, eelkõige järgmistes valdkondades: abonendiandmed, praegused piiriülesed 
võimalused (küberkuritegevuse konventsiooni artikli 18 ja 32 asjakohane kohaldamine) ja 
olemasolevad vahendid andmete säilitamiseks Budapesti konventsiooni ja Euroopa 
uurimismääruse direktiivi alusel.

– Nii Euroopa uurimismääruse direktiiviga kui ka küberkuritegevuse konventsiooniga on juba 
loodud asjakohasem raamistik abonendiandmete valdkonnas. Abonendiandmed on piiriülestes 
juhtumites kõige vajalikum andmekategooria, mille puhul on vaja kiiret tegutsemist, et alustada 
kriminaaluurimist ja teha kindlaks kahtlusalune või seostada kahtlusalune konkreetse 
andmesidega5. Et abonendiandmete kategooriat peetakse põhiõigustesse kõige vähem 
sekkuvaks kategooriaks, jäetakse Euroopa uurimismääruse direktiiviga kõrvale seda liiki 
andmete taotluste puhul mõned tunnustamata jätmise alused (näiteks topeltkaristatavuse 
puudumine ja kohaldatavus kõigi süütegude suhtes). Samuti peab teise liikmesriigi süsteem 
võimaldama selliste andmete taotlemist. Sama kehtib küberkuritegevuse konventsiooni puhul, 

1 Vt näiteks küberkuritegevuse konventsiooni komitee, „Transborder access and jurisdiction: What are the options? 
(Piiriülene juurdepääs ja kohtualluvus: millised on võimalused?), T-CY(2012)3, milles viidatakse muu hulgas 
küsimuse õiguslikule keerukusele („Ühe territooriumi õiguskaitseasutuste ühepoolne piiriülene juurdepääs 
võõrterritooriumil asuvatesse arvutisüsteemidesse talletatud andmetele ilma vajaduseta vastastikuse õigusabi 
järele on väga keeruline küsimus, sest see on seotud rahvusvahelises õiguses kokkulepitud põhimõtetega (eelkõige 
territoriaalsuse põhimõttega ja seega riikliku suveräänsuse küsimusega) ja menetlusõiguse meetmetega, millega 
kaitstakse üksikisiku õiguseid“, lk 6). Lisaks: „Piiriülene juurdepääs võib samuti tõstatada õiguslikke ja poliitilisi 
küsimusi, kui õiguskaitseüksus kogub tõendeid viisil, mis on andmete asukohariigis ebaseaduslik. Samuti võivad 
piiriülese läbiotsimise laiendamist kuritarvitada riigid, kes on vähem pühendunud õigusriigi põhimõtte järgimisele. 
Näiteks võidakse piiriülest juurdepääsu ära kasutada seadusliku õiguskaitse ettekäändel, et uurida nõuetevastaselt 
teisitimõtlejate tegevust ja maha jahutada seaduslikku poliitilist tegevust“ (lk 13).
2  Küberkuritegevuse konventsiooni komitee suunis nr 3 „Transborder access to data (Article 32)“ (Piiriülene 
juurdepääs andmetele (artikkel 32), (T-CY(2013)7 E).
3  Küberkuritegevuse konventsiooni komitee suunis nr 3, lk 22.
4  Vt T-CY(2017)3, „Terms of reference for the preparation of a draft 2nd additional protocol“ (Teise lisaprotokolli 
eelnõu ettevalmistamise pädevusraamistik), eelkõige abonenditeabe alase vastastikuse õigusabi taotluste 
lihtsustatud kord, rahvusvahelised andmeesitamismäärused, vastastikuse õigusabi taotluste alane otsene koostöö 
õigusasutuste vahel, ühised uurimisrühmad, ingliskeelsed taotlused, ülekuulamised audio- või videokonverentsi 
teel, vastastikuse õigusabi erikord.
5 Vt küberkuritegevuse konventsiooni komitee, „Rules on obtaining subscriber information“ (Abonenditeabe 
taotlemise eeskirjad), T-CY(2014)17, 3. detsember 2017, milles nenditakse, et „[k]überkuritegevuse ja e-
tõenditega seotud kriminaaluurimistes ja -menetlustes on ülitähtis saada internetiteenuste osutajatelt teavet 
konkreetsel ajal kindlat internetiprotokolli (IP) aadressi kasutanud isiku (abonendi) tuvastamiseks või vastupidi, 
teadaoleva isiku kasutatavate IP-aadresside tuvastamiseks. Abonendiandmed on ka kõige nõutum teave 
rahvusvahelises koostöös.“ (lk 4). Vt ka riikide ülevaadet dokumendis T-CY(2013)17 „The mutual assistance 
provisions of the Budapest Convention“ (Budapesti konventsiooni vastastikuse abi eeskirjad), lk 11–18.
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mille kohaselt võib abonendiandmeid taotleda ka teise riigi territooriumil tegutsevalt teenuse 
osutajalt (kuigi andmed ei pruugi seal talletatud olla). Siiski on Euroopa uurimismääruse 
direktiiv ja Budapesti konventsioon piiratud, sest kõik liikmesriigid ei ole nende kahe 
õigusaktiga ühinenud, teatavaid teenuse osutajaid nendes ei käsitleta ja nendes esitatud tähtajad 
võivad olla liiga pikad, arvestades e-tõendite muutlikkust. 

– Olemasolevates piiriülese koostöö raamistikes peab aga abonendiandmete või -teabe tähendus 
olema selge, eelkõige kui tegemist on abonendiandmetega, mida kogutakse teatavate 
liiklusandmete kasutamise kaudu, mille taotlemiseks nõutakse mõnes liikmesriigis kohtu luba, 
samas kui teised liikmesriigid lubavad selliseid andmeid taotleda politseil või prokuröridel. 

– Määruse ettepaneku artiklis 2 aga kehtestatakse neli andmekategooriat, kus abonendiandmed 
on jagatud kahte eri kategooriasse ehk abonendiandmeteks ja juurdepääsuandmeteks. Viimaste 
taotlemiseks on vajalik ainult prokuröri otsus või kinnitus, mis tähendab, et kohtu eelnev luba 
ei ole kohustuslik.


