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Sissejuhatus
Käesolevas töödokumendis keskendutakse kaitsemeetmetele ja õiguskaitsevahenditele, mis on 
ette nähtud ettepanekus võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja 
Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades 
(nn e-tõendite ettepanek). Seega analüüsitakse dokumendis põhimõtet, mille kohaselt 
teavitatakse kahtlustatavat isikut, kelle andmeid taotletakse, välja arvatud erandjuhul, kui 
mitteavalikustamine on põhjendatud (nn vaikimiskohustusega määrus). Seejärel analüüsitakse 
kaitsemeetmeid, mis tuleb tagada enne andmete kogumist ja taotlevale riigile edastamist 
(nn eelnevad kaitsemeetmed), samuti õiguskaitsevahendeid, mis tuleb tagada pärast andmete 
taotlevale riigile edastamist (nn järelkaitsemeetmed). Lõpuks käsitletakse töödokumendis 
uut võimalikku e-tõendite õigusakti rakendavate õiguskaitseasutuste tõhusa järelevalve ja 
avaliku aruandekohustuse mehhanismi1.

I. Andmesubjekti teavitamine

Kavandatud määruse artikli 11 „Konfidentsiaalsus ja kasutajateave“ kohaselt võtavad 
adressaadid „vajalikud meetmed, et tagada Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või 
andmete säilitamise Euroopa tunnistuse ning esitatud või säilitatud andmete konfidentsiaalsus, 
ning hoiduvad taotleva asutuse nõudel teavitamast isikut, kelle andmeid taotletakse, et mitte 
takistada asjaomast kriminaalmenetlust“ (vt artikli 11 lõiget 1). „Juhul kui taotlev asutus 
nõudis, et adressaat ei teavitaks isikut, kelle andmeid taotletakse, teavitab taotlev asutus 
põhjendamatu viivituseta andmete esitamisest isikut, kelle andmeid Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistusega taotletakse. Sellist teavitamist võib edasi lükata nii kaua, 
kui on vajalik ja proportsionaalne, et vältida asjaomase kriminaalmenetluse takistamist“ 
(vt artikli 11 lõiget 2). „Isiku teavitamisel annab taotlev asutus teavet ka artiklis 17 osutatud 
kättesaadavate õiguskaitsevahendite kohta“ (vt artikli 11 lõiget 3). 

Andmesubjekti teavitamist käsitlev oluline küsimus, mille on tõstatanud ka mitu sidusrühma2, 
on seotud poolte võrdsuse ja võistlevuse põhimõttega, mis on osa õigusest õiglasele 
kohtulikule arutamisele (seoses süüst vabastavate tõendite kogumisega), mis on sätestatud 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 63. Nimetatud põhimõte on üldiselt kergesti ohtu 
seatud, kui eeluurimisetapp on salajane ja andmesubjekti isikuandmete kogumisest ei 
teavitata. Kahtlustatava või süüdistatava eelnev teavitamine on siiski kaitseõiguse tõhusa 
kasutamise tagamisel oluline tegur; oluline on eelkõige see, et (lisaks süüstavatele andmetele) 

1 Vt ka ühenduse Fair Trials International 2019. aasta veebruari konsultatsioonidokumenti, lk 4.
2 Samas, lk 12: „Võistlevates õigussüsteemides, nt Ameerika Ühendriikides, eeldatakse, et kaitse tegutseb 
aktiivselt kohtuasja ettevalmistamisel ja kogub iseseisvalt teavet ja materjale. Paljudes ELi õigussüsteemides, 
mida kirjeldatakse üldjoontes nn päritlevatena, vastutavad üksnes õiguskaitseasutused n-ö tõe väljaselgitamisele 
suunatud uurimistoimingute tegemise eest. Seega on õiguskaitseasutuste kohustus kasutada uurimisvolitusi 
eesmärgiga koguda kõiki asjasse puutuvaid tõendeid, nii süüstavaid kui ka süüst vabastavaid tõendeid, mitte 
pelgalt süüd tuvastavaid tõendeid. Tegelikkuses siiski alati nii ei lähe ja isegi erapooletu uurija ei pruugi teada, 
millised tõendid tuleksid süüdistavale kasuks, ilma et ta oleks nendega tutvunud, et mõista kaitse olemust, mis ei 
saagi juhtuda, kui uurimine on salajane.“
3 Vt Euroopa Inimõiguste Kohtu Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6 käsitlevaid kohtulahendeid, 
nt käsiraamatut „Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights“ (Õiglase 
kohtuliku arutamise õiguse kaitsmine Euroopa inimõiguste konventsiooni alusel), D. Vitkauskas, G. Dikov, 
Euroopa Nõukogu, 2012.
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säilitatakse ka süüst vabastavaid elektroonilisi andmeid ja et kahtlustataval või süüdistataval 
on võimalik a priori vaidlustada selliste elektrooniliste andmete kasutamise seaduslikkus, mis 
võivad olla saadud ebaseaduslikult või võivad olla kohtus vastuvõetamatud. 

Kavandatud e-tõendite määruses ei lubata teenuse osutajal teavitada isikut, kelle andmeid 
taotletakse, „et vältida asjaomase kriminaalmenetluse takistamist“. Tekib küsimus, millised 
olukorrad sellise sõnastuse alla tegelikult kuuluvad. Sõnastus on ebamäärane, seega on oht, et 
hõlmatakse vähem olulised menetluse takistused. Andmesubjekti teavitamise piirangud 
(nn vaikimiskohustusega määruste kontekstis) tuleb poolte võrdsuse põhimõtte järgimiseks 
ikkagi selgelt kindlaks määrata ja piiritleda näiteks juhtudega, kui on tõsine ja ilmne oht elule, 
tervisele või varale. Kavandatud määruses esitatud mõiste „teenuse osutajad“ määratluse tõttu 
võib lisaks tekkida üldine ja konfidentsiaalsuse probleem ning sellega seoses andmete 
vastutava töötleja ja andmete volitatud töötleja eristamise küsimus4. Kas ka volitatud töötleja 
peab järgima konfidentsiaalsusreegleid ja ei tohi seetõttu ka vastutavale töötlejale laekunud 
määrusest teatada?5

1. Andmesubjekti teavitamine Euroopa andmeesitamismäärustest (Euroopa 
andmeesitamismääruste tunnistustest)

Euroopa andmeesitamismääruste tunnistuste kohta on kavandatud määruses ühtlasi sätestatud, 
et „taotlev asutus [teavitab] põhjendamatu viivituseta andmete esitamisest isikut, kelle 
andmeid Euroopa andmeesitamismääruse tunnistusega taotletakse“ (vt artikli 11 lõiget 2). 
Veel võimaldatakse ettepanekus taotleval asutusel sellist teavitamist „edasi lükata nii kaua, 
kui on vajalik ja proportsionaalne, et vältida asjaomase kriminaalmenetluse takistamist“. 
Seega hindaks teavitamise edasilükkamise proportsionaalsust ainult taotlev asutus. Nagu 
varasemas töödokumendis juba rõhutatud, on kahtlane, kas taotlevad asutused nimetatud 
sätteid tegelikult saaksid täita ja täidaksid. Kehtivates vastastikuse tunnustamise vahendites 
(nt Euroopa uurimismäärus) on täitvale riigile antud vähemalt teatavad keeldumisalused ka 
proportsionaalsuse kahtluse alla seadmiseks6. Lisaks tekitab kavandatud määrus vajalikkuse 
küsimusega seoses muret selle pärast, et neid vaikimiskohustusega määrusi võidakse hakata 
kasutama pigem reeglina, mitte erandina olukordades, kus see on rangelt nõutav. Ehkki 
salajasusel võivad olla õigustatud põhjused vähemalt teatavat liiki andmete puhul ja peamiselt 
menetluse alguses (st kui menetluses ei pruugita veel keskenduda konkreetsele isikule), 

4 Vt e-tõendite määruse artikli 2 punkti 3. Vt ka isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkte 7 
ja 8.
5 Vt Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust 23/2018, milles väidetakse järgmist: „Seega kardab Euroopa 
Andmekaitsenõukogu, et ilma piirangute kehtestamiseta teenuseosutajatele, kes tegutsevad vastutavate 
töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses, ning ilma volitatud töötleja konkreetse kohustuseta 
vastutavat töötlejat andmeesitamis- või andmesäilitamismääruse saamise korral teavitada, võidakse 
andmesubjektide õigusi eirata“ (lk 10). 
6 Euroopa uurimismääruse puhul on täitvale asutusele või ametiisikule nähtud ette vähemalt teatavad 
keeldumisalused ka taotluse proportsionaalsuse kahtluse alla seadmiseks. See peab paika, kui alus on 
põhiõiguste võimalik rikkumine (vt nt Euroopa uurimismääruse direktiivi 2014/41/EL artikli 11 lõike 1 punkti f: 
kui „on põhjendatult alust arvata, et Euroopa uurimismääruses märgitud uurimistoimingu tegemine oleks 
vastuolus ELi lepingu artiklist 6 ja hartast tulenevate täitjariigi kohustustega“), kui kasutatakse teatavat 
süütegude kategooriat/künnist (vt Euroopa uurimismääruse direktiivi artikli 11 lõike 1 punkti h: kui „Euroopa 
uurimismääruses märgitud uurimistoimingu kasutamine on täitjariigi õiguse kohaselt piiratud süütegude või 
süüteo kategooriate loeteluga või süütegudega, mis on karistatavad teatava künnise alusel, mis ei kuulu Euroopa 
uurimismäärusega hõlmatud süütegude hulka“) ning kui täitva asutuse või ametisiku asukohariigi õigussüsteemis 
ei ole samalaadsetes olukordades uurimistoimingut võimalik kasutada (vt Euroopa uurimismääruse direktiivi 
artikli 10 lõiget 5). 
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esinevad teatavad pinged ühelt poolt õiguskaitse õigustatud salajasuse vajaduse ning teiselt 
poolt kaitseõiguse ja õiglase kohtuliku arutamise õiguse vahel. Neid pingeid saaks leevendada 
järgmise abil:7

• niisuguse selge teavitamiskorra kehtestamine, milles sätestatakse, et õiguskaitseasutuste 
õigus rakendada salajasust on piiritletud üksnes erandjuhtudega; 

• õiguskaitseasutuselt vaikimiskohustusega määruse kasutamiseks eripõhjenduse nõudmine 
ning vaikimiskohustusega määruste kasutamise üle kohtuliku järelevalve tegemise 
nõudmine8. Siinkohal tekib jälle viiendas töödokumendis tõstatatud Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuse / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse taotleva 
asutusega seotud küsimus;

• salajasuse kehtivusaja selged piirangud (nt pikim lubatud aeg: kuni süüdistuse esitamiseni);

• nõue, et taotlevad asutused esitaksid teenuse osutajalt andmesubjekti teavitamisest 
loobumise nõudmise korral teenuse osutajale selged ja üksikasjalikud põhjendused, miks 
teavitamata jätmist nõutakse; 

• teenuse osutaja asukohaliikmesriigi ja/või isiku (kelle andmeid taotletakse) 
elukohaliikmesriigi kohtuasutuste täiendav teavitamine;

• teenuse osutajate õigus nõuda täiendavat teavet, kui neid ei veena taotleva riigi esitatud 
vaikimiskohustusega määruse põhjendused, sh õigus keelduda lõppkokkuvõttes määrust 
täitmast, kui kahtlused selle seaduslikkuse suhtes püsivad; nimetatud õigus lahendaks ka 
küsimused, mis on seotud teenuse osutajate kohustustega oma klientide ees;

• kohustus teavitada viivitamata tagantjärele, kui salajasuse õigustatud alus enam ei kehti ja 
igal juhul kindlasti enne menetlusasja tõendite täielikku avalikustamist (hoolimata sellest, kas 
mõjutatud isikule lõpuks süüdistus esitatakse), sealjuures on mõjutatud isikul õigus salajasuse 
rakendamine ja tõendite esitamise seaduslikkus vaidlustada; 

• õiguskaitseasutustele niisuguste hoiatavate meetmete ettenägemine, mis heidutaksid neid 
kõnealust erandit kuritarvitamast, nt saadud tõendite vastuvõetamatuteks kuulutamisega;

• elektroonilisi andmeid taotlevate õiguskaitseasutuste sõnaselge kohustus (salajasuse 
kontekstis) laiendada üldjuhul Euroopa andmeesitamismääruste tunnistuste ja Euroopa 
andmesäilitamismääruste tunnistuste ulatust ka süüst vabastavatele tõenditele või anda 
teatavad õigused kaitse poolele, võttes arvesse kriminaalmenetluse poolte võrdsuse 
põhimõtet9.

7 Fair Trials International, samas, lk 5–6.
8 Sõltumatu ja erapooletu kohtuasutus suudab salajasuse vajadust ja kaitseõigusi politseist/prokuratuurist 
paremini vaagida. Vt ka Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu 19. oktoobri 2018. aasta seisukohta, 
milles (lk 7) on sätestatud, et „Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu arvab, et Euroopa 
andmeesitamismäärusele konfidentsiaalsusepiirangute kehtestamine peab saama sõltumatu kohtuasutuse 
heakskiidu ja olema igal konkreetsel juhul taotleva asutuse poolt nõuetekohaselt põhjendatud ja õigustatud ning 
tuginema sisulisele ja dokumenteeritud hinnangule“.
9 Sellega seoses saab näiteks Euroopa uurimismäärust konkreetselt kasutada ka kaitse. Vt Euroopa 
uurimismääruse direktiivi artikli 1 lõikes 3 sätestatut: „3. Riigisisese õiguse alusel kohaldatava kaitseõiguse 
raames ja kooskõlas riigi kriminaalmenetlusega võib Euroopa uurimismääruse koostamist taotleda kahtlustatav 
või süüdistatav või kahtlustatava või süüdistatava nimel tegutsev advokaat.“ E-tõendite ettepanekus sellist sätet 
ei ole. Vt ka Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu eespool nimetatud seisukohta, lk 7: „Mis tahes 
ettepanekut e-tõendite väljanõudmise kohta ei tohiks pidada üksnes prokuratuure käsitlevaks... Ettepanekus ei 
võeta nõuetekohaselt arvesse kriminaalmenetluse poolte võrdsuse nõuet. Viimane on Euroopa Inimõiguste Kohtu 
tunnustatud kontseptsioon, mis on seotud õigusega õiglasele kohtulikule arutusele.“ Vt ka ühenduse Fair Trials 
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2. Andmesubjekti teavitamine Euroopa andmesäilitamismäärustest (Euroopa 
andmesäilitamismääruste tunnistustest)

Euroopa andmesäilitamismääruste (Euroopa andmesäilitamismääruste tunnistuste) korral 
andmesubjektide teavitamisel tekivad tõsised lisaprobleemid seoses poolte võrdsuse 
põhimõttega. 

Nagu on juba eespool rõhutatud, on kavandatud määruses juhuks, kui adressaadilt nõutakse 
andmesubjekti teavitamisest loobumist, ette nähtud üksnes see, et „taotlev asutus [teavitab] 
põhjendamatu viivituseta andmete esitamisest isikut, kelle andmeid Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistusega taotletakse“ (vt artikli 11 lõiget 2). Ettepanekus ei nähta 
ette taotleva riigi kohustust teavitada andmesubjekti Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistusest. Järelikult ei saa andmesubjekt kunagi teada, et tema andmeid säilitatakse, juhul 
kui Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusele ei järgne Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistust. Nimetatud juhul ei saa andmesubjekt vaidlustada salajasuse rakendamist ja 
tõendite säilitamise seaduslikkust. Lisaks ei ole talle üldse kättesaadavad ka 
õiguskaitsevahendid (vt allpool esitatut).

International 2018. aasta mai seisukohta. Vt ka ühenduse Fair Trials International 30. novembri 2018. aasta kirja 
raportöörile.


