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III. Järelkaitsemeetmed

1. Tõhusad õiguskaitsevahendid (artikkel 17)

Töödokumendis on juba rõhutatud, et on väga tõenäoline, et kasutajateavet käsitletakse alles 
väga hilises uurimisetapis. Seepärast on kaheldav, kas andmesubjekt saab sellises hilises 
uurimisetapis ikka tegelikult tõhusaid õiguskaitsevahendeid taotleda. Kuna see tekitab taas 
kahtlusi seoses menetlusliku võrdsuse põhimõtte ja võistlevuse põhimõttega kui osana 
õigusest õiglasele kohtumenetlusele (Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni 
artikkel 6), vaadeldakse käesolevas töödokumendi osas lähemalt kavandatud määruse 
artiklit 17, milles käsitletakse teemat „Tõhusad õiguskaitsevahendid“. 

Kavandatava e-tõendeid käsitleva määruse artikli 17 lõikes 1 antakse kahtlusalusele või 
süüdistatavale „kriminaalmenetluse ajal õigus tõhusatele õiguskaitsevahenditele Euroopa 
andmeesitamismääruse vastu“1. See ei kehti andmesäilitamismääruste (Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistused) suhtes. Artikli 17 lõikes 2 sätestatakse lisaks: „Kui isik, 
kelle andmed saadi, ei ole määruse tegemisega seotud kriminaalmenetluses kahtlustatav või 
süüdistatav isik, on tal taotlevas riigis õigus tõhusatele õiguskaitsevahenditele Euroopa 
andmeesitamismääruse vastu“. „Sellist õigust tõhusale õiguskaitsevahendile kasutatakse 
taotleva riigi kohtus kooskõlas asjaomase siseriikliku õigusega ning sellega kaasneb õigus 
vaidlustada meetme õiguspärasus, sealhulgas selle vajalikkus ja proportsionaalsus.“ (Vt 
artikli 17 lõige 3). 

Seoses sellega ei nähta ettepanekuga Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuse puhul ette 
õigusi tõhusale õiguskaitsevahendile ei kahtlusalusele/süüdistatavale ega kaasatud 
kolmandatele isikutele. Seega, nagu juba varem märgitud, ei tea andmesubjekt juhtudel, kui 
Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusele ei järgne Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistust, et tema andmeid säilitati, ning seega puudub tal õiguskaitsevahenditele igasugune 
juurdepääs.

Teine küsimus tekib seoses asukohaga, kus õiguskaitsevahendit nõuda. Kuna ettepanekus 
sätestatakse, et õiguskaitsevahendeid kahtlusaluste ja süüdistatavate jaoks saab nõuda vaid 
„kriminaalmenetluse ajal taotlevas riigis“ (artikli 17 lõige 1) ja õiguskaitsevahendeid 
kolmandate isikute jaoks vaid „taotlevas riigis kooskõlas siseriikliku õigusega“, on kaheldav, 
kas andmesubjekt sellist õiguskaitsevahendit tegelikult nõuda saab. Seevastu on kavandatud 
e-tõendeid käsitleva õigusakti piiriülest iseloomu silmas pidades üsna tõenäoline, et tõhusale 
õiguskaitsevahendile seatakse takistusi taotleva riigi füüsilise kauguse, võimalike 
keeleprobleemide, teise õigussüsteemi mittemõistmise, samuti finantsraskuste tõttu 
õiguskaitsevahendite nõudmisel teises liikmesriigis2. Seepärast tekib küsimus, kas ka 
kasutajal ei peaks olema võimalik vaidlustada seaduslikkust oma liikmesriigi kohtutes (või 

1 Märgitakse, et see ei piira direktiivi (EL) 2016/680 ja määruse (EL) 2016/679 kohaselt kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kasutamist.
2 Vt ka Meijersi komisjoni 18. juuli 2018. aasta dokumenti CM 1809, milles märgitakse: „Kavandatud 
mehhanismi raames on väga tõenäoline, et tekib olukord, kus kaasatud isik – on ta siis kahtlusalune või mitte – 
elab muus liikmesriigis kui taotlev riik või riik, mille territooriumil asub teenuse osutaja seaduslik esindaja või 
tegevuskoht. Kas see ei too kaasa põhiõiguste õigustiku kohast või muud ebakindlust seoses sellega, millises 
riigis saab üksikisik kaebust esitada? ... Seepärast soovitab Meijersi komisjon tõsiselt kaaluda võimalust lubada 
üksikisikutel selgesõnaliselt esitada kaebused kohtule oma elukohariigis.“
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vähemalt täitmist tagavas liikmesriigis, sest just seal kasutati volitusi)3.

Lisaks ei täpsustata ettepanekus õiguskaitsevahendeid, jättes liikmesriikide ülesandeks 
määrata siseriikliku õiguse küsimusena kindlaks elektrooniliste andmete hankimisel 
menetluseeskirjade rikkumise tagajärjed. Vaadates eelnevaid vastastikust tunnustamist 
käsitlevaid ELi tasandi õigusakte, nagu Euroopa uurimismäärus, aga ka menetluslikke 
kaitsemeetmeid käsitlevad direktiivid, tuleb möönda, et tegemist on üldise probleemiga. 
Siiani puudub nimetatud menetlusõigusi käsitlevates direktiivides ja ka Euroopa 
uurimismääruses selge viide ühtlustatud õiguskaitsevahendile või neis kasutatakse üksnes 
väga ebamäärast sõnastust, viidates nt „kaitseõigustele ja õiglasele menetlusele“4.

2. Andmete tõenditena vastuvõetavuse küsimus

Empiiriliselt, andmesubjekti seisukohast vaadates tundub ainus tõhus õiguskaitsevahend 
olevat õigus vaidlustada kogutud tõendite vastuvõetavus5. See võib aidata hoida ära ka 
ebaseaduslikud õiguskaitsetavad, st e-tõendite vahendi väärkasutamise. Nimetatud küsimus 
on seotud tõendite vastuvõetavuse küsimusega seoses välistusklausliga6. Praegu erinevad 
liikmesriikide lähenemisviisid kahele nimetatud mõistele oluliselt, alates 
vastuvõetavuseeskirjade täielikust puudumisest kuni väga rangete vastuvõetavuseeskirjade ja 
välistusklausliteni7. Õiguspraktikute sõnul erinevad need seoses nende kohaldamisega 
suuresti isegi kohtute ja kohtunike lõikes. Samuti puudub ELi tasandil seoses tõendite 
vastuvõetavusega selge õigusraamistik, mis muudab vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
raskesti kohaldatavaks. Praegu tuleneb ainus ühine alus Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga seotud kohtupraktikast, millega kehtestati selged 
eeskirjad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 3 (piinamise, 

3 Võrdle direktiivi 2016/680 (andmekaitsepoliitika direktiiv) artiklitega 50 ja 52 (õigus esitada kaebus ühele 
järelevalveasutusele andmesubjekti valikul ning selle edastamine kõnealuse asutuse poolt pädevale 
järelevalveasutusele).
4 E-tõendeid käsitlev määrus liigub sammu edasi artiklis 18, milles käsitletakse privileegide ja immuniteetide 
tagamist, samuti täitmist tagava riigi põhilisi huve, ent üksnes tehingu- või sisuandmete puhul. Siiski tagab ainult 
taotleva riigi kohus kriminaalmenetluse ajal, mille jaoks määrus väljastati, et kõnealuste tõendite asjakohasuse ja 
vastuvõetavuse hindamisel võetakse nimetatud aluseid arvesse samamoodi, nagu need oleksid sätestatud nende 
siseriikliku õiguse alusel. Pidades silmas eri süsteeme, võivad tagajärjed oluliselt erineda ega pruugi olla 
samasugused, nagu need oleksid täitmist tagavas riigis. Nõukogu üldises lähenemisviisis jäeti artikkel 18 välja.
5 Vt nt võrdlevalt USA Ülemkohtu otsuseid kohtuasjas Wolf vs. Colorado, 338 U.S. 25 (1949), millega valitakse 
osariikides erinev karistuste süsteem, ning mis tühistati kohtuasjas Mapp vs. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), millega 
kehtestati välistusklausel kui ühine tõhus õiguskaitsevahend kõigis osariikides, et vältida 4. muudatuse, millega 
keelatakse ebaseaduslikud läbiotsimised ja konfiskeerimised, rikkumist. Vt ka Fair Trials Internationali e-
tõendeid käsitlev nõuandev dokument, veebruar 2019, milles märgitakse (lk 1): „Kohtuistungil (või vahetult 
enne istungit, kui tõendid on kogutud) toimub õiguskaitseasutuste poolse tõendite kogumise seaduslikkuse 
põhikontroll. Tegemist on süüdistatava volitusega vaidlustada nende tõendite vastuvõetavus, millele toetumist 
osariik taotleb, et süüdimõistmist kindlustada. Süüdistataval isikul peab olema õigus vaidlustada taotlus ja 
andmete kasutamine kohtuistungil ning taotleda konkreetseid asjakohaseid õiguskaitsevahendeid, kui 
elektroonilised tõendid on saadud ebaseaduslikult. Selleks et olla suuteline vaidlustamisõigust teostama, peab 
süüdistatavatel isikutel olema võimalik nõuda elektrooniliste andmete allikate avalikustamist.“
6 Need kaks kontseptsiooni on seotud, aga mitte täpselt ühesugused. Vastuvõetavus viitab küsimusele 
võimalusest tugineda kohtuotsuse tegemisel teatavatele tõenditele või mitte. Lisaks nõuab välistusklausel, et 
kohtunik, kes kohtumenetluse etapis kohtuasjas otsuse teeb, ei tohiks põhimõtteliselt puutuda kokku 
vastuvõetamatute tõenditega, sest see võiks teda psühholoogiliselt halvasti mõjutada.
7 Vt näiteks S. C. Thaman, Exclusionary Rules in Comparative Law (Välistusklauslid võrdlevas õiguses), 2012.
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ebainimliku ja alandava kohtlemise keelustamine) rikkumise kohta8. Ent seoses õigusega 
õiglasele kohtumenetlusele (vt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikkel 6, muu hulgas õigus vaikida, õigus advokaadile, õigus kaitsele jne9) või õigusega 
eraelu puutumatusele (vt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikkel 8) on eeskirjad ebamäärasemad ja viitavad üksnes kaalumispõhimõttele „menetluse 
kui terviku õiglus“ nimetatud õiguste rikkumiste kohta. Isegi asjaomane kohtupraktika 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 kohta (seoses Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6 sisalduva vastuvõetavuse ja 
õiglase kohtumenetlusega), nagu on välja töötanud Euroopa Inimõiguste Kohus, põhineb 
ebaselgetel kriteeriumidel, mis jäävad suuresti alla mitmetes riikides kehtivatele 
standarditele10. 

Sellest tulenevalt peab uus mehhanism täpsustama, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse, 
kui elektroonilisi tõendeid on saadud ebaseaduslikult. Lisaks sellele peavad kavandatud uued 
vahendid selleks, et takistada õiguskaitseorganeid ebaseaduslikult saadud tõenditest kasu 
saamast (st juhul, kui ainult ebaseaduslikult saadud tõendid kindlustavad süüdimõistmise), 
võimaldama tõendite kogumise viisi läbivaatamist. Selleks tuleb läbivaatavale kohtule ja 
kaitsele avalikustada elektrooniliste andmete alusallikad, et oleks võimalik hinnata, kas 
elektroonilisi andmeid koguti õiguspäraselt ja kuidas on võimalik saada süüst vabastavaid 
tõendeid. Juhul kui on tõestatud, et tõendid on saadud ebaseaduslikult, tuleb võtta kasutusele 
selliste tõendite vastuvõetamatust käsitlevad uued eeskirjad või vähemalt ühtlustada 
siseriiklikud vastuvõetavust / süüst vabastamist käsitlevad eeskirjad11. 

3. Tõendite täiendava töötlemise ja edastamise keeld

Tuleks kehtestada tõendite väljaspool uurimismenetlust kasutamise keeld ja eelkõige 
juhtumiga mitte seotud uurimisasutustele andmete avalikustamise keeld. Andmete edastamist 
avaliku julgeoleku eesmärkidel tuleks selgelt reguleerida. Kavandatud süsteem on 
kriminaalõigussüsteem ning seda ei tohiks kasutada luure eesmärkidel suundumuse tõttu 
mõnes liikmesriigis hägustada õiguskaitse ja luure vahelist piiri. See on vajalik juhtudel, kus 
asjaomane isik on saanud otsuse, et Euroopa andmeesitamismääruse tunnistus on välja antud 
nõuetele mittevastavalt (artikkel 17). Juhul kui andmed, mis osutuvad hiljem ebaseaduslikult 
saaduteks, on juba edasi antud, on neid peaaegu võimatu kustutada ja seda kontrollida.

8 Vt näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu 1. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas Gäfgen vs. Saksamaa, kaebus 
nr 22978/05, ja Euroopa Inimõiguste Kohtu 25. septembri 2012. aasta otsus kohtuasjas El Haski vs. Belgia, 
kaebus nr 649/08.
9 Lisaks on nimetatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni standardid palju madalamad kui 
enamiku liikmesriikide põhiseaduslikud ja ELi standardid. Näiteks õigus vaikida on üksnes suhteline õigus 
vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale (vt näiteks 8. veebruari 1996. aasta otsus kohtuasjas John 
Murray vs. Ühendkuningriik, kaebus nr 18731/91), ent absoluutne õigus ELis (vt direktiiv 343/2016 ja mõned 
liikmesriikide põhiseadused). Vt näiteks 10. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas Bõkov vs. Venemaa, kaebus 
nr 4378/02, milles käsitletakse menetluse õigluse hindamise kriteeriume seoses vaikimisõiguse võimaliku 
rikkumisega.
10 Vt näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu 2. augusti 1984. aasta otsus kohtuasjas Malone vs. Ühendkuningriik, 
kaebus nr 8691/79, 12. juuli 1988. aasta otsus kohtuasjas Schenk vs. Šveits, kaebus nr 10862/84, 25. märtsi 
1998. aasta otsus kohtuasjas Kopp vs. Šveits, kaebus nr 23224/94, 12. mai 2000. aasta otsus kohtuasjas Khan vs. 
Ühendkuningriik, kaebus nr 35394/97 jne.
11 Euroopa Parlament kasutas juba sellist lähenemisviisi oma läbirääkimispositsioonis seoses teatavate süütuse 
presumptsiooni aspektidega, tehes ettepaneku range mittevastuvõetavuse rakendamiseks vaikimisõiguse 
rikkumise juhtudel (seadusandlik menetlus seoses direktiiviga (EL) 2016/343).

appno#{
https://www.hr-dp.org/files/2013/09/11/CASE_OF_KHAN_v._THE_UNITED_KINGDOM_.pdf
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Juhtumite puhul, kus uurimine veel käib ja meede on endiselt varjatud, on andmete taastamise 
ja edastamise jaoks vaja luua eraldi kord. Siinkohal peaksid täitjaliikmesriigi kohtud võtma 
vastu sellised otsused andmete edastamise ja avalikustamise kohta. Eelkõige enne andmete 
edastamist kolmandate riikide ametiasutustele on hädavajalik täitjariigi kohtute otsus12.

4. Rahaline hüvitis ja karistused

Lisaks tuleks hinnata, kas tõhusad õiguskaitsevahendid võiksid tegelikult sisaldada ka rahalist 
hüvitist andmesubjektile, juhul kui seda hõlmab õiguslik alus. Sellise hüvitamiskorra puhul 
võiksid ka kolmandad isikud, kes ei ole andmesubjektid/süüdistatavad – ja seega kui küsimus 
tõendite vastuvõetavusest ei ole aktuaalne – tegelikult tõhusast õiguskaitsevahendist kasu 
saada. Peale vastuvõetavuse küsimuse võiks selleks, et takistada õiguskaitseasutustel 
ebaseaduslikult tõendeid hankida, olla arukas uurida võimalust näha ette ka karistused 
taotlevatele asutustele, kes ebaseaduslikult andmeid taotlesid (võrdle näiteks politseidirektiivi 
artikkel 57), juhul kui seda hõlmab õiguslik alus.

5. Õiguskaitsevahend teenuse osutajatele

Teenuse osutajad ei ole eraõiguslike üksustena sageli eriti valmis kaitsma oma kasutajate 
põhiõigusi ning neil puudub selleks sisemine stiimul. Seega ei saa ega tohiks teenuse 
osutajaid panna olukorda, kus nad peavad asendama avaliku sektori asutusi seoses 
põhiõiguste kaitsega.

Sidusrühmad on sellest hoolimata juhtinud tähelepanu sellele, kui oluline on anda teenuse 
osutajatele tegelik võimalus keelduda Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuse või Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistuse täitmisest juhul, kui neil on põhjendatud alus uskuda, et 
selline määrus võib olla ebaseaduslik13. On olnud küsitav, miks ainult „ilmne“ rikkumine, 
mitte lihtsalt „rikkumine“ peaks olema keeldumise alus. Samuti selleks, et see toimiks, peaks 
teenuse osutajatel olema piisavalt aega taotlust hinnata ning neid ei tohiks ühepoolselt 
ähvardada äärmiselt lühikeste tähtaegade ja finantskaristustega selle eest.

IV. Tulemuslik järelevalve ja avaliku sektori vastutus

1. Tulemuslik ja süstemaatiline järelevalve meetmete kasutamise üle

Kui uusi vahendeid kasutatakse õiglaselt ja proportsionaalselt, on tõenäolisem, et nad 
säilitavad avalikkuse usalduse kriminaalõigussüsteemide ja õiguskaitseasutuste vastu. 
Tulemuslikud järelevalvemehhanismid peavad tagama, et nad kaitsevad mittenõuetekohase 
kasutamise vastu ja aitavad sellega kaitsta nii seadusliku õiguskaitsealase tegevuse mainet kui 
ka neid, kellest võiksid saada nimetatud vahendite kuritarvitamise ohvrid. Selleks tuleks 
piiriülese tõendite esitamise järelevalve asutused kaasata piisava institutsioonilise struktuuri 
(Euroopa uurimismääruse mudel, Euroopa Andmekaitsenõukogu mudel, parlamentaarse 
ühiskontrolli töörühma mudel ja võib-olla siseriiklikud mudelid) osana, mis hõlmab tõelisi 
järelevalvevolitusi.

12 Deutscher Richterbund, samas.
13 EDRi seisukohti käsitlev dokument.



PE637.469v01-00 6/9 DT\1181409ET.docx

ET

2. Läbipaistvus ja vastutus

Kavandatava määruse artiklis 19 osutatakse järelevalve ja aruandluse küsimusele, sätestades 
komisjoni ja liikmesriikide konkreetsed kohustused, et teha järelevalvet kavandatava määruse 
väljundite, tulemuste ja mõju üle ning koguda erinevaid andmeid. Selline säte kujutab endast 
lisaväärtust.

Statistika on ELi kriminaalõiguses pidev probleem, sest liikmesriigid tahavad 
õigusloomealastel läbirääkimistel sageli piiratumat statistiliste andmete kogu kui Euroopa 
Parlament ja komisjon14. Sellised andmed on siiski hädavajalikud selleks, et tegeleda muu 
hulgas üleliigsete ja põhjendamatute määrustega seotud probleemidega, ja selleks, et oleks 
võimalik hinnata olemasolevate vahendite toimimist. Sellest tulenevalt ei peaks liikmesriigid 
mitte ainult koguma statistilisi andmeid ja neid komisjonile esitama (nagu on sätestatud 
artikli 19 lõikes 2), vaid sellised statistilised andmed tuleb ka avalikustada. Lisaks sellele 
paistab, et on vaja, et artikli 19 lõige 2 hõlmaks ka üksikasjalikumat teavet: 

– väljaantud Euroopa andmeesitamismääruse tunnistuste / Euroopa andmesäilitamismääruse 
tunnistuste arv ja viide selle kohta, millistele teistele liikmesriikidele need on välja antud, 

– viide kuriteo liigile, mille eest Euroopa andmeesitamismääruse tunnistused / Euroopa 
andmesäilitamismääruse tunnistused välja anti,

– süüdimõistvate otsuste arv kohtuasjades, mille puhul kasutati Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistusi / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusi.

V. Kaitsemeetmete piirangud ja nn õigus turvalisusele

14 Võrdle näiteks esialgseid komisjoni ettepanekuid ja direktiivi 2014/42/EL (kuriteovahendite ja kriminaaltulu 
arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) artikli 11 ning määruse (EL) 2018/1805 (mis käsitleb vara 
arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist) artikli 35 lõplikke sätteid. 
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Komisjon märgib oma e-tõendeid käsitleva ettepaneku mõjuhinnangus, aga ka teistes 
ettepanekutes alates Euroopa põhiõiguste harta jõustumisest, et tuginedes põhiõiguste harta 
artiklile 6, on olemas õigus turvalisusele ning et näib, et selline õigus peaks olema teiste 
üksikisiku õiguste ja kaitsemeetmete suhtes tasakaalus15. 

Nimetatud väited tuleb siiski jõuliselt tagasi lükata, sest igasugune osutamine harta artiklile 6 
on eksitav ja vale. Seaduslikult tunnustatud „õigust turvalisusele“ ei ole olemas ei Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ega harta raames. Nimetatud artikliga ei 
kehtestata kahte eraldi õigust, nagu on märkinud komisjon, nimelt õigust vabadusele ja õigust 
turvalisusele, mida tuleb tasakaalustada. Vastupidi, harta artikkel 6 on pelgalt Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 5 (täpselt sama pealkirjaga) kajastus, 
milles viidatakse selgelt õigusele olla kaitstud riigipoolsete mitteõiguspäraste kinnipidamiste 
vastu. Seega ei ole olemas seaduslikult tunnustatud eraldi õigust turvalisusele.16 On olemas 
turvalisus kui inimese põhivajadus17, kuid see ei ole ei Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ega harta raames seaduslikult tunnustatud põhiõigus. 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni teatavates artiklites sisaldub vaid 
lepingupoolte positiivsete kohustuste mõiste, nt artiklis 2 (õigus elule)18 või artiklis 3 
(piinamise, ebainimliku või alandava kohtlemise keeld)19, millega mõnel konkreetsel juhul 
võivad konventsiooniosalised olla vastutavad selliste positiivsete kohustuste rikkumise eest. 
Need kohustused ei moodusta siiski nn poolvarju-õigust turvalisusele. Lisaks sätestatakse 
harta artikli 52 lõikes 3, et „hartas sisalduvate selliste õiguste tähendus ja ulatus, mis vastavad 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduse kaitse konventsiooniga tagatud õigustele, on samad, 
mis neile nimetatud konventsiooniga ette on nähtud. See säte ei takista liidu õiguses 
ulatuslikuma kaitse kehtestamist.“ Sellest tulenevalt ei saa õigused ja kaitsemeetmed jääda 
harta tasemest allapoole. Siiski kasutatakse ettepanekus komisjoni viidet nende kunstlikule, 
olematule „õigusele turvalisusele“ selleks, et tasakaalustada nimetatud õigust ja 
kaitsemeetmeid Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonist erineval ja võib-olla 
madalamal tasemel. 

Kõnealuse teema selgitamine on oluline, sest näib, et selle seaduslikult olematu termini 
kasutamise tõttu muu hulgas komisjoni poolt hakkas õiguste ja kaitsemeetmete (kui selliste 

15 E-tõendeid käsitlevas dokumendis on see seotud ohvrite küsimusega. Ent muudes komisjoni dokumentides 
näib see olevat vaba alaline õigus. Vt näiteks komisjoni talituste töödokument mõjuhinnangu kohta, mis on 
lisatud dokumendile: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse 
nõukogu raamotsus 2001/413/JSK.
16 Sellele juhtisid selgelt tähelepanu Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) ja ka põhiõiguste sõltumatute 
ekspertide ELi võrgustik („Konvendis harta artikli 6 koostamise ajal tõi termin „turvalisus“ korduvalt kaasa 
vastuolulisi arutelusid ning mõned liikmed tegid ettepaneku see lihtsalt välja jätta, sest see võib tekitada mõnes 
ELi liikmeriigis, nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa, eri tõlgendusi. Konvent otsustas siiski säilitada 
nimetatud termini Strasbourgi kohtupraktika piiratud tähenduses vastavalt Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklile 5.“)
17 Vt A. Maslow, Motivation and Personality (Motivatsioon ja isiksus), 1954.
18 Vt näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu 28. oktoobri 1998. aasta otsus kohtuasjas Osman vs. Ühendkuningriik, 
kaebus nr 23452/94.
19 Vt näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. mai 2001. aasta otsus kohtuasjas Z. jt vs. Ühendkuningriik, kaebus 
nr 29292/95.
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üksikisiku õiguste tulemi, nagu õigus tõhusale õiguskaitsevahendile, õigus pöörduda 
kohtusse, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele, õigus eraelu puutumatuse piirangutele, 
õigus teabele tasude, võrdõiguslikkuse või lepinguosalistega seotud põhimõtte kohta jne) 
tasakaalustamisele avalduma Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni 
standarditega võrreldes kahjulik mõju20. 

Järeldus 
– Eelnevad õiguskaitsevahendid peavad hõlmama rangeid Euroopa 
andmeesitamismääruse tunnistuste / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistuste 
väljaandmise tingimusi, nagu teatav saavutatud tõendite tase ja teatav nõuetekohaselt 
hinnatud proportsionaalsuse tase, mille puhul ka teenuse osutaja peaks olema suuteline 
korraldama teatava testi. 

– Selleks et võimaldada mõjutatud isikul kasutada mis tahes olemasolevat 
õiguskaitsevahendit, peab ta olema teadlik meetmest ja asjaolust, et tema andmeid 
esitati/säilitati, et tagada õigus kaitsele ja õiglasele kohtupidamisele. Seepärast peab 
toimuma palju mõtestatum teavitamine, vähemalt täitmisele pööramise etapis, hõlmates 
põhiõigustealast tingimust, mis põhineb Euroopa uurimismääruse näitel. 
Konfidentsiaalsus peab olema erand, mitte reegel, ning seda peavad reguleerima ranged 
tingimused.

– Seoses käesolevas määruses sätestatud eeskirjade võimaliku rikkumisega tuleb tekstis 
ette näha juurdepääs tõhusatele õiguskaitsevahenditele. Sellest tulenevalt on 
kõrvalmeetmetena vaja ühtlustatumaid eeskirju taotlevas riigis kättesaadavate 
õiguskaitsevahendite kohta, samuti ebaseaduslikult kogutud tõendite vastuvõetavuse 
kohta ning välistusklauslit. Lisaks võib selleks, et tõhusaid õiguskaitsevahendeid 
tegelikult võimaldada, olla vaja juurdepääsu õiguskaitsevahenditele riigis, kus andmeid 
esitati/säilitati, või liikmesriigis, kus kahtlusalune või kolmas isik elab, samuti karistusi 
ametiasutustele, kes annavad ebaseaduslikult välja Euroopa andmeesitamismääruse 
tunnistusi / Euroopa andmesäilitamismääruse tunnistusi.

– Küsimust sellest, et seaduslik esindaja võib olla teenuse osutaja tegevuskohast lahti 
seotud, tuleb veelgi analüüsida, sest sellel on oluline mõju teisele liikmesriigile, keda 
tuleb teavitada. Samuti tuleb selgitada, kas selline süsteem on tõepoolest vajalik ka ELis 

20 Vt ka Euroopa Liidu Kohtu 15. veebruari 2016. aasta otsus kohtuasjas C-601/15, J.N vs. Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, punkt 45 („nähtub selgitustest harta artikli 6 kohta […], et harta artiklis 6 ette nähtud 
õigused vastavad EIÕK artikliga 5 tagatud õigustele“). Kahjuks tekitas Euroopa Liidu Kohus ise mõningase 
segaduse ebaselgete viidetega arvamuses 1/2015 ja kohtuasjades C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland ja 
Seitlinger ja teised. Tulevikus peab Euroopa Liidu Kohus olema seoses sellega ettevaatlikum, et mitte vallandada 
arusaamatusi, millel on negatiivsed tagajärjed harta vastavusele Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni miinimumnõuetega. Vt ka X. Tracol, Suurkoja arvamus 1/15, Computer law & security review 34 
(2018) („Suurkoja tuginemine harta artiklile 6 käesolevas konkreetses kontekstis on ebaveenev ja selle mõju on 
ebaselge“).
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asuvate teenuse osutajate puhul (või kas see poleks vajalik üksnes kolmandates riikides 
asuvate teenuse osutajate puhul), eelkõige seoses olemasolevate koostöövahenditega ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja ELi põhiõiguste ja 
andmekaitse raamistikuga.

– Süsteemi osaks peab olema läbipaistev ja avalik statistiliste andmete seire ja 
kogumine.

– Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 5 ja põhiõiguste 
harta artikli 6 alusel puudub seaduslikult tunnustatud „õigus turvalisusele“ ning ükski 
tasakaalustav test seoses põhiõigustega ei ole selle olematu õigusega seotud.


