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DIREKTIIV õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses
− Seletuskiri

Käesoleva märkuse lisas on seletuskiri, mis käsitleb ühe liikmesriikide rühma algatust Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi koostamiseks õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses.1

_________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Brüssel, 14. detsember 2009

Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Prantsuse 
Vabariigi, Ungari Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Austria Vabariigi, 

Portugali Vabariigi, Rumeenia, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatus eesmärgiga 
võtta vastu

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ÕIGUSE KOHTA SUULISELE 

JA KIRJALIKULE TÕLKELE KRIMINAALMENETLUSES

SELETUSKIRI
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SELETUSKIRI

1. TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikes 1 sätestatakse, et kriminaalasjades tehtav 

õigusalane koostöö põhineb kohtuotsuste ja menetluse käigus tehtud otsuste vastastikuse 

tunnustamise põhimõttel.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamine eeldab seda, et liikmesriikide pädevad asutused 

usaldavad teiste liikmesriikide kriminaalkohtusüsteeme.

Kahtlustatava või süüdistatava isiku õigus kohtulikule arutelule on põhiõigus, mida Euroopa Liit ja 

sellel liikmesriigid austavad Euroopa Liidu põhiõiguste harta (harta) artikli 47 alusel ning Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 alusel, nii nagu seda tõlgendab Euroopa 

Inimõiguste Kohus.

Euroopa Liidus vastastikuse usalduse suurendamise eesmärgil on oluline, et lisaks hartale ning 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile oleks olemas menetlusõiguste kaitset 

käsitlevad Euroopa Liidu normid, mida liikmesriikides nõuetekohaselt rakendataks ja kohaldataks.

Euroopa Liidu meetmete võtmisele menetlusõiguse valdkonnas – nii õigusaktide kui muude 

meetmete kujul – on ekspertide seas laialdane toetus1. Euroopa Parlament2 ja Euroopa Komisjon3

toetavad seda seisukohta.

                                               
1 Vt muu hulgas „Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the 

European Union”, Université Libre de Bruxelles aruanne, 20. november 2008.
2 Vt nt „Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta soovitus nõukogule ELi kriminaalõiguse ala 

loomise kohta”, 2009/2012(INI), punkt 1 a.
3 Vt muu hulgas „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses”, 

KOM (2009) 262/4 (punkt 4.2.2.).



5673/10 iv 4
DG H 2B ET

Komisjon esitas 2004. aasta aprillis ettepaneku raamotsuse kohta, mis käsitleb teatavaid kogu 

Euroopa Liitu hõlmavaid kriminaalmenetluse menetlusõigusi1. Pärast kolme aastat kestnud arutelu 

näis siiski võimatu jõuda teksti suhtes (ühehäälsele) kokkuleppele. Seejärel uuriti teisi viise 

kõnealuses ettepanekus (mille eesmärk oli tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute 

menetlusõigusi kriminaalmenetluses) seatud eesmärkide saavutamiseks.

Seda arvesse võttes esitas Euroopa Liidu eesistujariik Rootsi 1. juulil 2009 ettepaneku teekaardi 

kohta, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute menetlusõigusi 

kriminaalmenetluses. Kavandatavas teekaardis tehakse ettepanek käsitleda menetlusõigusi 

järkjärgulise lähenemisviisi alusel, käsitledes tulevasi meetmeid valdkondade kaupa. See 

võimaldaks juhtida asjakohast tähelepanu igale eraldiseisvale meetmele, mis võimaldaks probleeme 

kindlaks teha ja käsitleda viisil, mis loob igale meetmele lisaväärtust.

Teekaart, mida liikmesriigid väga tervitasid, muudeti peagi nõukogu resolutsiooniks. Nõukogu 

(justiits- ja siseküsimused) võttis teekaardi vastu 30. novembri 2009. aasta istungil2.

Teekaardis lepib nõukogu kokku, et Euroopa Liidu tasandil tuleks võtta meetmeid kahtlustatavate 

või süüdistatavate isikute õiguste tugevdamiseks kriminaalmenetluses. Meetmed võivad hõlmata nii 

õigusakte kui ka muid meetmeid. Teekaardis on tulevaste meetmete alusena loetletud kuus meedet. 

Üks nimetatud meetmetest on õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (meede A).

Pidades silmas teekaardis sätestatud järkjärgulist lähenemisviisi, esitas komisjon 8. juulil 2009 

ettepaneku, mis käsitleb nõukogu raamotsust õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses. Ettepanekule oli lisatud mõjuhinnang3.

                                               
1 Raamotsuse ettepanek teatavate protsessuaalsete õiguste kohta kriminaalmenetlustes kõikjal 

Euroopa Liidus (KOM(2004) 328, 28.4.2004).
2 ELT C 295, 4.12.2009, lk 1.
3 KOM (2009) 338 lõplik SEK (2009) 916.
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Rootsi eesistujariik esitas 15. juulil 2009. aastal ettepaneku nõukogu ja nõukogus kokku tulnud 

liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsiooni kohta, millega tugevdatakse kriminaalmenetluses 

suulise tõlke ja kirjaliku tõlke kasutamise õiguse rakendamist liikmesriikide poolt. Resolutsioon 

koostati komisjoni poolt esitatud raamotsuse ettepanekule lisamiseks ja selle täiendamiseks.

Pärast intensiivseid läbirääkimisi leppis nõukogu 23. oktoobril 2009 kokku üldise lähenemisviisi nii 

ettepaneku, mis käsitleb nõukogu raamotsust õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses, 1 kui ka sellele lisatud resolutsiooni osas2.

Kuna Lissaboni leping jõustub 1. detsembril 2009, tuleb raamotsuse ettepanek muuta direktiivi 

ettepanekuks, et tekstiga saaks tööd jätkata. Kuna 1. veebruarini 2010 ametis oleval komisjonil on 

üksnes järjepidevuse tagamise ülesanne ja ta põhimõtteliselt ei saa võtta vastu uusi ettepanekuid, 

peetakse asjakohaseks, et liikmesriikide rühm esitab nõukogu raamotsuse ettepaneku suhtes võetava 

üldise lähenemisviisi teksti algatusena, mille eesmärgiks on vastu võtta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv. Selline algatus, mis on tehtud kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 76 

punktiga b, võimaldab Lissaboni teksti alusel tekstiga tööd jätkata sealt, kus see jäi pooleli 

Amsterdami ja Nizza lepingu alusel. Sellise algatuse võtmisega tagatakse samuti, et ei raisata aega, 

nii et Euroopa Liidu kodanikud võivad niipea kui võimalik saada kasu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu poolt vastu võetud uues õigusaktis sätestatud õigustest seadusandliku tavamenetluse 

raames („kaasotsustamine”).

 Direktiivi algatuse suhtes kehtib võrdväärselt komisjoni poolt seoses nõukogu raamotsust käsitleva 

ettepanekuga läbiviidud mõjuhinnang (SEK(2009) 915 lõplik), kuna see hõlmab täpselt sama sisu. 

Seetõttu esitatakse kõnealune mõjuhinnang uuesti üksikasjaliku põhjendusena, mis võimaldab 

hinnata, kas see on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega Lissaboni lepingu 

protokolli nr 2 artikli 5 kohaselt.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Resolutsiooni ettepanekut, mis on lisatud nõukogu raamotsuse ettepanekule õiguse kohta suulisele 

ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, Lissaboni leping otseselt ei mõjuta, kuid see on seotud 

raamotsusega ja seetõttu järgib otsuste tegemisel viimati nimetatud õigusakti. Kuna raamotsuse 

ettepanek asendatakse direktiivi koostamise algatusega, võib nimetatud resolutsiooni võtta 

(ametlikult) vastu alles siis, kui direktiiv on vastu võetud.

2. ERISÄTTED

Kriminaalmenetluses suulise ja kirjaliku tõlke õigust käsitleva direktiivi koostamise algatus põhineb 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 punktil b, mille kohaselt „Määral, mil see on 

vajalik kohtuotsuste, samuti muudes menetluse käigus tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise ning 

politsei- ja õiguskoostöö hõlbustamiseks piiriülese mõõtmega kriminaalasjades, võivad Euroopa 

Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada direktiividega 

miinimumeeskirjad. Sellised eeskirjad võtavad arvesse liikmesriikide õigustraditsioonide

 ja -süsteemide vahelisi erinevusi. Need käsitlevad: (…) b) isikute õigusi kriminaalmenetluses.”

Kõnealuses algatuses direktiivi koostamiseks on sätestatud peamised kohustused ning toetutakse 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ja Euroopa inimõiguste kohtu 

praktikale. Kooskõlas artikli 82 lõikega 2 sätestatakse nimetatud direktiiviga miinimumeeskirjad.

Liikmesriigid võivad käesolevas direktiivis sätestatud õigusi laiendada, et tagada kõrgem kaitstuse 

tase ka sellistel juhtudel, mida käesolevas direktiivis ei ole otseselt reguleeritud. Kaitstuse tase ei 

tohiks mingil juhul langeda allapoole standarditest, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsioonis, nii nagu seda Euroopa Inimõiguste Kohus on oma 

kohtupraktikas tõlgendanud.

Käesolev direktiivi koostamise algatus on sooliselt neutraalne: ingliskeelses tekstis kasutatakse 

läbivalt asesõnu „he” ja „his” kahtlustatavale või süüdistatavale isikule või selle isiku 

õigusnõustajale viitamisel. Kõnealuseid mõisteid tuleb käsitada kui sooliselt neutraalseid ning need 

hõlmavad nii naissoost kui ka meessoost kahtlustatavaid või süüdistatavaid isikuid ning naissoost ja 

meessoost õigusnõustajaid.
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Artikkel 1 – Kohaldamisala

Kohaldamisala hõlmab kõiki isikuid, kellele liikmesriikide pädevad asutused on teatanud, et neid 

kahtlustatakse või süüdistatakse kriminaalkuriteo toimepanekus, kuni nende suhtes menetluse 

lõpetamiseni, mille all mõistetakse lõpliku otsuse tegemist küsimuses, kas kahtlustatav või 

süüdistatav isik on kuriteo toime pannud. Lõpliku otsuse tegemise all mõeldakse, et kahtlustatava 

või süüdistatava isiku süü või süütus on tehtud kindlaks ja et edasikaebamine ei ole võimalik.

Terminit „kahtlustatav või süüdistatav isik” kasutatakse iseseisva terminina sõltumata selliste 

isikute nimetamisest siseriiklikus menetluses. Kohaldamisala ei hõlma selliseid menetlusi, mis 

võivad jõuda lõpule karistusega, mille määrab muu asutus kui kriminaalkohus (tavaliselt 

haldusmenetlused), tingimusel et määratud karistust ei ole sellisesse kohtusse edasi kaevatud.

Artiklis selgitatakse, et algatus kehtib ka Euroopa vahistamismääruse suhtes. Euroopa 

vahistamismääruse hõlmamine direktiiviga on oluline, sest Euroopa vahistamismäärust ja 

liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitlevas raamotsuses1 käsitletakse õigust suulisele ja 

kirjalikule tõlkele ainult üldiselt.

Artikkel 2 – Õigus suulisele tõlkele

Selles artiklis sätestatakse aluspõhimõte, mille kohaselt suuline tõlge võimaldatakse kahtlustatava 

või süüdistatava isiku ja tema õigusnõustaja vahelise suhtlemise ajal menetlustes uurimis- ja 

kohtuasutuste ees, see tähendab politseipoolse küsitlemise ajal, kohtulikul ärakuulamisel ja 

vaheistungitel või edasikaebuste korral ning seda võidakse võimaldada ka teistes olukordades.

Seoses sellega meenutatakse põhjenduses 10 Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, mille kohaselt 

kahtlustataval või süüdistataval isikul peaks muu hulgas olema võimalus esitada oma 

õigusnõustajale enda versioon juhtunust, juhtida tähelepanu tunnistustele, millega ta nõus ei ole 

ning teavitada oma õigusnõustajat kõigist asjaoludest, mida tuleks tema kaitsel kasutada.

Selles artiklis selgitatakse, et see ei mõjuta siseriikliku õiguse norme, mis käsitlevad õigusnõustaja 

kohalolekut kriminaalmenetluse igas etapis.

                                               
1 EÜT C 190, 18.7.2002, lk 1.
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Artikkel 3 – Õigus oluliste dokumentide tõlkimisele

Kahtlustataval või süüdistataval isikul on õigus oluliste dokumentide või vähemalt nende oluliste 

lõikude (kui dokumendid on näiteks väga ulatuslikud) tõlkimisele, et kindlustada õiglane 

kohtumenetlus. Pädevad asutused otsustavad, millised on olulised dokumendid, kuid olulised 

dokumendid hõlmavad alati süüdistust või süüdistusakti ja igat liiki kohtuotsuseid. Tuleks 

võimaldada ka kinnipidamismääruse või isikuvabaduse võtmist käsitleva määruse tõlget.

Euroopa vahistamismääruse täitmise korral tuleb Euroopa vahistamismäärus tõlkida täideviiva 

liikmesriigi poolt.

Võib teha suulise tõlke või suulise kokkuvõtte, tingimusel et sellega ei mõjutata menetluse õiglust 

ning et sellises vormis tõlge on asjakohane.

Artikkel 4 – Suulise ja kirjaliku tõlke kulude katmine liikmesriigi poolt

Selles artiklis on sätestatud, et suulise ja kirjaliku tõlke kulud katab liikmesriik, sõltumata 

menetluse tulemusest.

Artikkel 5 – Kirjaliku ja suulise tõlke kvaliteet

Selles artiklis esitatakse põhinõue tagada suulise ja kirjaliku tõlke kvaliteet. Selle kohta võib leida 

soovitusi nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste resolutsioonis, millega 

tugevdatakse kriminaalmenetluses suulise tõlke ja kirjaliku tõlke kasutamise õiguse rakendamist 

liikmesriikide poolt.

Artikkel 6 – Tagasiulatuva jõu puudumine

Selle artikli eesmärk on tagada, et ühiste miinimumnõuete kehtestamine käesoleva direktiivi alusel 

ei tähenda nõuete vähendamist teatavates liikmesriikides ja et Euroopa inimõiguste ja 

põhivabaduste kaitse konventsiooni ning muude asjaomaste rahvusvaheliste kokkulepete nõuetest 

peetakse kinni. Liikmesriikidel on täielik õigus kehtestada direktiiviga kokkulepitud nõuetest 

rangemad nõuded.
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Artikkel 7 – Rakendamine

Artikliga nõutakse, et liikmesriigid peavad rakendama direktiivi hiljemalt 30 kuud pärast selle 

jõustumist ning saatma samaks kuupäevaks nõukogule ja komisjonile nende sätete teksti, millega 

see võetakse siseriiklikku õigusse üle.

Artikkel 8 – Aruanne

Komisjon esitab hiljemalt 42 kuud pärast direktiivi jõustumist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse, millises ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva direktiivi 

järgimiseks vajalikke meetmeid, ning millele vajaduse korral lisatakse seadusandlikke ettepanekuid.

Artikkel 9 – Jõustumine

Artikliga nähakse ette, et direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas.

3. SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTE

Liikmesriigid üksi ei suuda direktiivi eesmärki piisavas ulatuses saavutada, kuna ettepaneku 

eesmärk on suurendada nendevahelist usaldust ja seetõttu tuleb kokku leppida ühistes 

miinimumnõuetes, mida kohaldatakse kogu Euroopa Liidus. Direktiiviga ühtlustatakse 

liikmesriikide olulised menetluseeskirjad suulise ja kirjaliku tõlke kohta kriminaalmenetluses, et 

tekitada vastastikust usaldust. Seepärast on direktiiv kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Lisateabe jaoks on esitatud viited üksikasjalikule põhjendusele, mis on lisatud direktiivi koostamise 

algatusele.

4. PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTE

Direktiiv on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega, kuna see ei lähe nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks Euroopa Liidu tasandil vajalikust kaugemale. Lisateabe jaoks on esitatud viited 

üksikasjalikule põhjendusele, mis on lisatud direktiivi koostamise algatusele.

___________________


