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Austatud kolleegid

Euroopa lähenemiskeelu ettepaneku aluseks on kaheteistkümne ELi liikmesriigi1 direktiivi 
ühisalgatus, mis esitati 2010. aasta jaanuaris2. Direktiivi eesmärk on hõlbustada ja parandada 
kaitse tagamist ELi liikmesriikides liikuvatele kuriteoohvritele ja võimalikele 
kuriteoohvritele, eeskätt selliste kuritegude korral, mis võivad ohustada ohvri elu, kehalist, 
psühholoogilist või seksuaalset puutumatust või isikuvabadust. Lõppeesmärk on vältida uusi 
kuritegusid ja leevendada varasemate kuritegude tagajärgi.

Direktiivi ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punkt d, mis 
käsitleb kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd.

                                               
1 Need liikmesriigid on Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Poola, Portugal, 
Rumeenia, Soome ja Rootsi.
2 Vt 22. jaanuari 2010. aasta dokumenti PE-CONS 2/10.
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Palusite 7. oktoobri 2010. aasta kirjas õiguskomisjonilt arvamust kõnealuse ettepaneku 
õigusliku aluse kohta. Orienteerival hääletusel, mis toimus enne nõukoguga peetavaid 
läbirääkimisi kodukorra artikli 51 kohasel komisjonide ühisel koosolekul, võeti vastu 
muudatusettepanek, millega lisati täiendava õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 
82 lõike 1 punkt a, mis käsitleb kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste tunnustamist.

I. Taust

Lissaboni lepinguga kaotati endine sammaste süsteem ning nüüd tuleb praktiliselt kõik 
õigusaktid, mis puudutavad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, sh Euroopa Liidu 
toimimise lepingu V jaotise 4. peatüki artiklit 82 õigusalase koostöö kohta kriminaalasjades, 
võtta vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 

Selles valdkonnas jääb kehtima vaid üks piiratud erand üldisest reeglist, mille kohaselt on 
komisjonil ainuõigus teha õigusakti ettepanek, nimelt näeb ELi toimimise lepingu artikkel 76 
ette, et ühe neljandiku liikmesriikide algatusel võib võtta vastu kriminaalasjades tehtavat 
politsei- ja õigusalast koostööd (ja nendes valdkondades tehtavat halduskoostööd) käsitleva 
õigusakti.

Nõukogu esitas direktiivi esimese ettepaneku Euroopa lähenemiskeelu kohta 5. jaanuaril 
20101. Nõukogu on ettepanekut korduvalt muutnud ja läbi vaadanud. Nõukogu ettepaneku 
õigusliku aluse sisu ja ülesehitus põhines suuresti küsimustikul, millele vastati 20 ELi 
liikmesriigis 2009. aasta oktoobris2.

Algatuse eesmärk on kehtestada vägivallaohvritele Euroopa lähenemiskeeld, mille kohaselt 
ühes liikmesriigis vastuvõetud kaitsemeetmeid tunnustavad, täidavad ja jõustavad teise 
liikmesriigi kohtud. Selline kord kaotaks olukorra, kus kaitstaval isikul tuleks samal ajal 
käivitada menetlus liikmesriigis, kuhu nimetatud isik (ohver) liigub või on liikunud. 

Ettepaneku mõte on selles, et kuriteoohvril on õigus taotleda mitte üksnes tekitatud kahju 
tunnustamist ja hüvitamist ning õiguserikkuja karistamist kõigi poolte õigusi tagava õiglase 
kohtumõistmise käigus, vaid tal on ka õigus kaitsele, et mitte saada mõne muu, eelkõige sama 
isiku poolt toimepandud kuriteo ohvriks.

Seepärast tuleks kasutusele võtta asjakohased mehhanismid, et hoida ära sama õiguserikkuja 
poolt korduva või muu kuriteo (võimalik, et raskema kuriteo) toimepanek sama ohvri vastu.
Selliseid korduvaid õiguserikkumisi pannakse eriti sageli toime soopõhise vägivalla korral, 
kuid seda juhtub ka teiste kuriteoliikide puhul, nagu inimkaubandus või alaealiste seksuaalne 
ärakasutamine.

Kõikides ELi liikmesriikides on ette nähtud meetmed, et kaitsta ohvrite elu, kehalist, vaimset 
ja seksuaalset puutumatust ning vabadust, kuid praegu kehtivad sellised meetmed üksnes selle 
riigi territooriumil, kes need vastu võttis, ning riigipiiri ületamise korral jäävad ohvrid 
kaitseta. Seetõttu ei tohiks kuriteoohvritele liikmesriigi poolt pakutav kaitse piirduda selle 

                                               
1 Vt 5. jaanuari 2010. aasta dokumenti 17513/09.
2 Vt 6. jaanuari 2010. aasta dokumenti 5002/10.
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riigi territooriumiga, vaid seda tuleks kohaldada ohvrite suhtes kõikjal, kuhu nad ELis 
liiguvad.

Olemasolevate andmete põhjal võib järeldada, et üksnes soopõhiste kuritegude tõttu 
kohaldatakse rohkem kui 100 000 ELis elava naise suhtes erinevaid kaitsemeetmeid, mille 
liikmesriigid on vastu võtnud soopõhise vägivalla tagajärjel. Siinjuures ei ole arvesse võetud 
inimkaubanduse ja muude kuritegude ohvreid.

Kuna kuritegude toimepanijad võivad üsna vabalt liikuda ELi territooriumil, siis oleks igati 
õiglane ja asjakohane, kui ühes liikmesriigis kehtestatud kaitsemeetmeid oleks võimalik 
kohaldada ka mujal, et kaitsta ohvrit, kes soovib kasutada vaba liikumise õigust. Kui sellist 
meedet ei ole, siis seisaks ohvri ees vaid üks raske valik: loobuda ELi kodanikuna vaba 
liikumise õigusest või loobuda õigusest kaitsele.  Sellega ei saa nõustuda.
Parlament on teinud korduvalt liikmesriikidele ettepaneku läbi vaadata oma õiguslikud 
menetlused ning võtta meetmeid tõkete kõrvaldamiseks, mis takistavad naistel saada 
õiguskaitset1.

Pealegi tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et ELi seadusandja on ka varem tegelnud 
ohvrikaitse küsimustega. Vastu on võetud raamotsus 2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta 
kriminaalmenetluses2, milles käsitletakse ohvri menetlusõigusi, ja nõukogu direktiiv 
2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist3.

Ohvrikaitse on Euroopa Liidu peamisi eesmärke vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas 
ning Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2009. aasta kohtumisel heakskiidetud Stockholmi 
programmis, mille eesmärk on tugevdada vabadust, turvalisust ja õigust ELis, on märgitud, et 
kuriteoohvritele või ohus olevatele tunnistajatele tuleks võimaldada spetsiaalseid 
kaitsemeetmeid, mis kehtivad kogu ELis.

Nõukogu taotlusel andis nõukogu õigusteenistus 17. veebruaril 2010 oma arvamuse4, millest 
järeldub, et ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punkt d võib jääda direktiivi eelnõu 
õiguslikuks aluseks, kuid algatuse kui kohtuotsuste tunnustamise vahendi esiletoomiseks 
oleks kohane viidata ka ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.

II. Vastutavate komisjonide seisukoht

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni 29. septembril 2010. aastal toimunud ühisel koosolekul võeti vastu 
hulgaliselt direktiivi eelnõu muudatusettepanekuid ja need kiideti heaks eelneval hääletusel, 
mille eesmärk oli määrata kindlaks raportööri volitused läbirääkimisteks nõukoguga, et jõuda 
kompromissile esimesel lugemisel.

Käsitletud küsimustest puudutas muudatusettepanek 1 ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 
                                               
1 Vt Euroopa Parlamendi 16. septembri 1997. aasta resolutsiooni vajaduse kohta korraldada naistevastase 
vägivalla täissallimatuse üleeuroopaline kampaania (EÜT C 304, 6.10.1997 lk 55). Vt samuti Euroopa 
Parlamendi 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni naistevastase vägivallaga võitlemise praeguse olukorra ja 
kavandatavate meetmete kohta (ELT C 288, 25.11.2006, lk 66).
2 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 1.
3 ELT L 261, 6.8.2004, lk 15.
4 Vt nõukogu 17. veebruari 2010. aasta dokumenti nr 6516/10
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1 punkti a (igat liiki kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste tunnustamine) lisamist täiendava 
õigusliku alusena. Arusaadavalt tähendab see ka kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste 
tunnustamist kriminaalasjades.

Samal ajal võeti vastu teisi muudatusettepanekuid (muudatusettepanekud 18 ja 84), milles on 
selgelt sätestatud, et direktiivi ettepanek ei mõjuta, muuda ega asenda tsiviilasjades 
vastastikust tunnustamist käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

20. mai 2010. aasta raporti projekti seletuskirjas kinnitavad raportöörid, et nad on suures osas 
nõus nõukogu ettepanekuga, kuid rõhutavad, et algatusele on jäetud teadlikult lai 
reguleerimisala, ja Euroopa lähenemiskeeldu „tuleks kohaldada kõigi kuriteo ohvrite suhtes, 
nagu inimkaubanduse ohvrid, naiste suguelundite moonutamise, sundabielude, aukuritegude, 
intsesti, soolise vägivalla ohvrid, kuriteo tunnistajad, terrorismi- ja organiseeritud 
kuritegevuse ohvrid, olenemata ohvrite vanusest või soost, kui on olemas kindlaks tehtud 
ründaja”. Lisaks sellele on öeldud, et muudatusettepanekute eesmärk on parandada ettepaneku 
teksti, et tagada „õiguskaitse järjepidevus” ja „Euroopa lähenemiskeelu mittetunnustamise või 
tagasilükkamise põhjuste vähendamine”.

III. Kavandatav õiguslik alus

Direktiivi ettepaneku kavandatud õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 
punkt d. Vastutavad komisjonid on teinud ettepaneku lisada õigusliku alusena sama lõike 
punkt a.

ELi toimimise lepingu artikkel 821

(endine EL lepingu artikkel 31)

1. Liidus põhineb kriminaalasjades tehtav õigusalane koostöö 
kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise 
põhimõttel ning hõlmab liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
lähendamist lõikes 2 ja artiklis 83 osutatud valdkondades.
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu 
meetmed, et:
a) kehtestada eeskirjad ja menetlused igat liiki kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste tunnustamise tagamiseks kõikjal liidus;
b) ennetada ja lahendada kohtualluvuse konflikte liikmesriikide vahel;
c) toetada kohtunike, prokuröride ning kohtute ja prokuratuuride 
töötajate koolitust;
d) hõlbustada liikmesriikide õigusasutuste või samaväärsete asutuste vahelist koostööd 
kriminaalasjade menetlemisel ja otsuste täitmisel.

2. ...

3. ...

                                               
1 Allakriipsutus lisatud.



AL\837509ET.doc 5/8 PE452.603v01-00

ET

IV. Eesmärgi ja sisu analüüs

Euroopa Kohus on kinnitanud1, et meetme õiguslik alus peab tuginema objektiivsetele 
teguritele, mis alluvad kohtulikule läbivaatusele, sealhulgas eelkõige meetme eesmärk ja sisu.

Arvestades lahendatava küsimuse ulatust, tuleb alustuseks analüüsida seda, kuidas Euroopa 
lähenemiskeeld peaks toimima.

Mis on Euroopa lähenemiskeeld?

Euroopa lähenemiskeeld on õigusasutuse otsus, mis on seotud liikmesriigi poolt välja antud 
kaitsemeetmega ning mille eesmärk on hõlbustada teisel liikmesriigil võtta vajaduse korral 
kaitsemeetmeid tema enda siseriikliku õiguse alusel, eesmärgiga kaitsta isiku elu, kehalist ja 
psühholoogilist puutumatust, vabadust või seksuaalset puutumatust2.

Seega võib Euroopa lähenemiskeelu väljastada ainult siis, kui otsuse teinud riik on juba vastu 
võtnud kaitsemeetme.

Kaitsemeede on liikmesriigi pädeva asutuse vastu võetud otsus, millega kehtestatakse 
ohustava isiku suhtes üks või mitu artikli 2 lõikes 2 loetletud kohustust või keeldu, eeldusel et 
selliste kohustuste või keeldude rikkumine on asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
kuritegu või võib selles liikmesriigis olla muul viisil karistatav vabaduskaotusega.

Artikli 2 lõikes 2 on loetletud järgmised kohustused ja keelud: 

a) kohustus mitte siseneda teatavatesse paikadesse või kindlaksmääratud piirkondadesse, kus 
kaitstav isik elab või mida ta külastab;

b) kohustus viibida vajaduse korral kindlaksmääratud aegadel kindlaksmääratud kohas;

c) kohustus, mis sisaldab piiranguid otsuse teinud riigi territooriumilt lahkumise suhtes;

d) kohustus vältida kontakte kaitstava isikuga või

e) keeld läheneda kaitstavale isikule lähemale kui ettenähtud kaugusele.

Euroopa lähenemiskeelu väljastamine 

Euroopa lähenemiskeelu võib välja anda igal ajal, kui kaitstav isik kavatseb lahkuda või on 
lahkunud otsuse teinud riigist teise liikmesriiki. Euroopa lähenemiseelu võib välja anda 
tingimusel, et otsuse teinud riik on vastu võtnud kaitsemeetme. 

Euroopa lähenemiskeelu võib välja anda ainult otsuse teinud riigi õigus- või muu pädev 
asutus3 kaitstava isiku taotlusel.  (Kaitstav isik võib esitada taotluse täidesaatva riigi pädevale 

                                               
1 3. septembri 2009 otsus kohtuasjas C-166/07: parlament versus nõukogu, EKLis seni avaldamata.
2 Direktiivi ettepaneku artikkel 1.
3 Vastavalt artiklile 4 teatavad liikmesriigid nõukogu pesekretariaadile, milline õigusasutus (või millised 
õigusasutused) on pädev (pädevad) Euroopa lähenemiskeeldu välja andma ja sellist keeldu tunnustama. 
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asutusele, kes peab seejärel edastama taotluse otsuse teinud riigi pädevale asutusele.)

Asutus, kes võtab vastu kaitsemeetme käesoleva direktiivi tähenduses, on kohustatud 
teavitama kaitstavat isikut võimalusest taotleda Euroopa lähenemiskeeldu, kui isik kavatseb 
liikuda teise liikmesriiki. Neil on samuti kohustus soovitada nimetatud isikul taotleda enne 
lahkumist Euroopa lähenemiskeelu väljastamist.

Euroopa lähenemiskeelu vorm

Direktiivi ettepanekule on lisatud tüüpvorm.  Sellel peab olema teave kaitstava isiku andmete 
ja kodakondsuse kohta1; selliste tehnoloogiliste vahendite kasutamine, mis on antud kaitstava 
isiku käsutusse; otsuse teinud riigi pädeva asutuse andmed; vastu võetud Euroopa 
lähenemiskeelu aluseks oleva kaitsemeetme kirjeldus; kokkuvõte faktidest ja asjaoludest, mis 
tingisid otsuse teinud riigis kaitsemeetme kehtestamise; kaitsemeetmega kehtestatud 
kohustused või keelud, nende kestus ning selgesõnaline märge selle kohta, et selle rikkumist 
käsitatakse kuriteona otsuse teinud riigi õigusaktide alusel või see võib olla muul viisil 
vabaduskaotusega karistatav; andmed ohustava isiku kohta; muud asjaolud, mis võivad 
mõjutada ohu hindamist, ja vajaduse korral selgesõnaline viide sellele, et nõukogu raamotsuse 
2008/947/JSK artiklis 2 määratletud kohtuotsus või nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK 
artiklis 4 määratletud järelevalvemeetmete rakendamise otsus on juba teisele liikmesriigile 
edastatud, ning sellist kohtuotsust või otsust jõustava pädeva asutuse andmed.

Kas täidesaatev riik peab tunnustama Euroopa lähenemiskeeldu?

Vastavalt artiklile 3 on liikmesriigid kohustatud tunnustama direktiivi kohast Euroopa 
lähenemiskeeldu ning tähelepanu tuleks pöörata asjaolule, et artiklis 3 on sätestatud, et 
„...direktiiv ei mõjuta kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on 
sätestatud ELi lepingu artiklis 6”.

Artikli 9 kohaselt võib liikmesriik siiski põhjendatult keelduda Euroopa lähenemiskeelu 
tunnustamisest.  Tunnustamisest võib keelduda järgmistel põhjustel:

a) Euroopa lähenemiskeeld ei ole lõplik või seda ei ole lõpule viidud täidesaatva riigi pädeva 
asutuse poolt kehtestatud tähtaja jooksul;

b) artikli 2 lõikes 2 sätestatud nõuded2 ei ole täidetud;

c) kaitse tuleneb sellise karistuse või meetme kohaldamisest, mis on täidesaatva riigi 
õigusaktide kohaselt hõlmatud amnestiaga ning seotud teoga, mis kuulub kõnealuste 
õigusaktide alusel selle riigi pädevusse;

d) täidesaatva riigi õigusaktide alusel on ohustaval isikul puutumatus, mis muudab 
kaitsemeetmete vastuvõtmise võimatuks.

                                                                                                                                                  
Liikmesriigid võivad pädevateks otsuseid tegevateks asutusteks määrata asutused, mis ei ole õigusasutused, 
tingimusel et asjaomastel asutustel on pädevus võtta vastu samalaadseid otsuseid vastavalt oma siseriiklikele 
õigusaktidele ja menetlustele.
1 Kui kaitstav isik on alaealine või piiratud teovõimega, andmed nimetatud isiku seadusliku esindaja kohta.
2 Vt eespool.
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Mida tehakse täidesaatvas riigis?

Kooskõlas direktiivi ettepaneku artikliga 8 teeb täidesaatva riigi pädev asutus järgmist: 

a) tunnustab Euroopa lähenemiskeeldu ja võtab kõik meetmed, mis oleksid võimalikud selle 
riigi õigusaktide alusel sarnasel juhul, et tagada kaitstava isiku kaitse (välja arvatud juhul, kui 
ta otsustab tugineda mõnele mittetunnustamise põhjusele);

b) annab ohustavale isikule teavet võetud meetmete kohta;

c) võtab kõik vajalikud kiireloomulised ja ajutised meetmed kaitstavale isikule jätkuva kaitse 
tagamiseks ja

d) teatab viivitamata otsuse teinud riigi pädevale asutusele igast Euroopa lähenemiskeelu 
aluseks oleva ja selles kirjeldatud kaitsemeetme rikkumisest (kasutades selleks tüüpvormi).

Täidesaatva riigi pädev asutus teatab otsuse teinud riigi pädevale asutusele ja kaitstavale 
isikule vastu võetud meetmetest.

Euroopa lähenemiskeelu väljastamisele järgnev tegevus

Ainult otsuse teinud riik võib uuendada, läbi vaadata, tühistada või muuta kaitsemeedet, 
väljastada vahistamismääruse jne või algatada uue kriminaalmenetluse ohustava isiku suhtes 
ning seda tehakse vastavalt selle riigi õigusaktidele (artikkel 10)..

Täidesaatev riik võib loobuda Euroopa lähenemiskeelu tunnustamisest ainult siis, kui on 
tõendeid selle kohta, et kaitstav isik on täidesaatva riigi territooriumilt lõplikult lahkunud.

Täidesaatva riigi pädeva asutuse poolt käesoleva direktiivi alusel tehtud otsuste suhtes 
kohaldatakse kõnealuse riigi õigusakte (artikkel 13).

V. Kokkuvõte

Võttes arvesse Euroopa lähenemiskeelu ettepaneku sisu, nagu see nähtub eelnevast analüüsist, 
on täiesti asjakohane lisada õigusliku alusena artikli 82 lõike 1 punktile d, mille eesmärk on 
hõlbustada liikmesriikide õigus- või muude samaväärsete asutuste koostööd kriminaalasjades 
ja otsuste täitmisel, artikli 82 lõike 1 punkt a, milles käsitletakse „igat liiki kohtuotsuste ja 
õigusasutuste otsuste tunnustamise” tagamise eeskirju ja menetlusi.

Seepärast ollakse seisukohal, et ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 punkti d võib pidada 
direktiivi eelnõu õiguslikuks aluseks, kuid algatusele kui õigusasutuste otsuste tunnustamise 
vahendile kaalu andmiseks oleks asjakohane viidata ka ELi toimimise lepingu artikli 82 lõike 
1 punktile a.

VI. Soovitused

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 28. oktoobri 2010. aasta koosolekul.
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Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon 28. septembri 2010. aasta koosolekul ühehäälselt1

soovitada järgmist: direktiivi ettepanek tuleks võtta vastu ELi toimimise artikli 82 lõike 1 
punktide a ja b alusel.

Lugupidamisega,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (tegevesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Eva 
Lichtenberger (raportöör), Franēoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel 
Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström ja Tadeusz Zwiefka.


