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Põhjendus 2

Traditsiooniline õigusalane koostöö kriminaalasjades põhineb eri rahvusvahelistel 
õigusaktidel, mille põhijooneks on „taotluse põhimõte”, mis tähendab järgmist: üks 
suveräänne riik esitab taotluse teisele suveräänsele riigile, kes otsustab seejärel, kas ta 
rahuldab taotluse või mitte. Selles traditsioonilises süsteemis on praktikas siiski ilmnenud 
mõned puudused, see on osutunud aeglaseks ja liiga keerukaks, mis raskendab korrakohast 
õigusemõistmist ning seega õigeaegset ja tõhusat õigusemõistmist. Sel põhjusel leitigi 
Tamperes 1999. aasta oktoobris kogunenud Euroopa Ülemkogul, et vastastikusest 
tunnustamisest peab saama liidus õigusalase koostöö nurgakivi nii tsiviil- kui ka 
kriminaalasjades. Reeglina on automaatne vastastikune tunnustamine siiski võimalik ainult 
olulisel määral ühtlustatud õigusvaldkondades, mida ELis paljudel juhtudel ei esine, näiteks 
prokuröri rolli osas, samuti tõendite lubatavuse ja välistamisklausli osas (mis varieerub 
absoluutsest välistamisklauslist minimaalse käsitluseni mõnes liikmesriigis). Igasugune 
vastastikuse tunnustamise terviklik rakendamine võiks tekitada mõnes liikmesriigis tõsiseid 
õiguslikke ja põhiseaduslikke probleeme. Seda asjaolu rõhutas nõukogus sõnaselgelt 
Saksamaa delegatsioon eridokumendiga, kuna selles on märgitud prokuröri piiratud roll 
Saksamaal, kus mõne uurimistoimingu jaoks on põhiseadusliku nõudena vaja kohtu määrust.
Sama kehtib välistamisreegli kohta juhtudel, kus liikmesriigid peavad arvesse võtma ka oma 
põhiseaduslikke nõudeid ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat (kui tõendid on saadud 
piinamist kasutades, ei või neid isegi menetluse toimikusse panna; kui tõendid on saadud 
ebainimliku või väärikust alandava kohtlemise teel, ei või neid pidada tõendavateks 
elementideks, ehkki need võivad olla menetluse osaks – vt kohtuasi Gäffen vs. Saksamaa).
Selline tingimuslikkus on pealegi tavaline teistes riikides, millest üks on Portugal. Samal ajal 
on Euroopa vahistamismäärusega saadud kogemus näidanud olulisi probleeme vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte automaatsel rakendamisel. Mõnes liikmesriigid, nagu Iirimaa ja 
Ühendkuningriik, kehtestasid spetsiaalse inimõigustel põhineva keeldumise põhjuse ja Iirimaa 
Ülemkohus märkis kohtuasjas MJELR vs. Rettinger, et vastastikuse tunnustamise põhimõtte 
rakendamine ei vabasta liikmesriiki tema kohustustest Euroopa inimõiguste konventsiooni 
seisukohast. Näiteks piinamise ning väärikust alandava ja ebainimliku kohtlemise osas (ja 
analoogselt seda tüüpi kohtlemisega seotud tõendite osas). Esitatud põhjendusi arvestades ja 
kokkuvõttes on käesoleva põhjenduse sõnastus selline, nagu eespool välja pakutud.

Põhjendus 2b

Küsimus on vajaduses kaitsta mõnes riigis eri kuritegude määratlustes veel esinevaid 
erinevusi, samuti vältida, et üks liikmesriik otsustaks valida Euroopa uurimismääruse kasuks, 
teades, et täidesaatvas riigis ei kujuta määruse põhjenduseks olevad faktilised asjaolud endast 
kuritegu ega ole seega karistatavad. Selle kohta tuleb märkida, et vastastikust tunnustamist 
käsitlevad kehtivate õigusaktidega (Euroopa vahistamismäärus, Euroopa 
tõendikogumismäärus,...) kaotati kahepoolse karistatavuse kontrollimine, kehtestades 32 
kuriteo kategooria eeldusel, et need kuriteod on sel määral ühtlustatud, et need võimaldavad 
kõnealuse kahepoolse karistatavuse kaotada. Praktikas see siiski nii ei olnud. Näiteks 
„rikkumise” määratluses on Rootsis antud määratlus („helpless state”) nii spetsiifiline, et see 
ei vasta teistele määratlustele teistes liikmesriikides. Püüti ka selgitada, et maksu-, tolli- ja 
valuutavahetusealaste kuritegudega seotud menetlused sellesse kategooriasse ei kuulu.

Põhjendus 10a
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Lisati põhjendus, mis rõhutab, et proportsionaalsus on paljudes liikmesriikides vastavalt 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklile 8 põhiseaduslik nõue.
Nende nõuete igasugune nähtav rikkumine peab võimaldama täidesaatval asutusel või 
ametiisikul inimõiguste rikkumise või põhiseaduslike aluspõhimõtete rikkumise põhjal 
uurimistoimingust keelduda.
Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele peab EL võtma üksnes meetmeid, mis on tema 

eesmärkide saavutamiseks vajalikud. See tähendab, et meetme intensiivsus peab olema seotud 
taotletava eesmärgiga, nimelt kui Euroopa Liidu käsutuses on mitu ühesuguse tõhususega 
sekkumismeetodit, peab ta valima selle, mis võimaldab liikmesriikidele ja eraõiguslikele 
isikutele suuremat vabadust. Taas kord kindlustatakse ka nende põhimõtete järgimine, mida 
loetakse riikide põhiseaduslikeks aluspõhimõteteks.

Põhjendus 10b

Väga oluline on tagada, et Euroopa uurimismäärus adresseeritaks riikide pädevatele 
asutustele, vältides ohtu, et isikuandmete vahetusse kaasataks väliseid asutusi. Näitena 
lisatakse EUROJUST, sest see on Euroopa Liidus spetsiaalselt pädevate asutuste vahelise 
kriminaaluurimise ja -menetluste koordineerimise soodustamiseks ja parandamiseks loodud 
asutus. See tagab edastatava teabe konfidentsiaalsuse, et kaitsta asjaga seotud inimeste 
põhiõigusi ning tagab vastastikuse teabevahetuse pädevate asutuste vahel. Ei välistata 
võimalust, et pädevad õiguskaitseasutused kasutavad muid kanaleid, mis kindlustavad teabe 
edastamise konfidentsiaalselt ja turvaliselt täidesaatvale asutusele või ametiisikule.

Põhjendus 11

Selles põhjenduses, mille väljenduseks on eelkõige artikkel 8, püütakse julgustada 
õigusasutusi koopereeruma vastastikuse usalduse vaimus, edendades mehhanisme mitte ainult 
asutustevahelise koostöö hõlbustamiseks, vaid ka individuaalsete õiguste kohtuliku kaitse 
parandamiseks. Euroopa uurimismääruse koostanud riigi pädeva asutuse või ametiisiku 
võimaliku osalemise kohta Euroopa uurimismääruse täitmise ajal, et abistada täidesaatvaid 
asutusi või ametiisikuid, märgitakse, et see osalemine võib olla otsustav, kui see on vajalik 
näiteks selleks, et tagada tõendite lubatavus või et koostada uurimistoimingu käigus 
täiendavaid Euroopa uurimismäärusi. See ei takista osalemise keelamist, kui see on 
täidesaatva riigi aluspõhimõtetega vastuolus. Määruse koostanud riigi asutus või ametiisik 
võib osaleda täidesaatvas riigis ainult eesmärgiga abistada täidesaatva riigi asutusi.

Põhjendus 13a

Selleks et kaitsta õigust õiglasele kohtumõistmisele, on vaja tagada õiguskaitse kättesaadavus.
Euroopa uurimismääruse heakskiitmine ja täidesaatmine nõuab eritagatisi, et kindlustada, et 
kõikide asjaomaste isikute õigused on tõepoolest kaitstud. Kaitse miinimumnõuded 
kriminaalmenetluses on muu hulgas süütuse presumptsioon ja õigus mitte anda ütlusi iseenda 
vastu, õigus saada teavet süüdistuse kohta, õigus seaduslikule esindatusele kohtus ja õigus 
tasuta tõlgi abile (harta artikkel 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõiked 2 
ja 3). See mudel on Euroopa uurimismääruse kontekstis eriti tähtis, sest tunnistusi, mis on 
saadud seda õigust rikkudes, ei või süüdistatute vastu kasutada.

Artikkel 1
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See artikkel sisaldab Euroopa uurimismääruse mõistet ja selgitab, et määruse eesmärk on 
eelkõige konkreetse uurimistoimingu tegemine. Lõikes 2 kehtestatakse vastastikuse 
tunnustamise põhimõte kui Euroopa Liidu tunnuspõhimõte (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 82). See on alates Tamperes 1999. aastal toimunud Euroopa Ülemkogust tunnistatud 
kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö põhipunktiks. Vastastikuse tunnustamise 
põhimõtet nähakse Euroopa ülesehituse aluspõhimõttena suurema turvalisuse, vabaduse ja 
vastutuse ruumi ja kultuuri jaoks. Kui traditsioonilist vastastikust õigusabi iseloomustab 
üldiselt jätkuvalt riikliku suveräänsuse põhimõte, siis vastastikuse tunnustamise põhimõte 
tugineb samaväärsuse ja usalduse mõistetele. See annab lisandväärtuse menetluse 
läbiviimisega üksnes õigusasutuste vahel, keeldumise piiratud põhjustega ja tähtaegadega.
Mis puutub menetluse läbiviimisse üksnes õigusasutuste vahel, vastastikuse õigusabi 
süsteemis toimub taotluste täitmine põhimõtteliselt üksnes keskasutuste kaudu. Seda 
põhimõtet on aastate jooksul Euroopa Liidus pehmendatud, kuid see võimaldab siiski 
valitsusasutustel sekkuda. Vastupidiselt sellele kaasneb vastastikuse tunnustamise 
põhimõttega kogu menetluse läbiviimine üksnes õigusasutuste vahel. Selles nähakse ette 
ülesannete otsene üleandmine õigusasutuste vahel vastavuses võimude lahususe põhimõttega 
ja see ei võimalda täidesaatval võimul sekkuda ning sellest tulenev vastastikune usaldus 
liikmesriikide vahel võimaldab menetlust lihtsustada ja kiirendada. Keeldumise piiratud 
põhjuste koha pealt on vastastikuse õigusabi peamiseks puuduseks, et see võimaldab kasutada 
keeldumiseks mitmeid põhjusi. Need põhjused tekitavad usaldamatust, mis võib koostööd 
raskendada või koguni tõkestada ning teha võimalikuks laialdase diskretsiooni. Vastastikuse 
tunnustamise süsteemis on välisriigis tehtud otsuse täitmine kohustuslik, välja arvatud juhul,
kui saab kasutada ühte keeldumise põhjust ning nende keeldumise põhjuste kohta on olemas 
täielik loetelu ning need piirduvad koostööst keeldumise objektiivsete õiguslike põhjustega.
Põhimõtteliselt on kõik diskretsioonil põhinevad põhjused välistatud. Tavaliselt ei ole 
vastastikuse õigusabi süsteemis ette nähtud kohustuslikke tähtaegu (1959. aasta Euroopa 
Liidu liikmesriikide vahelist kriminaalasjades vastastikust õigusabi käsitleva konventsiooni 
artikli 6 lõige 2). Seevastu vastastikuse tunnustamise süsteemis on ette nähtud ja kehtestatud 
tähtajad, mis on selgelt märgitud. Tähtaegade kehtestamine on vajalik, sest see hõlbustab ja 
kiirendab õigusalast koostööd. Vastastikuse tunnustamise põhimõte tähendab, et kui 
kohtuotsust täitev liikmesriik usaldab kohtuotsuse teinud liikmesriigi otsust, peab viimane 
usaldama seda, kuidas teine liikmesriik selle otsuse täide viib. Käesolevas ettepanekus säilib 
siiski oluline ja õigustatud hindamisruum selleks, et tagada riikidevaheliste seaduslike ja 
põhiseaduslike erinevuste respekteerimine. Lõikes 3 kinnitatakse üle põhiõiguste ja õiguse 
aluspõhimõtete järgimise olulisus vastavalt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti soovitusele.
Tegelikult ei peaks tunnustamise põhimõtte rakendamisega kaasnema individuaalsete õiguste 
kohtulikule kaitsele negatiivseid tagajärgi (kahtlustavate kohtlemine, seotud kaitseõigused 
jne). Otse vastupidi, see peaks tugevdama kaitset kogu protsessi lõikes. Selles valdkonnas 
esineb juhtumeid, kus võib olla vajalik minimaalne kogum ühissätteid, mis hõlbustaksid 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist. Nii on see nimelt kohtualuse kaitse alal 
kaitseõiguste ja ohvri kaitse õiguste osas ja nende ärakuulamise võimaluse osas seoses 
põhivabaduste austamisega. Kriminaalmenetlus aitab tugevdada kriminaalõiguse üldist 
ennetuslikku tõhusust. Õiguskindluse idee nõuab tegelikult, et riigi karistusvõimu teostamine 
ei oleks seotud ainult sisuliste eeldustega, vaid tagaks ka menetluslikud vorminõuded, mis 
kaitsevad põhiõigusi, kuni lõpuks kohtuotsuseni (nulla poena, sine processu iditio).
Kriminaalmenetluse eesmärk on õigluse elluviimine, mis eeldab mõistagi tõe väljaselgitamist 
menetluslikult kehtival viisil, see tähendab vastavuses inimeste põhiõiguste kaitsega.
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Artikkel 2

Artikkel 2 sisaldab mitmesuguste ettepanekus kasutatud mõistete määratlusi.

Lisati mõisted „määruse koostanud riik” ja „täidesaatev riik”, sest neid on käesolevas 
direktiivis läbivalt sageli kasutatud, eristades neid mõistetest „määruse koostanud asutus või 
ametiisik” ja „täidesaatev asutus või ametiisik”. Muudeti mõiste „määruse koostanud asutus 
või ametiisik” määratlust, nii et see ei hõlma enam asutusi või ametiisikuid, kes ei ole 
õigusasutused või nende ametiisikud, nagu politsei. Õigusasutuse mõistet võib määratleda kui 
kõiki kohtuvõimu teostavaid asutusi, see tähendab asutusi, mis väljastavad seaduses sätestatud 
menetluse korras siduvaid otsuseid, mida liigitatakse „kohtulikeks otsusteks”. „Täidesaatev 
asutus või ametiisik”: ka täidesaatva asutuse või ametiisiku määramine on liikmesriikide 
pädevuses. Liikmesriikidel ei ole siiski täielikku kaalutlusõigust, kuna direktiiv nõuab, et 
täidesaatev asutus või ametiisik peab olema asutus või ametiisik, kellel on pädevus teostada 
Euroopa uurimismääruses nimetatud uurimistoimingut sarnase siseriikliku juhtumi puhul. Kui 
Euroopa uurimismäärus koostatakse liikmesriigis kindlaksmääratud asukohas hoone 
läbiotsimise eesmärgil, peab täidesaatvaks asutuseks või ametiisikuks olema asutus või 
ametiisik, kellel oleks sarnase siseriikliku juhtumi puhul pädevus teha otsus kõnealuses 
asukohas hoone läbiotsimise kohta.


