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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei ja kohtuasutuste poolt 
kriminaalasjades kasutamise kohta
(2020/2016(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 2 ja 6, ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel (ETS 108),

– võttes arvesse komisjoni 8. aprilli 2019. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Usalduse 
loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“1,

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta valget raamatut „Tehisintellekt: 
Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“2,

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Euroopa andmestrateegia“3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete 
vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus)4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
5 ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
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institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv)7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 
2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning 
millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 
2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi, 

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A9-0000/2020),

A. arvestades, et digitaaltehnoloogiad üldiselt, aga eriti tehisintellekt on erakordselt 
paljulubavad; arvestades, et tehisintellekt on üks 21. sajandi strateegilisi tehnoloogiaid, 
millega kaasnevad märkimisväärsed eelised tõhususe, täpsuse ja mugavuse osas ning 
mis toob seega Euroopa majandusse positiivseid muutusi; arvestades, et tehisintellekti ei 
peaks käsitlema eesmärgina omaette, vaid inimeste kasuks rakendatava vahendina, mille 
lõppeesmärk on inimeste heaolu suurendamine;

B. arvestades, et tehisintellekti areng peab vastama väärtustele, millele liit on rajatud, 
eelkõige inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inim- ja 
põhiõigused;

C. arvestades, et usaldusväärsed tehisintellekti süsteemid peavad olema vastutustundlikud, 
universaalsed (süsteemi väljatöötamisel tuleb arvesse võtta ka haavatavat, tõrjutud 
elanikkonda), mittediskrimineerivad, ohutud ja läbipaistvad ning austama inimeste 
sõltumatust ja põhiõigusi;

D. arvestades, et liidul koostöös liikmesriikidega lasub oluline vastutus selle eest, et 
tehisintellekti rakenduste kohtu- ja õiguskaitse valdkonnas arendamise, kasutuselevõtu 
ja kasutamisega seotud poliitilised valikud tehakse läbipaistvalt, järgides vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid, ning tagavad, et vastuvõetud poliitika ja meetmetega on 
kindlustatud põhiõiguste täielik kaitse liidus;

E. arvestades, et tehisintellekti rakendused pakuvad õiguskaitse valdkonnas suurepäraseid 
võimalusi, eelkõige õiguskaitse- ja õigusasutuste töömeetodite parandamisel ning 
teatavat liiki kuritegudega, eelkõige finantskuritegudega, rahapesuga ja terrorismi 
rahastamisega, samuti teatavat liiki küberkuritegudega tõhusamal võitlemisel;

6 ELT L 295, 21.11.2018, lk 39.
7 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.
8 ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
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F. arvestades, et tehisintellekti süsteemide võimalike kahjulike mõjude eest 
kriminaalõiguse valdkonnas on hädavajalik luua selge õigusliku vastutuse kandmise 
mudel;

G. arvestades, et õiguskaitseasutuste kasutatavad tehisintellekti rakendused hõlmavad 
selliseid tehnoloogiaid nagu näotuvastus, numbrimärgi automaattuvastus, kõneleja- ja 
kõnetuvastus, huultelt lugemise tehnoloogia, pealtkuulamine (st lasutuvastusalgoritmid), 
autonoomne otsing identifitseeritavates andmebaasides ja selliste andmebaaside 
analüüs, prognoosimine (ennetav politseitegevus ja kuriteopaiga analüüs), käitumise 
tuvastamise vahendid, autonoomsed vahendid finantspettuse ja terrorismi rahastamise 
kindlakstegemiseks, sotsiaalmeedia seire (andmekoorimine ja -kogumine seoste 
kindlakstegemiseks), helistaja rahvusvahelise mobiilside tunnuse püüdurid (IMSI-
püüdurid), ning eri tuvastamisvõimalusi hõlmavad automatiseeritud seiresüsteemid 
(näiteks südamelöökide tuvastamine ja soojuskaamerad); arvestades, et eespool 
nimetatud rakenduste usaldusväärsus ja täpsus on väga erinev;

H. arvestades, et tehisintellekti vahendeid ja rakendusi kasutavad kogu maailmas ka 
kohtuasutused, sealhulgas karistuse määramisel, uue kuriteo tõenäosuse arvutamisel ja 
katseaja määramisel;

I. arvestades, et tehisintellekti kasutamisega õiguskaitse valdkonnas võivad kaasneda 
teatavad ohud, nagu läbipaistmatu otsuste tegemine, eri liiki diskrimineerimine, ühtlasi 
eraelu puutumatuse, isikuandmete, sõna- ja teabevabaduse kaitse ning süütuse 
presumptsiooniga seotud ohud;

J. arvestades, et õiguskaitseasutuste kasutatavad tehisintellekti süsteemid on lisaks 
haavatavad tehisintellekti rünnakute suhtes; arvestades, et sellistes olukordades võib 
tekkinud kahju olla veelgi suurem ning see võib nii üksikisikuid kui ka rühmi oluliselt 
rohkem kahjustada;

1. kordab, et kuna tehisintellekti keskmes on suure hulga andmete töötlemine, kehtib kõigis 
tehisintellekti valdkondades õigus eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsele ning tuleb 
täielikult järgida liidu andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitse õigusraamistikku;

2. kinnitab veel kord, et kõik õiguskaitse ja kohtusüsteemi jaoks väljatöötatavad 
tehisintellekti alased lahendused peavad samuti olema täielikus kooskõlas selliste 
põhimõtetega, nagu diskrimineerimiskeelu põhimõte, liikumisvabadus, süütuse 
presumptsioon, kaitseõigus, sõna- ja teabevabadus, kogunemis- ja ühinemisvabadus, 
seaduse ees võrdsus ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule 
arutamisele;

3. on seetõttu seisukohal, et mis tahes tehisintellekti vahend, mille on välja töötanud või 
mida kasutavad õiguskaitse- või kohtuasutused, peab olema vähemalt ohutu, turvaline ja 
eesmärgipäraselt kasutatav ning sellega seoses peab järgima õigluse, vastutuse, 
läbipaistvuse ja selgitatavuse põhimõtteid, kusjuures nende vahendite kasutamise puhul 
tuleb rangelt kontrollida nende vajalikkust ja proportsionaalsust;

4. rõhutab, et oluline on vältida tehisintellekti tehnoloogia kasutamist massiliseks 
jälgimiseks ja et sellised rakendused tuleb keelata;
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5. rõhutab masinõppe ja tehisintellekti rakenduste kasutamisest tulenevat võimalikku 
kallutatuse ja diskrimineerimise ohtu; märgib, et kallutatus võib tuleneda aluseks 
olevatest andmekogumitest, eriti kui kasutatakse vanu andmeid, selle võivad põhjustada 
algoritmide väljatöötajad või see võib tekkida süsteemide rakendamisel tegelikus 
keskkonnas;

6. rõhutab asjaolu, et paljude algoritmipõhiste tuvastustehnoloogiate kasutamisel esineb 
ebaproportsionaalselt palju vigu muu kui valge nahavärviga inimeste, laste, eakate ja 
naiste tuvastamisel;

7. rõhutab võimu asümmeetriat tehisintellekti tehnoloogia arendajate ja kasutajate, ning 
nende vahel, kes nende tehnoloogiatega kokku puutuvad ja kelle suhtes neid 
kohaldatakse;

8. rõhutab, et tuleb hoolikalt kaaluda õiguskaitse eesmärgil kasutatavate tehisintellekti 
süsteemide turvalisuse ja ohutuse aspekte ning et need süsteemid peavad olema piisavalt 
kindlad ja vastupidavad, et vältida tehisintellekti süsteemide vastu suunatud kuritahtlikest 
rünnakutest tingitud võimalikke katastroofilisi tagajärgi;

9. peab vajalikuks luua selge ja õiglane õigusliku vastutuse kandmise kord digitaalsetest 
kõrgtehnoloogiatest tulenevate võimalike negatiivsete tagajärgede korral;

10. rõhutab, et kohtu- ja õiguskaitse valdkonnas peab lõpliku otsuse tegema alati inimene, 
keda saab otsuste eest vastutusele võtta, ning see peab hõlmama ka õiguskaitsevahendi 
kasutamise võimalust;

11. nõuab algoritmide selgitatavust ja läbipaistvust, et tehisintellekti süsteemide kohtu- ja 
õiguskaitse eesmärgil arendamine, kasutuselevõtt ja kasutamine oleksid kooskõlas 
põhiõigustega ning et inimesed neid usaldaksid, samuti, et tehisintellekti algoritmide abil 
saadud tulemused muudetakse arusaadavaks kasutajatele ja neile, kelle suhtes neid 
süsteeme kohaldatakse, ning et lähteandmed ja see, kuidas süsteem teatava järelduse tegi, 
oleksid läbipaistvad;

12. nõuab tehisintellekti süsteemide jälgitavust, mis määraks ära süsteemide suutlikkuse ja 
piirangud ning võimaldaks kindlaks teha, milliste tegurite põhjal otsus tehti;

13. nõuab, et enne kui tehisintellekti süsteemi õiguskaitse- või kohtusüsteemis rakendatakse 
või see seal kasutusele võetakse, hinnataks kohustuslikus korras süsteemi mõju 
põhiõigustele, et hinnata võimalikku ohtu põhiõigustele;

14. nõuab kõigi õiguskaitse- ja kohtusüsteemis kasutatavate tehisintellekti süsteemide 
korrapärast kohustuslikku auditit, et testida ja hinnata algoritmilisi süsteeme pärast nende 
kasutuselevõttu, eesmärgiga avastada, uurida, diagnoosida ja parandada soovimatuid ja 
kahjulikke mõjusid;

15. nõuab, et näotuvastussüsteemide õiguskaitse eesmärgil juurutamisele kehtestataks 
moratoorium seni, kuni tehnilisi standardeid saab pidada täielikult põhiõigustele 
vastavaks, saadud tulemused ei ole diskrimineerivad ning üldsus on kindel selliste 
tehnoloogiate kasutamise vajalikkuses ja proportsionaalsuses;
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16. nõuab liikmesriikidelt suuremat üldist läbipaistvust ning terviklikku arusaama liidus 
tehisintellekti rakenduste kasutamisest, mida vaadeldakse liikmesriikide õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste, rakendatava vahendi liigi, kuriteoliigi ja äriühingute kaupa, kelle 
vahendeid kasutatakse;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Tehisintellekt on üks 21. sajandi strateegilisi tehnoloogiaid, millega kaasnevad 
märkimisväärsed eelised tõhususe, täpsuse ja mugavuse osas ning mis seega edendab Euroopa 
majandust. Tehisintellekti rakendused on muu hulgas parandanud tervishoiuteenuste kvaliteeti, 
suurendanud põllumajanduse tõhusust, aidanud kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja 
nendega kohanemisele ning tõhustanud tootmist.

Tehisintellekt on komisjoni praeguse koosseisu üks peamisi prioriteete. Komisjoni president 
Ursula von der Leyen teatas oma poliitilistes suunistes, et kavas on välja töötada tehisintellekti 
inim- ja eetilise mõju üleeuroopaline kooskõlastatud käsitusviis ja algatada mõttetalgud, mille 
teema on suurandmete parem kasutamine innovatsiooni edendamiseks. Tehisintellekti ELi 
tasandi küsimusena tõstatamisega paralleelselt on kaasnenud arutelu selle üle, kuidas tagada 
usaldus tehisintellekti tehnoloogiate vastu, ja kuidas tagada, et need tehnoloogiad ei ohusta ELi 
põhiõigusi. 

Euroopa Parlament on tehisintellekti küsimusega tegelenud mitu aastat enne seda, kui komisjon 
otsustas selle prioriteediks muuta. Mitmed resolutsioonid, mis Euroopa Parlament on alates 
2016. aastast suurandmete, robootika ja tehisintellekti teemal vastu võtnud, näitavad, kui 
tähtsaks parlament seda teemat peab. Resolutsioonides on vaadeldud tehisintellekti erinevaid 
mõjusid ning seda, kuidas see mõjutab heaolu, haridust, tehnoloogiat, seaduslikke ja põhiõigusi 
ning tööstust üldiselt. Nendes resolutsioonides on rõhutatud vajadust võtta vastu nn inimkeskne 
lähenemisviis, mis põhineb põhiõiguste austamisel, konkreetsemalt ELi põhiõiguste hartal ja 
andmekaitseraamistikul. 

Tehisintellekt ühendab „tehnoloogialiike, milles põimuvad andmed, algoritmid ja 
andmetöötlusvõimsus“ ning seega on „praeguse kasvuspurdi taga ennekõike andmete 
töötlemise alal tehtud edusammud ja nende üha suurem kättesaadavus“9. Tehisintellekti 
keskmes on asjaolu, et see põhineb eri allikatest pärit suurte andmekogumite, k.a isikuandmete 
kogumisel, analüüsil ja pideval koondamisel, mille puhul andmeid töödeldakse automaatselt 
arvutialgoritmide ja täiustatud andmetöötlusvahenditega. Need meetodid kasutavad nii 
salvestatud kui ka voona edastatavaid andmeid, et teha kindlaks teatavaid korrelatsioone, 
suundumusi ja mudeleid (suurandmete analüüs). Tehisintellekti jaoks kasutatavad andmed ei 
ole pärit mitte ainult üksikisikutelt endilt; tehisintellekti rakendused kasutavad enamasti 
tööstusest, äritegevusest ja avalikust sektorist pärit andmeid, mida töödeldakse erinevatel 
eesmärkidel. Isegi kui tehisintellekti rakenduste kasutatavad andmed võivad mõnikord olla 
isikustamata, hõlmavad tehisintellektiga seotud toimingud sageli isikuandmete töötlemist, 
millega kaasnevad automatiseeritud otsused, mis üksikisikuid otseselt mõjutavad. Seetõttu 
nõuavad tehisintellekti sellised omadused, et selles valdkonnas pöörataks erilist tähelepanu 
andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate aluspõhimõtete austamisele. 

Tehisintellekt pakub suurepäraseid võimalusi ka õiguskaitse ja kriminaalõiguse valdkonnas, 
eelkõige õiguskaitse- ja kohtuasutuste töömeetodite parandamisel ning teatud liiki kuritegude, 
eriti finantskuritegude, rahapesu ja terrorismi rahastamise ning teatavat liiki küberkuritegude 
vastase võitluse tõhustamisel. Selles sektoris hõlmavad tehisintellekti rakendused selliseid 
tehnoloogiaid, nagu näotuvastus, numbrimärgi automaattuvastus, kõneleja- ja kõnetuvastus, 

9 COM(2020) 65 final. 
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huultelt lugemise tehnoloogia, pealtkuulamine (st lasutuvastusalgoritmid), autonoomne otsing 
identifitseeritavates andmebaasides ja selliste andmebaaside analüüs, prognoosimine (ennetav 
politseitegevus ja kuriteopaiga analüüs), käitumise tuvastamise vahendid, autonoomsed 
vahendid finantspettuse ja terrorismi rahastamise kindlakstegemiseks, sotsiaalmeedia seire 
(andmekoorimine ja -kogumine seoste kindlakstegemiseks), helistaja rahvusvahelise 
mobiilside tunnuse püüdurid (IMSI-püüdurid), ning eri tuvastamisvõimalusi hõlmavad 
automatiseeritud seiresüsteemid (näiteks südamelöökide tuvastamine ja soojuskaamerad. 
Kohtuasutustes võidakse tehisintellekti vahendeid kasutada uue õigusrikkumise tõenäosuse 
arvutamisel ja katseaja määramisel või karistuse määramise üle otsustamisel. 

Vaatamata tehisintellektist saadavale kasule on tõsiasi, et tehisintellekti kasutamisega 
kaasnevad mitmed võimalikud ohud, nagu läbipaistmatu otsuste tegemine, eri liiki 
diskrimineerimine, eraellu sekkumine, isikuandmete kaitsega seotud probleemid, 
inimväärikuse ning sõna- ja teabevabaduse rikkumine. Need võimalikud ohud süvenevad 
õiguskaitse- ja kriminaalõiguse sektoris, sest nad võivad mõjutada süütuse presumptsiooni, 
üksikisiku vabaduse ja turvalisuse põhiõigust ning tõkestada tõhusa õiguskaitsevahendi 
kasutamist ja õiglast kohtumõistmist. 

Käesolevas raportis püütakse käsitleda küsimusi, mis on seotud tehisintellekti kasutamisega 
kriminaalõiguses ning selle politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjades kasutamisega. 
Tunnistades tehisintellektist tulenevaid võimalusi ja eeliseid, rõhutatakse selles ka kaasnevaid 
võimalikke olulisi ohte ja kahjusid. 

Raportis rõhutatakse vajadust täielikult austada põhiõigusi, mis on sätestatud ELi põhiõiguste 
hartas, liidu eraelu ja andmekaitse seaduses, nimelt direktiivis (EL) 2016/680 (politseidirektiiv), 
ning vajadust rakendada tehisintellekti elutsükli jooksul mitmeid aluspõhimõtteid nagu 
algoritmide selgitused ja läbipaistvus, jälgitavus, kohustuslik põhiõigustele avaldatava mõju 
hindamine enne mis tahes tehisintellekti süsteemi rakendamist või kasutuselevõttu ning 
kohustuslikud auditid. Kõik need nõuded ei ole vajalikud mitte ainult selleks, et tagada 
tehisintellekti süsteemide õiguspärasus, vaid ka selleks, et saavutada üksikisikute usaldus nende 
kasutamise suhtes õiguskaitse- ja kohtuasutustes. 

Viimasena kutsub raportöör üles kehtestama moratooriumi näotuvastussüsteemide 
kasutuselevõtmisele õiguskaitse eesmärgil. Nende tehnoloogiate praegune olukord, 
märkimisväärne mõju põhiõigustele nõuab põhjalikku ja avatud ühiskondlikku arutelu, et 
kaaluda mitmesuguseid tõstatatud küsimusi ja tehnoloogiate rakendamise põhjendusi. 


