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SELETUSKIRI – FAKTIDE JA TÄHELEPANEKUTE KOKKUVÕTE

Menetlus ja allikad

Euroopa vahistamismäärust käsitlev 2002. aasta raamotsus on esimene vastastikuse 
tunnustamise vahend ELi kriminaalõiguse valdkonnas ning sellega on kõige rohkem 
kogemusi vastastikuse tunnustamise alal. Nimetatud õigusakt põhineb endise Euroopa Liidu 
lepingu artikli 31 punktidel a ja b ning artikli 34 lõike 2 punktil b ning seda soovitas komisjon 
endise kolmanda samba raames. Määruse ülevõtmise tähtaeg oli 31. detsember 2003. Seega 
on liikmesriikidel nimetatud vahendiga seoses 16 aastat kogemusi. Vahendi kohaldamises 
osalevad kõik liikmesriigid. Käesolev raport annab võimaluse hinnata, kuidas raamotsusega 
2002/584/JSK loodud mehhanismi asjaomastes liikmesriikides rakendati.
 
Nagu eespool märgitud, põhineb vahend vastastikuse tunnustamise põhimõttel, mis tähendab, 
et ühes liikmesriigis välja antud Euroopa vahistamismäärust tuleb otseselt tunnustada ja 
jõustada teises liikmesriigis, välja arvatud teatavatel erijuhtudel. 

Raportis vaadeldakse järgmist:

 liikmesriikide tasandil rakendamise käigus ilmnenud takistused;

 seos täiendavate õigusaktidega;

 probleemid, mis on seotud Euroopa vahistamismääruse täitmisel liikmesriikides 
kasutada olevate meetmete mitmekesisusega;

 õigusakti mõju põhiõiguste kaitsmise seisukohalt;

 soovitused, kuidas tulla toime mitmesuguste rakendamise käigus ilmnevate 
probleemidega.

Raportöör on kogunud teavet ja tuginenud muu hulgas järgmistele allikatele:

 ulatuslik arvamuste vahetus sidusrühmadega kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni 20. veebruaril 2020. aastal toimunud koosolekul;

 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse mõju järelhinnang, mis avaldati 2020. aasta 
juunis;

 teabevahetus asjaomaste sidusrühmadega, nagu Euroopa Komisjon, Eurojust, Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet, teadlased (sealhulgas Euroopa Parlamendi 2016. aasta raport 
Euroopa vahistamismääruse kohta) ja õigusakti kasutavad õigusala töötajad; 

– komisjoni 2. juuli 2020. aasta rakendusaruanne.

Üldine ülevaade Euroopa vahistamismääruse rakendamise kohta
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Alates Euroopa vahistamismäärust ja liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitleva 
raamotsuse 2002/584/JSK jõustumisest 2004. aastal on olemas märkimisväärne hulk andmeid, 
kuigi vahel tekib probleeme kogutud andmete ühtsuse ja nende õigesti mõistmisega, näiteks 
välja antud Euroopa vahistamismääruse ja jõustatud Euroopa vahistamismääruse vaheline 
statistiline erinevus, mille puhul numbrite lihtne lugemine võib jätta vale mulje, nagu oleks 
nõuete täitmise määr madal. Nagu komisjon on selgitanud, ei ole see nii. Lisaks sellele on 
olemas suur hulk liikmesriikide ja Euroopa Kohtu otsuseid, mis selgitavad mõningaid 
küsimusi ja näitavad, et on vaja mõningaid parandusi või konsolideerimist. Lisaks on õigusala 
töötajad ja ELi asutused, nagu Eurojust, kogunud märkimisväärsel hulgal oskusteavet – 
näiteks Eurojust avaldas isegi juhendi Euroopa vahistamismäärusega seotud Euroopa Liidu 
Kohtu kohtupraktika kohta. Seda küsimust on põhjalikult analüüsinud ka valitsusvälised 
organisatsioonid, näiteks õiglase kohtupidamise rahvusvaheline organisatsioon Fair Trials 
International, Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) oma 2016. 
aasta aruandes ja teised.

Selliste andmete põhjal võib väita, et üldpõhimõttena toimib Euroopa vahistamismäärus 
rahuldavalt. Siiski ilmnes mõnes valdkonnas õigusaktide kohaldamisel vajadus täiendavate 
selgituste järele. Need on seotud järgmiste valdkondadega:

– ne bis in idem’i määratlus: Euroopa Liidu Kohus on määratlenud kohustuslikku 
mittetunnustamise probleemi varem selgelt Euroopa vahistamismääruse artikli 3 lõikes 
2 toodud ne bis in idem’i põhimõtte alusel, mille kohaselt tuli selgitada „ühesuguste 
õigusaktide“ ja „sanktsioonide rakendamise“ küsimust;

– mitme erinevast liikmesriigist pärit Euroopa vahistamismääruse ja nende järjekorraga 
seotud küsimus;

– proportsionaalsuse küsimus: Euroopa vahistamismääruse väljastamine väiksemate 
õigusrikkumiste kohta mõnes liikmesriigis; seda probleemi on käsitletud Euroopa 
vahistamismääruse tegemise ja täitmise käsiraamatus;

– Euroopa vahistamismäärust käsitlevas raamotsuses sõnaselgelt mitte ette nähtud 
täiendavate mittetunnustamise põhjuste probleem, mis on seotud põhiõigustega, nagu 
vanglatingimused või kohtusüsteemi sõltumatus; Euroopa Liidu Kohus on selgitanud, 
et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 3 (harta artikkel 
4) kohaldatakse täielikult vanglatingimuste ja õiglase kohtumõistmise teatavate 
põhiliste tagatiste suhtes, nagu kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus, mille puhul 
Euroopa Liidu Kohus on kasutanud leebemat hindamisstandardit (mitte Euroopa 
Inimõiguste Kohtu jõhkrat õigusemõistmise takistamist);

– õigusasutuse määratlusega seotud küsimused: Euroopa Liidu Kohus selgitas, et 
väljaandvad asutused võivad olla ainult sõltumatud prokurörid ja kohtunikud; sellega 
seoses koostas Eurojust erinevatele riiklikele prokuratuurisüsteemidele 
tõlgendamisjuhendi;

– kahepoolse karistatavuse küsimus seoses selliste süütegude hindamisega, mis ei kuulu 
32 süüteo nimekirja, mille puhul topeltkaristatavus on välistatud;

– kooskõla muude kahtlusaluse õigustega seotud õigusaktidega, näiteks direktiiv õiguse 
kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, direktiiv, milles käsitletakse 
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õigust saada kriminaalmenetluses teavet ja direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale, ning 
muud vastastikuse tunnustamise vahendid, nagu nõukogu 27. novembri 2008. aasta 
raamotsus 2008/947/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta 
kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et 
teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet, või 
direktiiv 2014/41/EL Euroopa uurimismääruse kohta:

– ühine arusaam Euroopa vahistamismääruse teatavatest kontseptsioonidest, nagu 
Euroopa vahistamismäärus kriminaalmenetluse ajal (ja mõiste „kohtulikuks aruteluks 
valmisolek“), lisakuritegude, tähtaegade ja teavitamisnõuete jms küsimused.

Raportööri peamine järeldus ja soovitus

Raportöör soovib eespool toodu alusel juhtida tähelepanu järgmistele küsimustele.

a. Üldised küsimused

Euroopa vahistamismääruse süsteem, mis põhineb kättesaadaval statistikal, on tõhus ja piiratud 
hulk olemasolevaid probleeme ei sea seda kahtluse alla. Üks peamisi lisaväärtusi on selle 
süsteemi kohaldatavus kõigis ELi liikmesriikides; sellega seoses tuleks paranduste ja täienduste 
tegemisel seda arvesse võtta ja sellele tugineda.

b. Varasemad õigusküsimused, Euroopa Liidu Kohtu roll ja muud nn pehme õiguse vahendid

Liikmesriikide kohtute ja Euroopa Liidu Kohtu koostöö abil saaks lahendada märkimisväärse 
hulga lahendamata õiguslikke küsimusi, esitades eelküsimusi; nii leiti vastused 
vahistamismääruse teinud õigusasutuse (kohtud ja sõltumatud prokurörid) määratluse 
küsimusele; esile on tõstetud piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise keeldu 
vanglatingimustes ning riiklike kohtusüsteemide sõltumatuse tähtsust; selgitatud on ne bis in 
idem’i põhimõtet, samuti seost muude õigusaktidega (vanglakaristuste tunnustamine) jne. 
Lisaks sai küsimusi varem lahendada nn pehme õiguse vahendite abil, nagu Euroopa 
vahistamismääruse juhendid, Eurojusti teabeteated, kohtunike ja ekspertide koolitamine.

c. Kahepoolne karistatavus ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala edasine 
arendamine

Teatavatel juhtudel on osutunud probleemiks kahepoolne karistatavus, peamiselt seoses 
kontrolli ulatuse erineva tõlgendamisega, ning 32 süüteo kategooria, mille suhtes ei tohiks 
teostada kontrolli; sellega seoses näib olevat vajalik teatud praktiline ja kohtulik selgitus. 
Seoses sellega tuleks edasise integreerimise eesmärgil kaaluda 32 süüteost koosneva loetelu 
võimalikku laiendamist (näiteks vihakuriteod või avaliku korra ja liikmesriikide põhiseadusliku 
terviklikkuse vastased süüteod) või isegi võtta Euroopa vahistamismäärust käsitleva 
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raamotsusega selles küsimuses teistsugune lähenemisviis nn „negatiivse nimekirja“ abil, nagu 
on ette nähtud Euroopa vahistamismäärust käsitleva komisjoni esialgse ettepaneku 
(COM(2001)0522 (final)) artiklites 27/28. Komisjon märkis sellega seoses järgmist: „Artikli 
27 kohaselt võib iga liikmesriik koostada nimekirja käitumisvormidest, mille kohta ta eelnevalt 
teatab, et keeldub Euroopa vahistamismäärusi täitmast („negatiivse nimekirja“ süsteem). 
Loetelu võib sisaldada käitumisviise, mis ei ole nimekirja teinud liikmesriigis süüteod, kuid mis 
on seda teistes liikmesriikides. Sellesse loetellu kuuluvad tavaliselt aastate jooksul 
dekriminaliseeritud süüteod (abort, uimastite kasutamine, eutanaasia jne). Dekriminaliseerimist 
sellistel juhtudel võib vaadelda kui riigis toimunud demokraatliku arutelu tulemust, mistõttu 
see riik ei ole enam nõus tegema koostööd teiste riikidega, kes neid käitumisviise endiselt 
kriminaalkuritegudena käsitavad. Nimekiri hõlmab ka kriminaalvastutuse üldisemaid aspekte, 
näiteks vastutuse vanuse alampiiri. Käesolevas artiklis sätestatud süütegude loetelu tuleb 
edastada nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile ning see tuleb avaldada. Pärast nimekirja 
avaldamist on vaja vähemalt kolm kuud, enne kui liikmesriik saab selles sätestatud eranditele 
tugineda.“

d. Ühtsus

Raportöör leiab, et üks peamisi probleeme seisneb kohaldamise ühtsuses. Sageli ei tekita 
küsimusi Euroopa vahistamismäärust käsitlev raamotsus kui selline, vaid pigem mõne mõiste 
erinev käsitlus ja vajadus, et komisjon annaks teatavaid suuniseid ja vajaduse korral alustaks 
rikkumismenetlust ühise arusaama tagamiseks;

Sellega seoses on oluline, et ELi kriminaalõiguse ja vastastikuse tunnustamise kohta 
kriminaalõiguse valdkonnas oleks olemas selge ühtne nägemus, võttes arvesse ka 
kriminaalõiguses kehtivat menetlusõiguse ja põhiõiguste ühtlustamise taset. Selline ühtne 
seisukoht nõuab, et sama lahendust rakendataks erinevate vastastikuse tunnustamise vahendite 
puhul, ning iga üksikjuhtumi puhul ei ole eri õigusaktide kohaldamine hea ega aita ka õigusala 
töötajaid. Näiteks Euroopa vahistamismäärust käsitlevas raamotsuses kohustuslike ja 
vabatahtlike, kuid muude vahendite puhul ainult vabatahtlike mittetäitmise põhjuste 
kasutamine, põhiõigustest tulenevate mittetunnustamise põhjuste ning sama mittetunnustamise 
põhjuste kataloogi süstemaatiline rakendamine ja määratlemine jne. 

Kindlaks tehtud ühtsuse küsimusi lahendatakse praktiliste meetmetega (praktikute 
koolitamine), nn pehme seaduse vahendite (käsiraamatud ja soovitused), võimaluse korral 
väga sihipäraste õigusaktide (õigusasutuse määratlus, ne bis in idem’i põhimõte, põhiõigused 
jne) ja täiendavate õigusaktide (kohtueelne kinnipidamine) abil. Keskpikas ja pikas 
perspektiivis tuleb luua ka ELi kriminaalseadustik.

e. Koolitus

Koolitus on Euroopa vahistamismääruse nõuetekohase kohaldamise üks peamisi komponente. 
Viimastel aastatel on komisjoni kaasrahastatavatel platvormidel, nagu Euroopa õigusalase 
koolituse võrgustik, tehtud palju tööd, mis on tinginud vajaduse kohtunike ja prokuröride 
erikoolituse järele ELi vastastikuse tunnustamise vahendite ja keeleõppe alal. Kahjuks ei osale 
kõik liikmesriigid ega kohtunikele mõeldud õppeasutused regulaarselt sellistel koolitustel. 
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Sellega seoses kaalutakse täiendavat ELi platvormi, mis hõlmab kõiki ELi liikmesriike ning on 
ette nähtud teabevahetuseks ja õppimiseks, sisaldades sealhulgas ülevaadet Euroopa 
vahistamismääruse kohaldamise erineva siseriikliku kohtupraktika kohta.

f. Menetlusõiguste ja tagatiste ühtlustamine ning vastastikune usaldus

Sageli ei peitu probleem Euroopa vahistamismääruse raamotsuses, vaid vastastikuse usalduse 
puudumises teatavate ühiste menetlusõiguste ja standardite ühtlustamise puudumise tõttu. 
Teatavad saavutused on kahtlustatavate menetlusõigusi käsitleva kuue direktiivi ja ohvrite 
õigusi käsitleva direktiivi vastuvõtmine ning teatavate kuritegude ühtlustamine ELi toimimise 
lepingu artikli 83 lõike 1 alusel. Täiendavaid õigusakte tuleb siiski prioriteetidena hinnata 
tõendite vastuvõetavuse seisukohast (ühiste standardite tähtsus lõplike kohtuotsuste ja nende 
vastastikuse tunnustamise puhul) ja veelgi enam seoses kohtueelse kinnipidamisega. 
Vanglatingimuste jaoks kohtueelse kinnipidamise etapis on olemas õiguslik alus ELi 
toimimise lepingu artikli 82 lõikes 2. Eesmärgiks peaksid olema võimalikult kõrged 
standardid, mitte standardite väikseim ühisnimetaja. Nagu mõnes direktiivis varem, tuleks 
vältida olukorda, kus liikmesriikidele on ette nähtud ebaselged erandid nende laialdaseks 
kasutamiseks (näiteks kaitsja kasutamise õiguse piiramine kohtueelses etapis). Sellega seoses 
peaks komisjon viivitamata hoiatama liikmesriike, kes ei ole üle võtnud ühiseid standardeid, 
ja alustama vajaduse korral rikkumismenetlust. Vastastikust usaldust võib suurendada ainult 
kokkulepitud standardite täieliku järgimisega.
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise 
kohta
(2019/2207(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 7 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 82,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsust 2002/584/JSK Euroopa 
vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsust 2009/299/JSK, millega 
muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK 
ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste 
otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane 
isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul2,

– võttes arvesse komisjoni aruandeid Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise kohta: (COM(2005)0063 ja 
SEC(2005)0267, COM(2006)0008 ja SEC(2006)0079, COM(2007)0407 ja 
SEC(2007)0979 ning COM(2011)0175 ja SEC(2011)0430),

– võttes arvesse Euroopa vahistamismääruse tegemise ja täitmise käsiraamatu muudetud 
versiooni,

– võttes arvesse 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni kinnipidamistingimuste kohta 
ELis3 ja 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile Euroopa 
vahistamismääruse läbivaatamise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 2009. aasta resolutsiooni teekaardi kohta, mille eesmärk on 
tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi 
kriminaalmenetluses5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiivi 
2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiivi 

1 EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1.
2 ELT L 81, 27.3.2009, lk 24.
3 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 82.
4 ELT C 285, 29.8.2017, lk 135.
5 ELT C 295, 4.12.2009, lk 3.
6 ELT L 280, 26.10.2010, lk 1.
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2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiivi 
2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa 
vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest 
kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja 
konsulaarasutustega8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiivi (EL) 
2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 
süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse 
Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 2020. aasta juuni 
hinnangut Euroopa vahistamismääruse rakendamise kohta Euroopas,

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2020. aasta aruannet Euroopa vahistamismäärust ja 
liikmesriikidevahelist üleandmiskorda käsitleva nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse rakendamise kohta (COM(2020)0270),

– võttes arvesse 2014. aasta jaanuaris Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 
taotlusel Euroopa vahistamismäärusega seotud Euroopa lisaväärtuse hinnangut,

– võttes arvesse nõukogu 27. mai 2009. aasta lõpparuannet „Vastastikuste hindamiste 
neljas voor: Euroopa vahistamismääruse ja vastava liikmesriikidevahelise 
üleandmiskorra praktiline kohaldamine“, 

– võttes arvesse komisjoni 26. septembri 2019. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiivi 
2013/48/EL (mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa 
vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest 
kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja 
konsulaarasutustega) (COM(2019)0560) rakendamise kohta, 

– võttes arvesse komisjoni 13. detsembri 2018. aasta järeldusi vastastikuse tunnustamise 
kohta kriminaalasjades „Vastastikuse tunnustamise edendamine vastastikuse usalduse 
suurendamisega“10, 

– võttes arvesse ohvrite õigusi käsitlevat ELi strateegiat (2020–2025) (COM(2020)0258),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1727, mis käsitleb Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ametit 
(Eurojust)11,

– võttes arvesse ÜRO 2002. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või 
inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivset 

7 ELT L 142, 1.6.2012, lk 1.
8 ELT L 294, 6.11.2013, lk 1.
9 ELT L 297, 4.11.2016, lk 1.
10 ELT C 449, 13.12.2018, lk 6.
11 ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.
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protokolli,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. 
aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 
punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa,

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

A. arvestades, et Euroopa vahistamismäärusega on kehtestatud lihtsustatud ja kiire 
kohtuliku üleandmise menetlus, mis on alates selle kasutuselevõtust olnud 
kriminaalasjade valdkonnas vastastikuse tunnustamise lipulaev ja enim kasutatud 
vahend;

B. arvestades, et Euroopa vahistamismäärus on edukas ja asendanud väljaandmise 
üleandmisega; üleandmist on lühendatud keskmiselt 40 päevani, kui isik sellega ei 
nõustu;

C. arvestades, et ELi õigusalane koostöö kriminaalasjades põhineb 1999. aastal Tamperes 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastuvõetud vastastikuse tunnustamise 
põhimõttel; arvestades, et Lissaboni leping muutis oluliselt ELi õigusi ja andis 
selgesõnalise õigusliku aluse ELi toimimise lepingu artiklis 82;

D. arvestades, et vastastikuse tunnustamise põhimõte ei ole uus, vaid töötati välja kaupade, 
isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise valdkonnas (Cassis de Dijoni kohtuasja 
loogiline seadusandlik jätk);

E. arvestades, et vastastikune tunnustamine tähendab teiste liikmesriikide kohtuotsuste 
otsest tunnustamist, mille puhul tunnustamata jätmine on erand; arvestades, et see 
hõlmab ka koostööd pädevate õigusasutuste vahel;

F. arvestades, et vastastikune tunnustamine tuleneb vastastikusest usaldusest, mis põhineb 
õigusriigi ja põhiõiguste ühesugusel mõistmisel; arvestades, et Euroopa 
vahistamismääruse sujuva toimimise seisukohast on määrava tähtsusega usalduse 
tugevdamine;

G. arvestades, et Euroopa vahistamismäärus on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ala loomise alus; arvestades, et selle ebaõige kohaldamine võib avaldada laastavat mõju 
Schengeni ala toimimisele;

H. arvestades, et võrdõiguslik liit peab tagama õiguskaitse kättesaadavuse kõikidele 
kuriteoohvritele12;

I. arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on selgitanud enamikku Euroopa 
vahistamismääruse kohaldamist puudutavaid küsimusi, näiteks ne bis in idem13, 

12 Ohvrite õigusi käsitlev ELi strateegia (2020–25).
13 C-261/09, Mantello.
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õigusasutus14, ülimuslikkus ja ühtlustamine ELis15, õigusasutuse sõltumatus16, 
põhiõigused17, kahepoolne karistatavus18 ja ELi kodanike väljaandmine kolmandatele 
riikidele19;

J. arvestades, et kahepoolne karistatavus on rahvusvahelise väljaandmise mõiste ja see ei 
ole kaugeltki kooskõlas vastastikuse tunnustamise põhimõttega; arvestades, et tuleks 
uuesti hinnata nimekirja nendest süütegudest, mille puhul ei tehta kahepoolse 
karistatavuse kontrolli; arvestades, et komisjon püüdis oma esialgses ettepanekus 
koostada ammendavat loetelu süütegudest, mille puhul võib üleandmisest keelduda 
(negatiivne nimekiri);

K. arvestades, et vastastikune tunnustamine nõuab kriminaalmateriaalõiguse ja -menetluse 
ühtlustamist; arvestades, et viimastel aastatel on tehtud edusamme, näiteks on välja 
antud kuus menetlusõigusi käsitlevat direktiivi ja direktiiv 2012/29/EL ohvrite õiguste 
kohta20 ning ühtlustatud kuritegude määratlemist;

L. arvestades probleeme, mis tulenevad direktiivi 2013/48/EL teatavatest sätetest, mis 
käsitlevad õigust kaitsjale ja Euroopa vahistamismäärust;

M. arvestades, et mõningaid Euroopa vahistamismääruse küsimusi on selgitatud teistes 
õigusaktides, nagu Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades käsitlev direktiiv 
2014/41/EL21 ja määrus (EL) 1805/2018, mis käsitleb arestimis- ja 
konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist22;

N. arvestades, et vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt peab õigusala töötajaid 
koolitama ELi õiguse alal; 

O. arvestades, et vastastikuse tunnustamise kasulikuks vahendiks on osutunud Eurojusti 
poolne lihtsustamine ja koordineerimine; arvestades, et Eurojusti volitused ei sõltu 
Euroopa Prokuratuurist;

P. arvestades, et andmete võrdlemine näitab Euroopa vahistamismääruste arvu 
suurenemist;

Q. arvestades, et Euroopa vahistamismääruse ühtlustatud rakendamine takistab 
meelepärase kohtualluvuse valimist;

Euroopa vahistamismääruse rakendamise üldhinnang

1. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa vahistamismäärus on suur saavutus ning tõhus ja 

14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; liidetud kohtuasjad C-508/18 
ja C-82/19 PPU, OG ja PI.
15 C-399/11, Melloni ehk C-42/17, M.A.S. ja M.B .
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Liidetud kohtuasjad C-404/15 ja C-659/15 PPU, Aranyosi ja Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, 6. septembri 2016. aasta otsus; C-191/16; C-191/16, Pisciotti, 10. aprilli 2018. aasta 
otsus;  C-247/17, Raugevicius, 13. novembri 2018. otsus ja C-897/19 PPU, Ruska Federacija, 2. aprilli 2020. 
aasta Euroopa Kohtu otsus (suurkoda) jne.
20 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57. 
21 ELT L 130, 1.5.2014, lk 1.
22 ELT L 303, 28.11.2018, lk 1.
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asendamatu vahend; märgib, et Euroopa vahistamismäärus on oluliselt parandanud 
koostööd üleandmisel;

2. märgib konkreetsete probleemide olemasolu; leiab, et need ei sea süsteemi kahtluse alla;

3. märgib, et probleemid on seotud vanglatingimuste, proportsionaalsuse, 
vabadusekaotuslike karistuste täideviimise23, tähtaegade24 ja tagaseljaotsustega; võtab 
teadmiseks, et teatavatel juhtudel tõstatus kahepoolse karistatavuse küsimus25;

4. märgib, et need küsimused lahendati nn pehme õiguse vahendite (Euroopa 
vahistamismääruse käsiraamat), vastastikuse hindamise, Eurojusti abi, Euroopa Liidu 
Kohtu praktika ja täiendavate õigusaktide abil (raamotsus 2009/299/JSK ja direktiiv 
2013/48/EL);

5. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa vahistamismäärust tuleks täiustada, kuna selles 
osalevad kõik liikmesriigid;

6. märgib, et aluslepingutega (protokollid nr 21 ja 22) on ette nähtud kahe liikmesriigi 
eristaatus – Iirimaal on osalemisvõimalus ja Taani ei osale ELi kriminaalõiguses; 
rõhutab justiits- ja siseküsimuste järjepidevuse tagamise tähtsust;

7. toonitab, et Euroopa vahistamismäärust ei tohiks kuritarvitada väiksemate rikkumiste 
puhul; nõuab vähem sekkuvate õigusaktide kasutamist; juhib tähelepanu sellele, et 
vahistamismääruse teinud asutused peaksid tegema proportsionaalsuse kontrolli;

8. rõhutab, et Euroopa Liidu Kohtu arvates on Euroopa vahistamismääruse täitmisest 
keeldumine erand vastastikusest tunnustamisest ja seda tuleb rangelt tõlgendada26;

Soovitused Euroopa vahistamismääruse toimimise parandamiseks

9. palub komisjonil esitada arusaadavaid andmeid, kuna olemasolevad andmed on 
segadust tekitavad ja võivad jätta väära mulje Euroopa vahistamismääruse 
ebatõhususest; kutsub liikmesriike üles andmeid koguma ja komisjonile edastama;

10. juhib tähelepanu sellele, et kahepoolse karistatavuse kontroll piirab vastastikust 
tunnustamist ja Euroopa Liidu Kohtu arvates tuleb seda tõlgendada kitsalt; märgib, et 
vastastikune tunnustamine peaks ideaalis automaatselt toimima27;

11. kutsub komisjoni üles analüüsima liikmesriikides levinud õigusrikkumisi ja hindama 
võimalust laiendada loetelu neist süütegudest, mille puhul ei ole vaja kahepoolse 
karistatavuse kontrolli; rõhutab, et oluline on hinnata täiendavate kuritegude, näiteks 
konkreetsete keskkonnakuritegude (nt laevade põhjustatud merereostusega seotud 
õigusrikkumised), vihakuritegude, seksuaalse kuritarvitamise, digitaalsete vahendite 
kaudu toime pandud süütegude, näiteks identiteedivarguse, avaliku korra ja 
liikmesriikide põhiseadusliku terviklikkuse vastaste süütegude, genotsiidi, 

23 CJEU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Juhindutud kohtuasjast C-289/15, Grundza, milles osutatakse nõukogu raamotsusele 2008/909/JSK.
26 Vt nt C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
27 Vt nt komisjoni 26. juuli 2000. aasta teatis lõppotsuste vastastikuse tunnustamise kohta kriminaalasjades 
(COM(2000)0495).
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inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude hõlmamist; 

12. kutsub komisjoni üles analüüsima võimalust vähendada Euroopa vahistamismääruse 
artikli 2 lõikes 2 sätestatud kolmeaastast künnist teatavate süütegude puhul, nagu 
inimkaubandus, laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno; 

13. kutsub komisjoni üles hindama edasise lisamise eesmärgil ammendava loetelu 
koostamist süütegudest, mille puhul võib keelduda üleandmisest (negatiivne nimekiri), 
asendades 32 süüteost koosneva loetelu; 

14. kutsub komisjoni üles selgitama lisasüütegusid või seotud õigusrikkumisi; 

15. rõhutab, et oluline on täpsemalt kindlaks määrata Euroopa vahistamismääruses 
kehtestatud menetlustega seotud asutuste ülesanded ja pädevus ning tagada nende 
spetsialiseerumine ja praktiline kogemus; kinnitab, et täidesaatva asutuse lai 
kaalutlusõigus ei ole kaugeltki kooskõlas vastastikuse tunnustamise põhimõttega; on 
seisukohal, et kaalutlusõigus peaks piirduma kahepoolse karistatavuse juhtumitega; 

16. palub komisjonil jätkata Euroopa vahistamismääruse ja muude õigusalase koostöö 
vahendite ülevõtmise hindamist ning algatada vajaduse korral rikkumismenetlus; 

17. kutsub liikmesriike üles rakendama kriminaalasjades õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
Euroopa vahistamismäärust ja alternatiivseid õigusakte; 

18. võtab teadmiseks komisjoni muret tekitavad aruanded direktiivi 2013/48/EL (mis 
käsitleb õigust kaitsjale Euroopa vahistamismäärusega seotud menetlustes) rakendamise 
kohta; palub komisjonil jätkata liikmesriikide direktiivi rakendamise hindamist ja võtta 
asjakohaseid meetmeid, et tagada vastavate sätete järgimine; 

19. kutsub liikmesriike üles tagama paindlikkuse keelte kasutamisel Euroopa 
vahistamismääruses; 

20. palub komisjonil ette näha tähtaegade ühtse kohaldamise ja tõhusa järelevalve; 

21. kutsub komisjoni üles tagama Eurojustile ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule 
piisavad rahalised vahendid Euroopa vahistamismääruse lihtsustamiseks ja 
kooskõlastamiseks; märgib, et komisjoni Eurojusti eelarvekavad on vaatamata 
suurenenud töökoormusele toonud kaasa rahastamise aeglustumise; 

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama Euroopa vahistamismäärusega seotud 
õiguspraktikute, sealhulgas politsei, prokuröride, kohtunike ja kaitseadvokaatide 
koolitamiseks asjakohase rahastamise; märgib Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku 
programmide väärtust, nagu Euroopa vahistamismäärusega seotud simulatsioonid ja 
keeleõpe; 

23. kutsub komisjoni üles võtma ekspertide ja praktikute jaoks kasutusele koolitusplatvormi 
vastastikuse tunnustamise vahendite, sealhulgas Euroopa vahistamismääruse kohta; 
kinnitab, et komisjon peaks andma neile teavet vahendite omavahelise tiheda seotuse 
kohta, samuti tegema neile kättesaadavaks kogemuste vahetamise foorumi;

24. märgib, et ametiasutuste koostööd, sealhulgas põhiõiguste järgimist, saab parandada 
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tehnoloogia ja digitaliseerimise abil; nõuab, et (nagu ka teistes ELi õiguse 
valdkondades) loodaks tsentraliseeritud andmebaas Euroopa vahistamismääruse 
riigisisese kohaldamise kohta28;

25. kutsub komisjoni üles võtma arvesse riikide parlamentide arvamusi kooskõlas 
protokolliga nr 2, kuna nende osalemine võimaldab demokraatlikku kontrolli ELi 
kriminaalõiguse üle;

Soovitused põhiõiguste kohta

26. kutsub liikmesriike üles austama ELi lepingu artiklis 2 sätestatud kohustusi 
(inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused, 
kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õigused);

27. märgib, et kuigi ELi lepingu artikli 7 lõige 1 võib mõjutada vastastikust tunnustamist, 
peab Euroopa Liidu Kohtu arvates täidesaatev asutus iga konkreetse juhtumi puhul 
hindama, kas on alust arvata, et pärast üleandmist on isikul oht, et tema põhiõigusi 
rikutakse; rõhutab, et ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kasutamine ei tähenda automaatset 
mittetunnustamist;

28. kordab, et oluline on ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanism 
institutsioonidevahelise kokkuleppe vormis, mis kujutab endast iga-aastast sõltumatut ja 
tõenduspõhist läbivaatamist, et hinnata kõigi ELi liikmesriikide vastavust ELi lepingu 
artiklile 2, ning lisaks riigipõhiseid soovitusi;

29. kutsub komisjoni üles andma välja täiendavaid vahendeid menetlusõiguste kohta, 
näiteks lubatavuse ja kinnipidamistingimuste kohta kohtueelsel kinnipidamisel, mis on 
kooskõlas Euroopa Nõukogu standarditega või ületavad neid, sealhulgas kohtueelse 
kinnipidamise tähtaegade kohta; märgib, et komisjon peaks seadma eesmärgiks 
kõrgeimad standardid;

30. palub komisjonil anda hinnangu ne bis in idem’i ja võimalike seadusandlike meetmete 
kohta;

31. kutsub liikmesriike üles ratifitseerima ÜRO piinamisvastase konventsiooni 
fakultatiivset protokolli;

32. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa vahistamismääruse puudused võivad kaasa tuua 
õigusemõistmisest keeldumise ja ohvrite kaitseta jätmise; rõhutab, et õigusalases 
koostöös esinevate puuduste tõttu on karistamatusel väga negatiivne mõju õigusriigile, 
kohtusüsteemidele ja ühiskonnale;

Euroopa vahistamismääruse ühtne õigusraamistik

33. märgib, et Euroopa vahistamismäärus on tõhus; usub siiski, et põhiline probleem 
seisneb ühtsuse puudumises;

34. kutsub komisjoni üles tagama vastastikuse tunnustamise ühtse poliitika, et vältida 
samadele küsimustele erinevate vastuste andmist;

28 Vt EPRSi 2020. aasta juuni hindamist Euroopa vahistamismääruse rakendamise kohta. 
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35. kutsub komisjoni üles viima läbi vahendite ristuuringut, et vältida kõrvalekaldeid, nt 
vangide üleandmise eeskirjades ja Euroopa vahistamismääruse tegemises;

36. kinnitab, et ühtsuse küsimusi tuleb lahendada praktiliste meetmetega (praktikute 
koolitamine), mittesiduvate õigusaktidega (käsiraamatud ja soovitused), väga 
sihipäraste õigusaktidega (õigusasutuse, ne bis in idem’i, põhiõiguste jne määratlus) ja 
täiendavate õigusaktidega (kohtueelne kinnipidamine);

37. soovitab keskpika perioodi jooksul luua kriminaalasjades ELi kohtumenetluste 
seadustik, et tagada õiguskindlus ja ühtsus;

Brexit

38. kutsub komisjoni üles jätkama läbirääkimisi Ühendkuningriigiga, et leida parim 
lahendus, mis tagab tõhusa koostöö kriminaalasjades;

o

o o

39. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


