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Ettepanek:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades

SELETUSKIRI

Kavandatava direktiivi eesmärk on luua ühtne, tõhus ja paindlik õigusakt kriminaalmenetluse 

raames teisest liikmesriigist tõendite kogumiseks.

Praegu peavad õigusasutused kasutama kahte erinevat korda: vastastikust õigusabi ja vastastikust 

tunnustamist. Esimene on kaasa toonud arvukalt konventsioone ja protokolle1. Seda võib kasutada 

kõigil juhtudel, hoolimata uurimistoimingu või asjaomase tõendi liigist. Vastastikust tunnustamist 

seevastu saab kasutada üksnes osade puhul, mis on hõlmatud hetkel vastu võetavate õigusaktidega. 

Praegu kohaldatakse tõendite kogumise suhtes järgmisi vastastikuse tunnustamise õigusakte: 

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise 

kohta Euroopa Liidus (edaspidi „arestimise otsuste raamotsus”)2 ning nõukogu 18. detsembri 

2008. aasta raamotsus 2008/978/JSK, mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, 

dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil (edaspidi 

„Euroopa tõendikogumismääruse raamotsus”), mida kohaldatakse üksnes olemasolevate tõendite 

suhtes.

Tõsiasi, et vastastikuse õigusabi suhtes kohaldatakse mitmeid õigusakte, ning vastastikuse õigusabi 

ja vastastikuse tunnustamise koosesinemine kujundavad killustunud lähenemisviisi, mis muudab 

õigusasutuste ülesannete täitmise keerulisemaks, mis on omakorda täielikus vastuolus eesmärgiga, 

mida vastastikune tunnustamine peaks täitma. 11. detsembril 2009 vastu võetud Stockholmi 

programmis otsustas Euroopa Ülemkogu, et jätkata tuleks kõikehõlmava süsteemi loomist, mille 

abil kogutakse tõendeid piiriülese mõõtmega kohtuasjades ning mis tugineb vastastikuse 

tunnustamise põhimõttele. Euroopa Ülemkogu märkis, et kõnealuses valdkonnas moodustavad 

olemaolevad vahendid killustatud süsteemi ja vaja on uut lähenemisviisi, mis põhineb vastastikuse 

tunnustamise põhimõttel, kuid võtab samuti arvesse vastastikuse õigusabi traditsioonilise süsteemi 

paindlikkust. Seetõttu kutsus Euroopa Ülemkogu üles looma terviklikku süsteemi, millega 

  
1 Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vt käesolevale ettepanekule lisatud üksikasjalikku 

seletust (9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 1).
2 ELT L 196, 02.11.03, lk 45.
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kõnealuses valdkonnas asendatakse kõik kehtivad õigusaktid (sealhulgas Euroopa 

tõendikogumismääruse raamotsus) ning mis hõlmab võimalikult suurel määral igat liiki tõendeid, 

sisaldab täitmise tähtaegu ja piirab võimalikult suurel määral keeldumise aluseid.

Käesolevale ettepanekule lisatud üksikasjalikus seletuses (…/10 COPEN …) antakse üksikasjalik 

ülevaade probleemidest, mis tulenevad praegusest olukorrast. Selles selgitatakse ka käesoleva 

ettepaneku esitamise põhjuseid.

Peamised uue õigusaktiga tehtavad muudatused on järgmised:

- menetlust lihtsustatakse ühtse õigusakti (uus direktiiv) loomise abil ning seeläbi asendatakse 

kõik kehtivad õigusaktid tõendite kogumise osas; sealhulgas asendatakse vastastikuse 

õigusabi konventsioonid, arestimise otsuste raamotsus ja Euroopa tõendikogumismääruse 

raamotsus;

- keskendutakse läbiviidavale uurimistoimingule (nagu vastastikuse õigusabi puhul) ning 

mitte kogutava tõendi liigile (nagu Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse puhul);

- vähendatakse võimalusi keelduda Euroopa uurimismääruse tunnustamisest või täitmisest;

- kiirendatakse menetlust;

- tehakse praktilisi tõhustamisi, võimaldades näiteks määruse koostanud riigi ametiisikutel 

aidata Euroopa uurimismääruse täitmist täidesaatvas riigis.

I PEATÜKK: EUROOPA UURIMISMÄÄRUS

Artikkel 1: Euroopa uurimismääruse määratlus ja selle täitmise kohustus

Kõnealuses artiklis sätestatakse Euroopa uurimismääruse määratlus. Artiklis täpsustatakse, et 

Euroopa uurimismääruse peamiseks eesmärgiks on konkreetse uurimistoimingu teostamine. 

Lõikes 3 kinnitatakse põhiõiguste ja õiguse üldpõhimõtete olulisust, nagu seda tehakse ka kõigi 

teiste õigusaktide puhul, mis käsitlevad vastastikust tunnustamist kriminaalmenetluses.
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Artikkel 2: Mõisted

Artiklis 2 sätestatakse mitme ettepanekus kasutatud kontseptsiooni mõisted.

Artikli 2 lõigetes 1 ja 2 käsitletakse määruse koostanud ja täidesaatvate asutuste või ametiisikute 

mõistet. Kõnealuseid artikleid tuleb lugeda koos artikli 28 lõike 1 punktiga a, millega nõutakse, et 

liikmesriigid esitavad teabe selle kohta, millised asutused või ametisikud on määratud määruse 

koostanud ja täidesaatvateks asutusteks või ametiisikuteks, ning koos artikli 6 lõikega 2, millega 

nähakse ette võimalus määrata keskasutusi. Keskasutustel on Euroopa uurimismääruse edastamisel 

siiski vaid halduslik roll.

(a) määruse koostanud asutus või ametiisik: enamik liikmesriike kasutavad tõenäoliselt punkti i, 

milles sätestatakse kohtuniku, kohtu, eeluurimiskohtuniku või prokuröri määramine asutuse või 

ametiisikuna, kellel on Euroopa uurimismääruse koostamise pädevus. Erinevate riiklike süsteemide 

arvesse võtmiseks võimaldatakse punktiga ii määrata muu õigusasutus, mis tegutseb konkreetsel 

juhul uurimisorganina kriminaalmenetluses ja kellel on konkreetses juhtumis pädevus taotleda 

tõendite kogumist. Näiteks võib liikmesriik määrata Euroopa uurimismääruse koostavaks asutuseks 

politseiasutuse, kuid seda üksnes juhul kui asjaomane politseiasutusel on pädevus siseriiklikult 

taotleda asjaomase uurimistoimingu teostamist. Selline lahendus on kooskõlas vastastikust õigusabi 

käsitlevate kehtivate õigusaktidega ning Euroopa tõendikogumismääruse raamotsusega. Viimati 

nimetatud õigusakt on siiski vähem paindlik, kuna sisaldab kinnitamismenetlust, mille abil saab 

täidesaatev riik nõuda liikmesriigilt, kes määras määruse koostavaks asutuseks politseiasutuse, et 

Euroopa uurimismääruse kinnitab õigusasutus selle mõiste kitsamas tähenduses (kohtunik, 

prokurör, kohus või eeluurimiskohtunik). Selline kinnitamismenetlus on üks täiendav lisanõue, 

mida Euroopa tõendikogumismäärus on võrreldes vastastikuse õigusabiga kaasa toonud, ning 

seetõttu oleks vaja läbi viia lihtsustamine. Lisaks on direktiivi eelnõus kavandatud lahendus 

kooskõlas vastastikuse tunnustamise põhimõttega.
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(b) täidesaatev asutus või ametiisik: ka täidesaatva asutuse või ametiisiku määramine on 

liikmesriikide pädevuses. Liikmesriikidel ei ole siiski piiramatu tegutsemisruum, kuna nõutakse, 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 A 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.

Artikkel 3: Euroopa uurimismääruse kohaldamisala

Artikkel 3 on ettepaneku oluline osa. Nagu eespool ja üksikasjalikus selgituses on juba selgitatud, 

on käesoleva ettepaneku üheks peamiseks eesmärgiks lihtsustada käesolevas valdkonnas tehtavat 

õigusalast koostööd, asendades kõik kehtivad õigusaktid (ning seepärast ka õigusaktid, mis 

reguleerivad vastastikust õigusabi ja vastastikust tunnustamist) ühtse raamistikuga. Seepärast peab 

Euroopa uurimismäärus põhimõtteliselt hõlmama kõiki uurimistoiminguid, mille eesmärk on 

tõendite kogumine. Kõnealune norm on sätestatud artikli 3 lõikes 1.

Mõned uurimistoimingud eeldavad siiski erinorme, mida saab paremini käsitleda eraldi. See kehtib 

ühise uurimisrühma loomise ja ühise uurimisrühma poolt tõendite kogumise suhtes (artikli 3 lõike 2 

punkt a), mida reguleeritakse nii Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi 

kriminaalasjades käsitleva 29. mai 2000. aasta konventsiooni1 (edaspidi „2000. aasta vastastikuse 

õigusabi konventsioon”) artikliga 13 kui nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsusega 2002/465/JSK 

ühiste uurimisrühmade kohta2. Ühise uurimisrühma loomine eeldab näiteks keerulise kokkuleppe 

allkirjastamist. Seoses tõendite kogumisega ühise uurimisrühma poolt, on ühise uurimisrühma 

lisaväärtuseks just nimelt see, et tõendid ringlevad ühise uurimisrühma sees vabalt, mis tähendab, et 

puudub vajadus koostada Euroopa uurimismäärus. Väljajätmine hõlmab ka elektroonilise side 

pealtkuulamise kaht liiki, mille osas on 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklites 

18–22 sätestatud keerulised eeskirjad. Nendeks liikideks on satelliitside pealtkuulamine ja taotluse 

esitanud riigile vahetult edastatav elektroonilise side pealtkuulamine. Selliste normide lisamine 

Euroopa uurimismäärusesse mõjutaks uue raamistiku järjepidevust ning ei ole vajalik, kuna 

  
1 EÜT C 197, 12.7. 2000, lk 3. Vt samuti: Seletuskiri, EÜT C 379, 29.12.2000, lk 7.
2 EÜT L 162, 20.6.2002, lk 1.
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uurimistoimingud oleksid teineteisest väga eraldatud ja seepärast ei ole vaja ette näha võimalust, et 

määruse koostanud ja täidesaatev asutus või ametiisik lisab need teiste uurimistoimingutega 

samasse taotlusse. Nende toimingute teostamiseks koostöö tegemine on jätkuvalt võimalik kehtivate 

eeskirjade kohaselt, mida asendatakse üksnes selles ulatuses, mis käsitleb Euroopa 

uurimismäärusega hõlmatud toiminguid (vt artikkel 29).

Oluline on märkida, et Euroopa uurimismääruse kohaldamisalast jäetakse välja üksnes 

elektroonilise side pealtkuulamise eelnimetatud kaks liiki. Ettepaneku artikliga 27 reguleeritakse 

elektroonilise side pealtkuulamise tavalist korda, millega nähakse antud osas ette paindlikud 

eeskirjad.

Artikkel 4: Menetlused, mille läbiviimiseks võib Euroopa uurimismääruse teha

Seoses küsimusega, milliste menetlusliikide puhul saab Euroopa uurimismäärust koostada, põhineb 

ettepanek tervenisti Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse artiklil 5. Euroopa uurimismääruse 

koostamine on ette nähtud kriminaalmenetluse käigus tõendite kogumiseks, kuid hõlmab ka 

mõningaid haldusasutuste algatatud menetlusi, millel on kriminaalõiguslik mõõde ning mis 

vastavad täpsetele kriteeriumitele. Kuigi ettepaneku artikkel 4 ja Euroopa tõendikogumismääruse 

raamotsuse artikkel 5 on identsed, ei ole haldusasutuste algatatud menetlusi käsitlevad sätted 

täielikult samased. Kuna Euroopa uurimismääruse kohaldamisala laiendati oluliselt, nii et see 

hõlmab pea kõiki uurimistoiminguid, on lisatud uus keeldumise alus, millega nähakse ette võimalus 

keelduda Euroopa uurimismääruse täitmisest juhul, kui see ei ole koostatud kriminaalmenetluse 

raames (artikli 10 lõike 1 punkt d).

Artikkel 5: Euroopa uurimismääruse sisu ja vorm

Euroopa uurimismäärus on lisas esitatud vormina, mis on nõuetekohaselt täidetud ja määruse 

koostanud asutuse või ametiisiku poolt allkirjastatud (artikli 5 lõige 1). Vorm ei ole seega tunnistus, 

mis kaasneb eraldi otsusega, nagu see on vastastikust tunnustamist käsitleva mitme õigusakti puhul 

(vt näiteks arestimise otsuste raamotsus). Euroopa uurimismääruse puhul valitud lahendus on 

samane Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa tõendikogumismääruse puhul valitud lahendusega, 

mille osas edastab määruse koostanud asutus või ametiisik vaid ühe dokumendi.
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Keelte osas (artikli 5 lõige 2) on lahendus sarnane sellele, milleni jõuti vastastikust tunnustamist 

käsitlevate teiste õigusaktide puhul. Iga liikmesriik otsustab täidesaatva riigina, millises keeles tuleb 

Euroopa uurimismäärus talle edastada. Iga liikmesriik on kohustatud aktsepteerima tema ametlikku 

keelde tõlgitud või selles koostatud Euroopa uurimismäärust, kuid artikli 5 lõikega 2 kutsutakse 

liikmesriike ka märkima võimalikke teisi keeli.

Artikli 28 lõike 1 punktis b on sätestatud iga liikmesriigi kohustus anda teavet aktsepteeritavate 

keelte kohta.

II Peatükk – Määruse koostanud riigi menetlused ja tagatised

Artikkel 6: Euroopa uurimismääruse edastamine ja vorm

Euroopa uurimismääruse edastamist ja vormi käsitleva artikli 6 sisu on identne Euroopa 

tõendikogumismääruse raamotsuse artikliga 8, mis sisaldab vastastikust tunnustamist käsitlevate 

õigusaktide standardsõnastust. Kogu ametlik suhtlus peab toimuma määruse koostanud ja 

täidesaatvate asutuste või ametiisikute vaheliste otsekontaktide kaudu (artikli 6 lõige 1). Siiski on 

olemas võimalus määrata keskasutused, mis abistavad õigusasutusi. Keskasutused võivad osaleda 

Euroopa uurimismääruse edastamisel ja vastuvõtmisel, kuid see hõlmab vaid haldusülesandeid 

(artikli 6 lõige 2). Artikli 28 lõike 1 punktis c on sätestatud kohustus anda teavet keskasutuse 

kasutamise kohta.

Teised lõiked seonduvad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kasutamisega (artikli 6 lõiked 3 

ja 4) ning Euroopa uurimismääruse põhjendamatult saanud asutuse või ametiisiku kohustusega 

edastada see pädevale täidesaatvale asutusele või ametiisikule (artikli 6 lõige 5). Artikli 6 lõikes 6 

kinnitatakse pädevate asutuste või ametiisikute vaheliste otsekontaktide põhimõtet ning 

keskasutustelt abisaamise võimalust (artikli 6 lõige 6).
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Artikkel 7: Varasema Euroopa uurimismäärusega seotud Euroopa uurimismäärus

Artikkel 7 põhineb Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse artiklil 9. Sellega nähakse ette 

võimalus koostada täiendav Euroopa uurimismäärus, mis täiendab varasemat Euroopa 

uurimismäärust (artikli 7 lõige 1). Selle sättega täpsustatakse ka seda, et kui määruse koostanud 

asutus või ametiisik osaleb uurimistoimingu teostamisel, võib ta uurimistoimingu ajal edastada 

varasemat Euroopa uurimismäärust täiendava Euroopa uurimismääruse otse täidesaatvale asutusele 

või ametiisikule. Seetõttu ei ole vajalik, et uus Euroopa uurimismäärus oleks koostatud määruse 

koostanud riigis ega ole vajalik edastada Euroopa uurimismäärus keskasutuste kaudu, juhul kui 

need on vastavalt artikli 6 lõikele 2 loodud.

III Peatükk – Täidesaatva riigi menetlused ja tagatised

Artikkel 8: Tunnustamine ja täitmine

Artikli 8 lõike 1 kohaselt „täidesaatev asutus või ametiisik tunnustab (…) Euroopa uurimismäärust 

ilma täiendavate formaalsusteta ja võtab seejärel vajalikud meetmed, et täita määrust samal viisil 

ja sama korra kohaselt nagu siis, kui asjaomast uurimistoimingut oleks taotlenud täidesaatva riigi 

asutus või ametiisik (…)”. Selle sättega täpsustatakse kohaldatavaid õigusakte. Otsuse teostada 

uurimistoiminguid teeb määruse koostanud asutus või ametiisik, kes teeb seda vastavalt 

siseriiklikule õigusele kui ta koostab Euroopa uurimismäärust. Täidesaatev asutus või ametiisik 

võib seda otsust vaidlustada üksnes vastavalt artiklis 10 märgitud tunnustamisest või täitmisest 

keeldumise põhjustele. Uurimistoimingu teostamist reguleeritakse siiski täidesaatva riigi 

õigusaktidega.

Näiteks juhul, kui Euroopa uurimismäärus on koostatud hoone läbiotsimise eesmärgil, on määruse 

koostanud asutus või ametiisik pädev otsustama, kas asjaomase juhtumi puhul on hoone 

läbiotsimine vajalik (vt ka artikli 8 lõige 1, mis annab toimingu valiku osas teatud paindlikkuse). 

Läbiotsimise teostamise korda reguleeritakse siiski täidesaatva riigi õigusaktidega. Juhul kui hoone 

läbiotsimine öösel on määruse koostanud riigis lubatud aga täidesaatvas riigis mitte, võimaldatakse 

artikli 8 lõikega 1 täidesaatval asutusel või ametiisikul teostada uurimistoiming päeval vastavalt 

oma asukohaliikmesriigi õigusaktidele.
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Asjaolu, et uurimistoimingu teostamise suhtes kohaldatakse täidesaatva riigi õigust, võib siiski 

tekitada probleeme seoses tõendite lubatavusega määruse koostanud riigis. Seepärast sisaldab 

ettepanek oma artikli 8 lõikes 2 sätet, mida sisaldavad ka 2000. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsioon ja vastastikuse tunnustamise õigusaktid. Sellega kehtestatakse võimalus, et määruse 

koostanud asutus või ametiisik märgib Euroopa uurimismääruses, millist korda tuleb järgida, et 

tagada tõendite lubatavus. Täidesaatev asutus või ametiisik on kohustatud seda korda järgima, kui 

see ei ole vastuolus täidesaatva riigi õiguse aluspõhimõtetega. Selline praktiline lahendus ühitab 

tõendite lubatavuse tagamise vajaduse ja eeskirjad kohaldatavate õigusaktide kohta.

Artikli 8 lõige 3 on uus säte võrreldes ELi kehtivate õigusaktidega. Sellega luuakse selgesõnaliselt 

õiguslik alus määruse koostanud riigi pädeva asutuse või ametiisiku osalemisele Euroopa 

uurimismääruse täitmise ajal, et abistada täidesaatvaid asutusi või ametiisikuid. Kehtivate 

õigusaktidega ei takistata sellist osalemist, kuid selgesõnalise viite ja kohustuse puudumine on 

toetanud asjaolu, et sellist osalemist ei taotleta ega osutata piisavalt. Selline osalemine võib olla 

otsustav, et tagada tõendite lubatavus või et koostada uurimistoimingu käigus täiendavaid Euroopa 

uurimismäärusi (vt artikli 7 lõige 2). Artikli 8 lõikega 3 sätestatakse lisaks õiguslikule alusele ka 

täidesaatva riigi kohustus aktsepteerida täidesaatva riigi pädeva asutuse või ametiisiku osalemist. 

Samas tagatakse sättega ka piisav paindlikkus, kehtestades, et osalemisest võib keelduda, kui see on 

vastuolus täidesaatva riigi õiguse aluspõhimõtetega. Osalemise eesmärk on abistada täidesaatvaid 

asutusi või ametiisikuid. Põhjenduses nr 10 täpsustatakse, et see võimalus ei tähenda, et määruse 

koostanud riigi asutustele või ametiisikutele antakse täidesaatva riigi territooriumil korrakaitse 

volitused.

Samuti tuleks märkida, et artikli 8 lõiget 3 ei kohaldata üksnes määruse koostanud asutuste või 

ametiisikute osalemise suhtes, vaid laiemalt „pädevate asutuste või ametiisikute” osalemise suhtes, 

nii et seda võib näiteks kohaldada ka politseiuurija suhtes, kes vastutab määruse koostanud riigis 

asja menetlemise eest. Lõpetuseks tuleks märkida, et artiklitega 16 ja 17 reguleeritakse tsiviil- ja 

kriminaalvastutust asjaomaste isikute poolt täidesaatvas riigis toimepandud tegude eest.
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Artikkel 9: Erinevat liiki uurimistoimingu kasutamine

Üheks peamiseks erinevuseks Euroopa uurimismääruse ja Euroopa tõendikogumismääruse vahel on 

see, et Euroopa uurimismäärus põhineb läbiviidaval uurimistoimingul, samas kui Euroopa 

tõendikogumismäärus põhineb kogumise objektiks oleval konkreetsel tõendi liigil. Sellest tulenevalt 

ja kooskõlas vastastikuse tunnustamise põhimõttega, teeb määruse koostanud asutus või ametiisik 

otsuse selle kohta, millist liiki uurimistoimingut tuleb läbi viia.

Artikliga 9 luuakse vajalik paindlikkus ning võimaldatakse täidesaatval asutusel või ametiisikul 

järgneval kolmel juhul kasutada Euroopa uurimismääruses osutatust erinevat uurimistoimingut:

- Artikli 9 lõike 1 punkt a: kui Euroopa uurimismääruses osutatud uurimistoimingut ei ole 

täidesaatva riigi õiguses olemas: sellisel juhul on toimingu teostamine võimatu. Erineva 

uurimistoimingu kasutamise võimaldamine aitab ka määruse koostanud asutust või ametiisikut, 

kuna sellega tagatakse siiski mingi tulemuse saavutamine.

- Artikli 9 lõike 1 punkt b: kui Euroopa uurimismääruses osutatud uurimistoiming on täidesaatva 

riigi õiguses olemas, ent seda kasutatakse üksnes nende kuritegude või kuriteokategooriate 

puhul, mille hulka ei kuulu Euroopa uurimismäärusega hõlmatud kuritegu: selline juhtum 

hõlmab näiteks olukorda, kui Euroopa uurimismäärus koostatakse selleks, et kuulata pealt 

kahtlusaluse elektroonilist sidet, kuid see on täidesaatvas riigis lubatud üksnes selliste 

kuritegude puhul, mille hulka ei kuulu Euroopa uurimismäärusega hõlmatud kuritegu. Sellisel 

juhul oleks põhjendamatu seada täidesaatvale riigile uurimistoimingu teostamise kohustust.

- Artikli 9 lõike 1 punkt c: kui täidesaatva asutuse või ametiisiku valitud uurimistoiminguga 

saadakse leebemaid sunnivahendeid kasutades sama tulemus nagu Euroopa uurimismäärusega 

ette nähtud toiminguga. See võimalus võimaldab teatud paindlikkust, kuid seda üksnes juhul, et 

toiminguga saavutatakse tulemus, mida määruse koostanud asutus või ametiisik oli kavandanud.

Artikli 9 lõiget 1 tuleb lugeda koos artikli 10 lõike 1 punktiga c, millega võimaldatakse keelduda 

Euroopa uurimismääruse täitmisest kui artikli 9 lõikes 1 nimetatud juhtudel puudub alternatiivne 

toiming.
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Kui täidesaatev asutus või ametiisik kavatseb vastavalt artikli 9 lõikele 1 kasutada 

uurimistoimingut, mis erineb määruse koostanud asutuse või ametiisiku määratud toimingust, tuleb 

tagada, et sellega ei põhjustata uurimisele ootamatuid tagajärgi, eelkõige seoses tõendite lubatavuse 

ja uurimise tulemustega. Seepärast sätestatakse artikli 9 lõikega 2 kohustus teavitada määruse 

koostanud asutust või ametiisikut, kes võib teha otsuse Euroopa uurimismäärus tagasi võtta. 

Määruse koostanud asutus või ametiisik võib Euroopa uurimismäärust ka muuta ning näiteks 

otsustada kasutada kolmandat liiki toimingut.

Artikkel 10: Mittetunnustamise või mittetäitmise põhjused

Üheks peamiseks muutuseks, mida käesolev ettepanek, võrreldes vastastikuse õigusabi ja Euroopa 

tõendikogumismääruse raamotsusega, kaasa toob, on see, et mittetunnustamise või mittetäitmise 

põhjused on rangemalt piiritletud. Vastastikuse õigusabi puhul on taotluse mittetäitmise põhjuste 

loetelu lühike, kuid põhjused ise on väga üldised, eelkõige seoses suveräänsuse ja avaliku korraga. 

Selles osas on peamiseks sätteks 1959. aasta kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa 

konventsiooni (CETS nr 30) artikkel 2. Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse puhul on aga 

üheks probleemiks kõnealuste põhjuste pikk loetelu, mis on esitatud artiklis 13.

Ettepaneku artikli 10 lõikega 1 piiritletakse mittetunnustamise või mittetäitmise põhjused järgneva 

nelja juhtumiga.

- Punktis a osutatakse juhtumile, kui täidesaatva riigi õiguses on sätestatud privileeg või 

immuniteet. Kui on tõenäoline, et privileeg või immuniteet võidakse mõistliku aja jooksul 

tühistada, võib täidesaatev asutus või ametiisik hoopis vastavalt artiklile 14 otsustada täitmist 

edasi lükata.

- Teine põhjus on üle võetud Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse artikli 9 lõike 1 

punktist g. Sellega võimaldatakse Euroopa uurimismääruse täitmisest keelduda, „kui konkreetse 

juhtumi korral kahjustaks määruse täitmine riigi olulisi julgeolekuhuve, ohustaks teabeallikat 

või hõlmaks teatud luuretegevustega seotud salastatud teabe kasutamist”. Sellise põhjuse 

kasutamise üle otsustatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.
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- Kolmas põhjus seondub reegliga, et määruse koostanud asutus või ametiisik otsustab, millist 

uurimistoimingut teostatakse ja milline peab olema paindlikkus, et see reegel toimiks. Artikli 9 

lõike 1 punktides a ja b sätestatakse, et täidesaatev asutus või ametiisik võib kasutada Euroopa 

uurimismääruses märgitust erinevat uurimistoimingut, kui asjaomast uurimistoimingut ei ole 

täidesaatva riigi õiguses olemas või kui seda kasutatakse üksnes nende kuritegude või 

kuriteokategooriate puhul, mille hulka ei kuulu Euroopa uurimismäärusega hõlmatud kuritegu. 

Kuid selline alternatiivne uurimistoiming ei ole alati olemas. Kui alternatiivne toiming puudub, 

võib Euroopa uurimismääruse täitmisest keelduda (artikli 10 lõike 1 punkt c).

- Neljas põhjus seondub asjaoluga, et Euroopa uurimismäärust saab kasutada tõendite 

kogumiseks mitte üksnes kriminaalmenetluse raames, vaid ka teatud liiki haldusasutuste 

algatatud menetluste käigus, millel on kriminaalõiguslik mõõde (artikkel 4). Euroopa 

uurimismääruse ja kõigi selles sätestatud uurimistoimingute kasutamine haldusasutuste 

algatatud menetluste käigus (nagu see on ka Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuse puhul) 

on põhjendamatu. Täidesaatvale riigile tuleks selles küsimuses jätta teatud tegutsemisruum. 

Seepärast on võimaliku keeldumise põhjusena märgitud asjaolu, et Euroopa uurimismäärus ei 

ole koostatud kriminaalmenetluse, vaid haldusasutuste algatatud menetluste käigus.

Artikli 10 lõikes 2 rõhutatakse asjaomaste asutuste või ametiisikute vaheliste konsultatsioonide 

vajadust.

Artikkel 11: Tunnustamise või täitmise tähtajad

Menetluse kiirendamise ja mittevajalike viivituste vältimise vajadus on ilmne. Kuigi paljudel 

juhtudel toob asjaomaste asutuste või ametiisikute koostöö, eelkõige otsekontaktide kaudu toimuv 

koostöö, kaasa vastastikuse õigusabi taotluse tõhusa ja kiire täitmise, on samuti hästi teada, et 

liigagi tihti jääb taotlus vastuseta või käsitletakse seda vastuvõetamatult aeglaselt.

2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artikli 4 lõikega 5 parandati juba olukorda seeläbi, 

et taotluse saanud asutusele, kes teab et ei suuda täita taotluses esitatud tähtaegu, kehtestati kohustus 

võtta ühendust taotluse esitanud asutusega ning teavitada teda sellest, milline on hinnanguline 

ajaline kulu taotluse täitmiseks. Siiski ei kehtestatud kohustuslikku nõuet menetluse kestuse kohta.
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Euroopa tõendikogumismääruse raamotsusega tehti seevastu ettepanek kehtestada selged tähtajad, 

nimelt 30 päeva Euroopa tõendikogumismääruse tunnustamise otsuse tegemiseks ning veel 

30 päeva toimingu täitmiseks, kuigi sätestati ka erandi tegemise võimalus (artikkel 15). Käesolevas 

ettepanekus esitatud lähenemisviis põhineb osaliselt kirjeldatud lahendusel.

Ettepanek peaks siiski kaasa tooma olukorra märkimisväärse paranemise, kuna lisatakse uus 

põhimõte, et „tunnustamise või täitmise otsus võetakse vastu ja uurimistoiming teostatakse sama 

kiiresti ja samadel tingimustel nagu sarnase siseriikliku juhtumi korral”. Kõnealuse põhimõtte 

järgimiseks tuleb vältida enamikku praegustest viivitustest, nagu see peakski olema vabadusel, 

turvalisusel ja õigusel rajaneval ühisel alal. Kõnealune põhimõte on esitatud artikli 11 lõikes 1 

sätestatud juriidilise kohustuse vormis ning on aluseks sättele, mis käsitleb tunnustamise või 

täitmise tähtaegu. Teised sätted täiendavad seda põhimõtet.

Need sätted sisaldavad konkreetseid tähtaegu, kuid artikli 11 lõikes 2 sätestatakse selgesõnaliselt, et 

täidesaatev asutus või ametiisik peaks püüdma Euroopa uurimismäärust täita isegi uurimismääruses 

ettenähtud tähtajast kiiremini. Lõikega lisatakse selgesõnaliselt võimalus, et määruse koostanud 

asutus või ametiisik märgib, et uurimistoiming tuleb teostada kindlaksmääratud kuupäeval. See võib 

olla kasulik, kui näiteks erinevates asukohtades asuvate hoonete läbiotsimine tuleb teostada 

samaaegselt.

Artikli 11 lõikega 3 säilitatakse Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuses sätestatud (artikli 15 

lõige 2) 30 päeva pikkune tähtaeg Euroopa uurimismääruse tunnustamise või täitmise otsuse 

tegemiseks. Artikli 11 lõikega 5 luuakse sarnaselt Euroopa tõendikogumismääruse raamotsusele 

teatud paindlikkus ning võimalus otsuse tegemist edasi lükata, kuid kõnealune lõige on 

raamotsusest rangem, sest sellega sätestatakse, et otsus tuleb igal juhul teha 60 päeva jooksul, samas 

kui eelmises õigusaktis ei kehtestatud tähtaega.
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Artikli 11 lõikega 4 säilitatakse uurimistoimingu teostamise tähtaeg. Kuna käesoleva ettepaneku 

kohaldamisala on palju laiem (Euroopa tõendikogumismäärus hõlmas vaid olemasolevaid 

tõendeid), pikendati Euroopa tõendikogumismääruse raamotsuses sätestatud 60 päeva pikkust 

tähtaega ettepanekus 90 päevale. Seda on võimalik piiranguteta pikendada. Kuigi 30–60 päeva 

jooksul peab olema võimalik teha otsus selle kohta, kas Euroopa uurimismäärust saab täita või 

mitte, ning kuigi toimingut peab olema võimalik teostada kolme kuu jooksul, loob Euroopa 

uurimismäärusega hõlmatud uurimistoimingute lai ulatus vajaduse kohaldada suuremat 

paindlikkust.

Artikkel 12: Tõendite üleandmine

Tõendite üleandmist käsitlev ettepaneku artikkel 12 põhineb Euroopa tõendikogumismääruse 

raamotsuse artikli 15 lõigetel 5 ja 6. Kogutud tõendid antakse viivitamatult üle määruse koostanud 

asutusele või ametiisikule ning täidesaatev asutus või ametiisik võib nõuda tõendite tagastamist 

täidesaatvale riigile pärast seda, kui need ei ole määruse koostanud riigis enam vajalikud. Artikli 12 

lõikega 1 kehtestatakse, et määruse koostanud asutus või ametiisik võib nõuda, et tõendid antakse 

viivitamatult üle asutustele või ametiisikutele, kes abistavad Euroopa uurimismääruse täitmisel. 

Täidesaatev asutus või ametiisik on kohustatud seda taotlust täitma, kui see on tema 

asukohaliikmesriigi õigusega lubatud.

Artikkel 13: Õiguskaitsevahendid

Artikliga 13 sätestatakse, et õiguskaitsevahendid on huvitatud isikutele kättesaadavad vastavalt 

siseriiklikule õigusele. Kuna käesolev ettepanek sisaldab üldist korda ning selles ei eristata 

uurimistoimingute erinevaid liike, ei ole käesolevas ettepanekus asjakohane sätestada 

õiguskaitsevahendite ühtset korda. Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt on siiski vaja 

vältida seda, et Euroopa uurimismääruse koostamise sisulisi põhjusi vaidlustatakse hagi esitamisega 

täidesaatva riigi kohtule.
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Artikkel 14: Tunnustamise või täitmise edasilükkamise põhjused

Artiklis 14 esitatakse vastastikuse tunnustamise õigusaktide standardsõnastus seoses Euroopa 

uurimismääruse tunnustamise või täitmise edasilükkamise põhjustega. Selline edasilükkamine on 

võimalik, kui Euroopa uurimismääruse täitmine kahjustaks käimasolevat eeluurimist või süüdistuse 

esitamist või kui asjaomased tõendid on juba kasutusel teistes kriminaalmenetlustes. 

Edasilükkamise ajaline kestus peab olema võimalikult lühike.

Artikkel 15: Teavitamise kohustus

Käesolev ettepanek peab saavutama tasakaalu menetluse lihtsustamise (mis eeldab mittevajalike 

haldusmeetmete vältimist) ning määruse koostanud asutusele või ametiisikule täidesaatvas riigis 

läbiviidava menetluse hetkeseisu kohta piisava teabe esitamise vahel.

Artikli 15 lõikega 1 tagatakse, et määruse koostanud asutus või ametiisik saab ühe nädala jooksul 

Euroopa uurimismääruse kättesaamisest teabe menetluse eest vastutava täidesaatva asutuse või 

ametiisiku kohta. Sellise teabega kinnitatakse, et Euroopa uurimismäärus on kätte saadud ning et 

menetlust viiakse läbi. Lisaks võimaldab see teave määruse koostanud asutusel või ametiisikul 

asuda otsekontakti täidesaatva asutuse või ametiisikuga, näiteks et täiendada Euroopa 

uurimismäärust uute teostamisele kuuluvate toimingutega või teabega.

Artikli 15 lõikega 2 sätestatakse täidesaatva asutuse või ametiisiku teised kohustused seoses 

määruse koostanud asutuse või ametiisiku teavitamisega menetluse käigus. See hõlmab teavet, et 

Euroopa uurimismäärus on puudulik või ilmselgelt ebatäpne, et teha tuleks edasisi järelpärimisi, et 

määruse koostanud asutuse või ametiisiku taotletud formaalsusi või menetlusi ei ole võimalik täita 

või et Euroopa uurimismääruse täitmisest on keeldutud või on see edasi lükatud.
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Artiklid 16 ja 17: Ametnike vastutus

On mitmeid olukordi, mil määruse koostanud riigi ametnikud võivad Euroopa uurimismääruse 

täitmise ajal viibida täidesaatvas riigis. Artikli 8 lõikega 3 nähakse sellise kohaoleku võimalus 

selgesõnaliselt ette, kuid selline vajadus võib tekkida ka varjatud operatsioonide või kontrollialuste 

saadetiste käigus. Seetõttu on vaja sätestada tsiviil- ja kriminaalvastutust käsitlevad eeskirjad. 

Artiklid 16 ja 17 põhinevad 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklitel 15 ja 16, mis

omakorda tulenevad 1990. aasta Schengeni konventsiooni artiklitest 42 ja 43.

Artikkel 16 käsitleb määruse koostanud riigi ametnike suhtes või nende poolt toime pandud 

kuritegusid ning kõnealuste ametnike käsitamist täidesaatva riigi ametnikena.

Artiklis 17 reguleeritakse tsiviilvastutust. Nagu seda märgiti 2000. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsiooni artikli 16 seletuskirjas, on käesoleva artikli eesmärk sätestada kord selliste 

tsiviilnõuete rahuldamiseks, mis võivad tuleneda liikmesriigi ametnike poolt teise liikmesriigi 

territooriumil teostatud operatsioonidest (…). Põhireegel on see, et liikmesriik vastutab oma 

ametnike poolt asjaomaste operatsioonide teostamisel tekitatud kahju eest. Liikmesriik, kelle 

territooriumil kahju on tekitatud, peab esmalt siiski hüvitama sellise kahju tingimustel, mis kehtivad 

tema enda ametnike tekitatud kahju puhul. Sellisel juhul peab teine liikmesriik talle hüvitama 

täielikult kõik summad, mida see on kannatanutele või nende esindajatele tasunud. Liikmesriik, 

kelle territooriumil kahju on tekitatud, ei või esitada muid kahjunõude avaldusi, kui need mis 

käsitlevad eespool nimetatud hüvitamist ning võimalikke kolmandate isikute (nt operatsioone 

teostanud ametnikud) esitatud kahjuhüvitamise nõudeid.

Artikkel 18: Ametisaladuse hoidmise kohustus

Enamus Euroopa uurimismäärusi sisaldavad teavet, mida tuleb uurimise konfidentsiaalsuse huvides 

kaitsta. Sama kehtib teabe kohta, mida edastatakse osana Euroopa uurimismääruse täitmise käigus 

kogutud tõenditest. Artikli 18 lõiked 1–3 tulenevad Euroopa Nõukogu 8. novembri 1990. aasta 

rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni artiklist 33.
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Kõnealuste lõigetega sätestatakse liikmesriikide kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et nii 

määruse koostanud kui täidesaatvad asutused või ametiisikud kaitsevad teabe konfidentsiaalsust 

ning teavitavad teineteist, kui konfidentsiaalsuse nõudeid ei saa täielikult järgida.

Artikli 18 lõige 4 põhineb vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta protokolli artiklil 4. 

Sellega käsitletakse konkreetselt Euroopa uurimismäärusi, mis on koostatud pangakontosid ja -

tehinguid käsitleva teabe saamiseks (vt artiklid 23–25). Artikli 18 lõikega 4 kohustatakse 

liikmesriike võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et pangad ei avalikusta pangakliendile või 

kolmandatele isikutele uurimise läbiviimise asjaolu.

IV Peatükk: Teatud uurimistoiminguid käsitlevad erisätted

Käesoleva õigusaktiga nähakse ette ühtne tõendite kogumise kord. Siiski on vaja kehtestada 

täiendavad eeskirjad teatud liiki uurimistoimingute jaoks, mis tuleks lisada Euroopa 

uurimismäärusesse. Enamikku neist toimingutest on käsitletud 2000. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsiooni ja selle 2001. aasta protokolli erinevates artiklites. Kõnealuseid artikleid on kasutatud 

käesoleva uue õigusakti alusena. Nende eeskirjade õigusakti lisamise eesmärk on anda rohkem 

üksikasju võrreldes tõendite kogumise ühtse korraga. Samuti on võrreldes tõendite kogumise ühtse 

korraga sätestatud mõned erandid, mis leiavad väljenduse mittetunnustamise või mittetäitmise 

täiendavate põhjustena.

Artikkel 19: Vahistatud isikute ajutine üleviimine määruse koostanud riiki uurimise 

eesmärgil

Artikkel 19 käsitleb olukorda, mil määruse koostanud asutus või ametiisik taotleb, et täidesaatvas 

riigis vahistatud isik viibiks määruse koostanud riigi territooriumil. Seda olukorda käsitletakse 

1959. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklis 11. Kuigi 1959. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsiooni artikkel 11 on osa kõnealuse konventsiooni III peatükist, mis ei ole otseselt seotud 

tõendite kogumisega, on see üleviimise liik lisatud Euroopa uurimismäärusesse, kuna üleviimise 

otsus tehakse uurimistoimingu hilisema teostamise eesmärgil. Eesmärk on näiteks tagada, et isik on 

määruse koostanud riigis kättesaadav.
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Artikli 19 lõikega 2 sätestatakse keeldumise põhjused, mis täiendavad artiklis 10 sätestatud Euroopa 

uurimismääruse suhtes kohaldatavaid üldisi põhjuseid. Need täiendavad põhjused põhinevad 

1959. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklil 11 ning on järgmised: vahistatud isik ei 

anna oma nõusolekut, tema kohalolek on vajalik taotluse saanud riigi territooriumil käimasolevas 

kriminaalmenetluses ning üleviimine pikendaks tõenäoliselt tema kinnipidamist.

Artikli 19 lõiked 3–8 ei vaja erilist kommentaari. Artikli 19 lõikes 9 sätestatakse, et üleviimise 

kulud kannab määruse koostanud riik, nagu see on sätestatud juba 1959. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsiooni artiklis 20.

Artikkel 20: Vahistatud isikute ajutine üleviimine täidesaatvasse riiki uurimise eesmärgil

Artikkel 20, mis põhineb 1959. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklil 9, käsitleb samuti 

vahistatud isikute üleviimist. Samas, kui artikkel 19 hõlmab olukorda, mil täidesaatvas riigis 

vahistatud isik viiakse üle määruse koostanud riiki, siis artikkel 20 käsitleb olukorda, mil määruse 

koostanud riigis vahistatud isik viiakse üle täidesaatvasse riiki. Selline üleviimine võib näiteks olla 

vajalik, et tuua kahtlustatav isik kuriteopaika (juhul, kui kuritegu pandi toime täidesaatva riigi 

territooriumil).

Artikli 20 lõikega 2 sätestatakse keeldumise põhjused, mis põhinevad 2000. aasta vastastikuse 

õigusabi konventsiooni artiklil 9 ning mis täiendavad artiklis 10 sätestatud Euroopa uurimismääruse 

suhtes kohaldatavaid üldisi põhjuseid. Esimene täiendav põhjus seondub olulisusega, mida mõnes 

liikmesriigis osutatakse asjaomase isiku eelnevale nõusolekule. Teine täiendav põhjus seondub 

asjaomaste asutuste või ametiisikute vahelise kokkuleppe puudumisega ajutise üleviimise korra 

suhtes.

Artikli 20 lõiked 3 ja 4 seonduvad üleviidava isiku nõusolekuga. Nagu ka 2000. aasta vastastikuse 

õigusabi konventsioonis, jäetakse ka Euroopa uurimismääruses nõusoleku nõutavuse küsimus 

asjaomaste liikmesriikide õigusaktide reguleerimisalasse. Iga liikmesriik võib märkida, et nõusolek 

on alati nõutav või et seda nõutakse teatavatel tingimustel. Artikli 28 lõike 1 punktiga d sätestatakse 

kohustus teavitada komisjoni sellest nõudest või nendest tingimustest, et määruse koostanud riik 

oleks nendest teadlik enne Euroopa uurimismääruse koostamist.
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Artikli 20 lõige 5 ei vaja täiendavat selgitamist.

Artikli 20 lõikega 6 korratakse artikli 19 lõikega 9 sätestatud põhimõtet, kuid kuna isik on antud 

juhul vahistatud täidesaatvas riigis, täpsustatakse lõikes asjaolu, et määruse koostanud riigi 

kantavad kulud (mis hõlmavad näiteks isiku transporti) ei kata kulusid, mis tulenevad isiku 

kinnipidamisest täidesaatvas riigis.

Artikkel 21: Ülekuulamine videokonverentsi teel

Artikkel 21 põhineb 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklil 10 ning järgnevad 

selgitused on samuti suurel määral võetud kõnealuse konventsiooni seletuskirjast.

Nagu seletuskirjas juba selgitati, võimaldab uue tehnoloogia areng ühes riigis viibival isikul suhelda 

teises riigis viibiva isikuga reaalajas toimuva videoside teel. Artikkel 21 töötati välja, et see oleks 

alus videokonverentsi kasutamisele ja lihtsustaks seda, mille tulemusel lahendataks probleemid, mis 

võivad tekkida kriminaalmenetluse käigus, kui isik viibib ühes liikmesriigis ning tema osalemine 

teises liikmesriigis toimuval ülekuulamisel ei ole soovitav või võimalik. Artiklit kohaldatakse 

üldiselt ekspertide ja tunnistajate ülekuulamiste suhtes, kuid seda võib artikli 21 lõikes 9 sätestatud 

eritingimustel kasutada ka süüdistatavate isikute ülekuulamise suhtes.

Artikli 21 lõikes 1 sätestatakse selgesõnaliselt, et määruse koostanud riigis võib koostada Euroopa 

uurimismääruse täidesaatvas riigis viibiva isiku ülekuulamiseks videokonverentsi teel. Euroopa 

uurimismääruse koostamist võimaldavad asjaolud seisnevad selles, et määruse koostanud asutus või 

ametiisik nõuab kõnealuse isiku ülekuulamist tunnistaja või eksperdina, kuid ülekuulatava isiku 

isiklik saabumine ülekuulamiseks selle riigi territooriumile ei ole soovitav või on see võimatu. 

„Mittesoovitav” võib näiteks tähendada, et tunnistaja on väga noor, väga vana või halva tervisega; 

„võimatu” võib näiteks hõlmata juhtumeid, kus tunnistaja ilmumine määruse koostanud liikmesriiki 

seaks ta tõsisesse ohtu.



9288/10 ADD 1 es/tkb 20
DG H 2 B ET

Euroopa uurimismääruse täitmine on põhimõtteliselt kohustuslik, kuid nagu see on sätestatud ka 

2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooniga, võib sellest keelduda, kui see oleks vastuolus 

täidesaatva riigi õiguse aluspõhimõtetega. Tegemist on keeldumise põhjusega, mis täiendab artikli 

10 lõikes 1 sätestatud Euroopa uurimismääruse suhtes kohaldatavaid üldisi põhjuseid (artikli 21 

lõige 2). Viide „õiguspõhimõtetele” tähendab siinkohal, et Euroopa uurimismääruse täitmisest ei 

saa keelduda üksnes põhjusel, et tunnistajate ja ekspertide ülekuulamist videokonverentsi teel ei ole 

täidesaatva liikmesriigi seadustes ette nähtud või et siseriikliku õiguse kohaselt jääks täitmata üks 

või mitu üksikasjalikku tingimust ülekuulamise korraldamiseks videokonverentsi teel 

(vt 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni seletuskiri).

Artikli 21 lõikega 2 sätestatakse samuti, et täitmisest võib keelduda, kui täidesaatval riigil 

puuduvad videokonverentsi jaoks vajalikud tehnilised vahendid, kuid artikli 21 lõikega 3 

sätestatakse selgesõnaliselt, et võib need vahendid tagada määruse koostanud riik.

Artikli 21 lõike 4 kohaselt kohaldatakse artikli 10 lõikes 2 sätestatud kohustust konsulteerida 

määruse koostanud asutuse või ametiisikuga selliste juhtumite puhul, mille puhul täidesaatev asutus 

või ametiisik kavatseb kasutada täiendavat keeldumise põhjust, mis seondub kas õiguse 

aluspõhimõtete või tehniliste vahendite puudumisega.

Videokonverentsi teel toimuv ülekuulamine põhineb asjaolul, et tunnistaja või eksperdi isiklik 

kohaleilmumine ei ole soovitav või on see võimatu (artikli 20 lõige 1). Euroopa uurimismääruses 

peab seda põhjendama. Asjakohaste asjaolude hindamine on siiski täielikult määruse koostanud 

riigi pädevuses (artikli 20 lõiked 1 ja 5).

Artikli 21 lõikes 6 sätestatakse eeskirjad, mida tuleb järgida videokonverentsi teel toimuva 

ülekuulamise puhul.

- Esmalt sisaldab punkt a sätet, mille kohaselt viibib ülekuulamise juures täidesaatva riigi 

õigusasutuse esindaja, kes vajadusel sekkub, et muu hulgas tagada, et kõnealuse liikmesriigi 

õiguse aluspõhimõtteid ei rikuta ülekuulamise käigus.

- Punkti b kohaselt lepivad asjaomased pädevad asutused või ametiisikud vajaduse korral kokku 

meetmetes, mis on vajalikud ülekuulatava isiku kaitsmiseks. See võib hõlmata selliste 

õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad ülekuulatava isiku kaitsmist ning kehtivad määruse 

koostanud riigis.

- Punktis c sätestatakse, et ülekuulamist viib läbi määruse koostanud riigi õigusasutus või toimub 

ülekuulamine selle juhtimisel kooskõlas asjaomase riigi õigusega.
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- Ilma et see piiraks punkti e kohaldamist, peab videokonverentsi teel ülekuulataval isikul olema 

samad õigused, mis tal oleks juhul, kui ta osaleks ülekuulamisel, mis toimub määruse koostanud 

riigis.

- Lisaks nõutakse punktis d, et määruse koostanud riigi või ülekuulatava isiku taotlusel tagab 

täidesaatev asutus või ametiisik, et ülekuulatavat isikut abistab vajaduse korral tõlk.

- Punktis e on sätestatud kaitsemeede, mille kohaselt võib ülekuulatav isik taotleda õigust ütluste 

andmisest keelduda, kui tal on see õigus kas täidesaatva või määruse koostanud liikmesriigi 

õiguse alusel. Kui sellist õigust taotletakse, jääb otsuse tegemine ülekuulamist läbiviiva 

õigusasutuse ülesandeks ning täidesaatva riigi õigusasutuse ülesandeks jääb loomulikult 

vajalike meetmete võtmine, et viia ülekuulamine läbi oma õiguse aluspõhimõtete kohaselt. 

Asjaomased õigusasutused peaksid omavahel konsulteerima kõigi taotluste puhul, mis 

käsitlevad ütluste andmisest keeldumist.

Artikli 21 lõikega 7 sätestatakse videokonverentsi protokolli koostamine, mida teeb täidesaatva riigi 

õigusasutus ning mis edastatakse määruse koostanud riigile. Kõnealuses lõikes sätestatakse 

andmed, mis tuleb protokolli lisada. Tegemist ei ole ülekuulamise sisu käsitlevate andmetega. 

Märkida tuleks siiski, et tulenevalt asjaomaste isikute, sealhulgas lisaks ülekuulatavale isikule ka 

teiste täidesaatvas riigis osalevate isikute, kaitse vajadusest, võivad asjaomased liikmesriigid oma 

siseriikliku õiguse kohaselt heaks kiita protokolli koostamise erikorra. Sellise korra kohaselt võib 

näiteks esineda olukord, mil protokolli ei lisata teatavate täidesaatvas riigis toimunud ülekuulamisel 

osalenud isikute nimesid, kuid vajadusel märgitakse seal nende ametinimetus.

Võttes arvesse videokonverentsiga seonduvaid märkimisväärseid kulusid, sätestatakse artikli 21 

lõikega 8, et määruse koostanud riik hüvitab täidesaatvale riigile teatud kulud, mis tulenevad 

ülekuulamisest videokonverentsi teel. Täidesaatev riik võib siiski loobuda täielikult või osaliselt 

kulutuste hüvitamise nõudest.
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Artikli 21 lõikes 9 sätestatakse, et kui isik keeldub videokonverentsi teel toimuva ülekuulamise ajal 

tunnistusi andmast või annab valetunnistusi, peaks täidesaatval riigil olema õigus kohelda kõnealust 

isikut samamoodi nagu siis, kui ülekuulamine toimuks siseriikliku menetluse raames. See järeldub 

asjaolust, et vastavalt nimetatud lõikele tuleneb videokonverentsil tunnistuste andmise kohustus 

täidesaatva riigi õigusest. Kõnealuse lõike eesmärk on eelkõige tagada, et tunnistuse andmise 

kohustuse mittetäitmise korral kohaldatakse tunnistaja suhtes tema käitumisest tulenevaid samu 

tagajärgi, mida kohaldataks siseriikliku menetluse korral, kus videokonverentsi ei kasutata. Juhul 

kui ilmnevad lõikes 9 märgitud probleemid, võivad määruse koostanud ja täidesaatvad asutused ja 

ametiisikud lõike kohaldamise küsimuses omavahel suhelda. See tähendab üldjuhul, et 

ülekuulamist läbiviiv määruse koostanud riigi asutus või ametiisik esitab võimalikult kiiresti 

täidesaatvale asutusele või ametiisikule teabe, mis võimaldab viimasel tunnistaja või eksperdi 

suhtes võtta asjakohaseid meetmeid.

Artikli 21 lõikega 10 võimaldatakse liikmesriikidel laiendada käesoleva artikli kohaldamisala 

süüdistatavate isikute ülekuulamiseks videokonverentsi teel. 2000. aasta vastastikuse õigusabi 

konventsiooni kohaselt oli see üksnes võimalus ning liikmesriikidel oli täielik otsustamisvabadus. 

Mittesiduv säte ei oleks olnud kooskõlas käesoleva ettepanekuga. Paindlikkus on siiski tagatud 

seeläbi, et lisati täiendavad keeldumise põhjused, mis seonduvad videokonverentsi teel 

ülekuulatava süüdistatava isiku nõusoleku puudumisega ja asjaoluga, et Euroopa uurimismääruse 

täitmine oleks vastuolus täidesaatva riigi õigusega.

Artikkel 22: Ülekuulamine telefonikonverentsi teel

Artikkel 22 põhineb 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklil 11. Nagu selgitati 

kõnealuse konventsiooni seletuskirjas, on ülekuulamine telefonikonverentsi teel täiendav valdkond, 

milles elektroonilist sidet saab kasutada vastastikuse õigusabi eesmärkidel. Sellised ülekuulamised 

võivad osutuda eriti kasulikeks olukordade puhul, kui näiteks tunnistajalt soovitakse saada avaldust 

või üldist laadi teavet. Lisaks on neid võimalik korraldada ja läbi viia küllaltki lihtsalt ja soodsa 
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hinnaga. Käesoleva artikliga sätestatakse kord, mida liikmesriigid peavad kohaldama seoses 

taotlustega viia läbi ülekuulamine telefonikonverentsi teel. Märkida tuleks siiski, et artikliga 22 ei 

piirata mõnes liikmesriigis kasutatavat tava, mille kohaselt kuulatakse välisriigis viibivat isikut 

tunnistajana üle telefoni teel (näiteks konsulaaresindustes), saamata seejuures selle liikmesriigi abi, 

kus asjaomane isik viibib.

Artikli 22 lõikega 1 sätestatakse, et Euroopa uurimismääruse võib koostada, et läbi viia 

ülekuulamine telefonikonverentsi teel, kui liikmesriigi õigusasutuse poolt tunnistaja või eksperdina 

ülekuulatav isik viibib teises liikmesriigis.

Artikli 22 lõikega 2 sätestatakse kaks keeldumise põhjust lisaks artikli 10 lõikes 1 osutatud 

põhjustele. Telefonikonverentsi teel ülekuulamise läbiviimiseks koostatud Euroopa uurimismääruse 

täitmisest võib keelduda, kui telefonikonverentsi kasutamine on täidesaatva riigi õiguse 

aluspõhimõtetega vastuolus ning kui tunnistaja või ekspert ei ole nõus, et ülekuulamine toimub sel 

viisil. Vastavalt lõikele 4 võib täidesaatev riik ülekuulamise praktilise korra osas nõuda, et 

ülekuulamise suhtes kohaldatakse artikli 21 lõigete 6 ja 9 sätteid niivõrd, kuivõrd nad on 

kohaldatavad. Artikli 21 lõiget 8 kohaldatakse automaatselt, välja arvatud kui liikmesriigid teisiti 

kokku lepivad.

Artikkel 23: Teave pangakontode kohta

Artiklid 23–25 põhinevad vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta protokolli artiklitel 1–3, 

mis käsitlevad pangakontosid ja -tehinguid. Igas artiklis käsitletakse üht järgmistest 

uurimistoimingutest: teabe saamine pangakontode kohta (artikkel 23), teabe saamine minevikus 

tehtud pangatehingute kohta (artikkel 24) ja tulevaste pangatehingute pidev kontroll (artikkel 25). 

Järgnevad selgitused on samuti suurel määral võetud kõnealuse konventsiooni 2001. aasta 

protokolli seletuskirjast.
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Artikliga 23 käsitletakse Euroopa uurimismäärusi, mis on koostatud, et saada teavet pangakontode 

kohta, mida omavad või käsutavad füüsilised või juriidilised isikud. Artikli 23 lõikes 2 sätestatakse 

kohustus omada suutlikkust teha pangakontosid kindlaks kogu täidesaatva riigi territooriumil. Selle 

lõikega ei kohustata liikmesriike asutama pangakontode keskregistrit, vaid jäetakse iga liikmesriigi 

otsustada, kuidas seda sätet tõhusalt järgida. Kui täidesaatev asutus või ametiisik teeb oma 

territooriumil kindlaks pangakonto, on ta kohustatud edastama määruse koostanud riigile 

pangakonto numbri ja kõik selle üksikasjad.

Artikli 23 kohaldamine on piiratud teabega pangakontode kohta, mida omavad või käsutavad 

füüsilised või juriidilised isikud, kelle suhtes viiakse läbi eeluurimist. Teatud tingimustel 

kohaldatakse artiklit ka pangakontode suhtes, mille suhtes on kõnealustel isikutel volitus (artikli 23 

lõige 3).

Eeluurimise objektiks oleva isiku käsutatavad pangakontod hõlmavad kontosid, mille puhul on 

kõnealune isik tegelikult kasusaav omanik ning see kehtib hoolimata sellest, kas neid kontosid 

omab füüsiline isik, juriidiline isik või sihtfondi või muu eriotstarbelise fondi haldaja kujul või 

nimel tegutsev organ, mille asutajad või kasusaajad ei ole teada. Tegelikult kasusaava omaniku 

mõiste on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 

2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 

kohta1 artikli 3 lõikes 6.

Pangakontod, mille suhtes on eeluurimise objektiks oleval isikul volitus, on iseenesest hõlmatud 

pangakonto „käsutamise” mõistega, kuid selliste kontode suhtes kohaldatakse erisätet artikli 23 

lõige 3). Sellised pangakontod ei ole automaatselt hõlmatud. Eeldatakse vajadust, et määruse 

koostanud asutus või ametiisik toob selle teabe Euroopa uurimismääruses eraldi esile. Lisaks 

eeldatakse, et seda teavet on võimalik esitada mõistliku aja jooksul. See tähendab, et täidesaatev 

asutus või ametiisik ei ole kohustatud tegema kõiki jõupingutusi, hoolimata teabe saamise 

maksumusest ja kestusest, vaid tegema jõupingutusi, mis on ressursikulu osas proportsionaalsed 

juhtumi tähtsuse ja kiireloomulisusega. Täidesaatev asutus või ametiisik saab seda hinnata, võttes 

  
1 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
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aluseks teabe, mille määruse koostanud asutus või ametiisik peab talle esitama artikli 23 lõike 6 

kohaselt. Selle piirangu üheks põhjuseks on asjaolu, et volitust käsitlevat teavet on sageli 

keerulisem saada, isegi kui see on „panga valduses”. Näiteks võib olla, et see teave ei ole 

kättesaadav panga peakontori arvutisüsteemi kaudu, vaid asub panga kohalikus filiaalis. Mõnel 

juhul võib see teave asuda toimikus, mis ei ole arvuti vahendusel kättesaadav.

Artikli 23 lõikega 4 täpsustatakse, et teabe esitamise kohustust kohaldatakse juhul, kui teave on 

asjaomast kontot haldava panga valduses. Ettepanekuga ei seata liikmesriikidele ega pankadele uusi 

kohustusi seoses pangakontosid käsitleva teabe säilitamisega.

Artikli 23 lõikega 5, mis põhineb vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta protokolli artiklis 

1 sätestatud piirangul, võimaldatakse keelduda Euroopa uurimismääruse täitmisest, kui asjaomane 

kuritegu ei kuulu sättes loetletud kategooriatesse.

Artikli 23 lõikega 6 nõutakse, et määruse koostanud asutus või ametiisik esitab Euroopa 

uurimismääruses spetsiifilise teabe. Eesmärgiks on võimalusel piirata Euroopa uurimismääruse 

kohaldamine teatud pankade ja/või kontodega ning lihtsustada Euroopa uurimismääruse täitmist. 

Lõikega kehtestatakse määruse koostanud asutuse või ametiisiku kohustus põhjalikult kaaluda, kas 

teave võib „olla kuriteo uurimise jaoks olulise väärtusega”, esitada see teave Euroopa 

uurimismääruses selgesõnaliselt ning samuti põhjalikult kaaluda, millisele liikmesriigile või 

millistele liikmesriikidele ta uurimismääruse saadab. Selle lõike mõtteks on, et määruse koostanud 

asutus või ametiisik ei saa seda uurimistoimingut kasutada teabe „väljameelitamise” vahendina 

suvalisest liikmesriigist - või kõigist liikmesriikidest - vaid et ta peab Euroopa uurimismääruse 

suunama liikmesriigile, mis tõenäoliselt on võimeline taotletavat teavet esitama. Samas ei 

võimaldata sättega täidesaatval asutusel või ametiisikul tõstatada küsimust, kas taotletav teave võib 

vastavalt lõike esimesele taandele olla kuriteo uurimise jaoks olulise väärtusega.
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Euroopa uurimismäärus peaks samuti sisaldama teavet pankade kohta, mille puhul oletatakse, et 

neis hoitakse asjakohaseid kontosid, kui selline teave on olemas. Sellest tuleneb, et määruse 

koostanud asutus või ametiisik peaks Euroopa uurimismääruse piirama üksnes teatud liiki 

pangakontode ja/või teatud liiki pankades hoitavate kontodega. See võimaldab ka täidesaatval 

asutusel või ametiisikul piirata Euroopa uurimismääruse täitmist. Määruse koostanud asutus või 

ametiisik edastab täidesaatvale asutusele või ametiisikule kogu muu teabe, mis võib hõlbustada 

Euroopa uurimismääruse täitmist.

Artikkel 24: Teave pangatehingute kohta

Artikkel 24 seondub Euroopa uurimismäärustega, mis on koostatud, et saada teavet pangakontode 

või minevikus tehtud pangatehingute kohta. Kõnealune artikkel põhineb vastastikuse õigusabi 

konventsiooni 2001. aasta protokolli artiklil 2. Artiklid 23 ja 24 on omavahel seotud seeläbi, et 

määruse koostanud asutus või ametiisik võib olla saanud artiklis 23 sätestatud uurimistoimingu 

alusel teabe pangakonto kohta ning võib seejärel taotleda teavet selle konto kaudu tehtud 

pangatehingute kohta. Kõnealune uurimistoiming on siiski eraldiseisev ning seda võidakse 

otsustada kasutada pangakonto suhtes, millest määruse koostanud asutuse uurimisorganid said 

teadlikuks teiste vahendite või kanalite kaudu.

Artikli 24 lõikes 1 ei osutata (erinevalt artiklist 23) kontodele, mis seonduvad isikuga, kelle suhtes 

viiakse läbi eeluurimist. Sellega täpsustatakse, et Euroopa uurimismäärus võib hõlmata kontosid, 

mida omavad kolmandad isikud, st isikud kelle suhtes ei viida läbi kriminaalmenetlust, kuid kelle 

kontod on mingil viisil seotud eeluurimisega. Määruse koostanud riik peab Euroopa 

uurimismääruses tooma esile kogu teabe sellise seose kohta. Praktiliseks näiteks on olukord, mil 

täiesti süütu isiku pangakontot kasutatakse kahe konto, mis mõlemad kuuluvad kahtlustatavale, 

vahelise „transpordivahendina”, et tekitada segadust ja peita tehingu jälgi. Artikliga 24 

võimaldatakse määruse koostanud asutusel või ametiisikul saada teavet kõigi kõnealuse kontoga 

seotud tehingute kohta.

Teavet tuleb esitada tehingute kohta, mis tehti kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ühe või 

mitme Euroopa uurimismääruses kindlaksmääratud konto kaudu. Sellise Euroopa uurimismääruse 

täitmise käigus edastatav teave sisaldab „üksikasjalikke andmeid kõikide saatja ja saaja kontode 

kohta” (artikli 23 lõige 1).
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Seetõttu ei ole Euroopa uurimismääruse täitmisel piisav, kui täidesaatev asutus või ametiisik esitab 

teabe, et teatud kuupäeval kanti asjaomasele pangakontole või teisele kontole teatav rahasumma või 

kanti sellelt pangakontolt või teiselt kontolt teatud rahasumma kolmandale pangakontole, vaid peab 

esitama määruse koostanud asutusele või ametiisikule teabe saatja ja saaja konto kohta, st 

pangakonto numbri ja muud üksikasjad, mis on vajalikud et võimaldada määruse koostanud 

asutusel või ametiisikul jätkata Euroopa uurimismääruse täitmist seoses kõnealuse kontoga. See 

võimaldab määruse koostanud asutusel või ametiisikul jälgida raha kontodevahelist liikumist.

Artikli 24 lõige 2 vastab artikli 23 lõike 2 esimesele lausele. Kõnealuse sätte osas vaata eespool 

toodud märkust.

Artikli 24 lõige 3 vastab artikli 23 lõikele 3. Kõnealuse sätte osas vaata eespool toodud märkust.

Artikli 24 lõige 4 vastab artikli 23 lõike 6 esimesele taandele, kuid selle sõnastus on leebem, kuna 

artikli 24 kohaselt koostatud Euroopa uurimismäärus on oma laadilt üksikasjalikum kui artikli 23 

alusel koostatud Euroopa uurimismäärus.

Artikkel 25: Pangatehingute kontrollimine

Tulevikus toimuvate pangatehingute kontrollimine on uurimistoiming, mida hõlmatakse juba 

vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta protokolli artikliga 3. Kõnealuse protokolli 

seletuskirjas selgitatakse siiski, et „käesoleva artikliga kohustatakse liikmesriike üksnes looma 

mehhanismi, mille abil saavad liikmesriigid taotluse korral abi osutada, kuid jäetakse iga 

liikmesriigi pädevusse iga konkreetse juhtumi osas otsustada, kas ja millistel tingimustel abi 

osutatakse”.

Selline ulatuslik tegevusvabadus ei ole kooskõlas praeguste arengutega ELi õigusalases koostöös, 

eelkõige koostöös, mis toimub vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel. Kuigi käesoleva 

ettepaneku artikkel 25 põhineb väga suures osas vastastikuse õigusabi konventsiooni 2001. aasta 

protokolli artiklil 3, on ta ka mõningal määral erinev.
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Uurimistoimingu eripära ja selle tundlikkust võetakse siiski arvesse ning ettepanek sisaldab 

vajalikku paindlikkust. See paindlikkus ei kajastu artiklis 25, vaid artiklis 27. Pangatehingute 

kontrollimine on uurimistoiming, mis eeldab tõendite kogumist reaalajas, pidevalt ja teatud aja 

jooksul, ning on seetõttu hõlmatud artikliga 27, mis sätestab mittetunnustamise täiendava põhjuse 

lisamise abil paindlikkuse (vt alljärgnevalt).

Artikli 25 lõikega 1 sätestatakse võimalus koostada Euroopa uurimismäärus eesmärgiga kontrollida 

tulevikus toimuvaid pangatehinguid.

Artikli 25 lõige 2 vastab artikli 23 lõike 2 esimesele lausele. Kõnealuse sätte osas vaata eespool 

toodud märkust.

Artikli 25 lõige 3 vastab artikli 4 lõikele 4.

Artikli 25 lõikes 4 sätestatakse, et kontrollimist puudutavates praktilistes üksikasjades lepivad 

kokku määruse koostanud ja täidesaatva riigi pädevad asutused või ametiisikud.

Artikkel 26: Kontrollialused saadetised

Kontrollialuseid saadetisi kasutatakse peamiselt uurimiste käigus, mis seonduvad ebaseadusliku 

kauplemise alaste süütegudega. Eesmärk on vältida ebaseaduslike kaupade vedaja (näiteks veoauto, 

mis sisaldab ebaseaduslikke uimasteid) kinnipidamist ning oodata näiteks kuni tarne viiakse lõpuni. 

Tegemist on olulise uurimistoiminguga, mille abil on näiteks veoautojuhi vahistamise asemel 

võimalik hävitada kuritegelik ühendus.

Kontrollialuseid saadetisi käsitleti juba 1990. aasta Schengeni konventsiooni artiklis 73, kuid 

üksnes seoses uimastikaubandusega. 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artikliga 12 

laiendati seda ka kuritegevuse teistele liikidele.
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2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni seletuskirjas märgitakse artikli 12 osas, et: 

„Kontrollialuse saadetise mõistet ei ole konventsioonis eraldi määratletud ning seda tuleks 

tõlgendada kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavaga. Sätet kohaldatakse, kui näiteks ebaseaduslik 

saadetis on asjaomaste liikmesriikide nõusolekul kinni peetud ja selle vedu on lubatud jätkata 

esialgset koostist puutumata, selle kõrvaldades või täielikult või osaliselt asendades”.

Artikliga 26 sätestatakse selgesõnaliselt võimalus kasutada Euroopa uurimismäärust kontrollialuse 

saadetise läbiviimiseks. Kohaldatakse Euroopa uurimismääruse üldnorme, nii et siinkohal puudub 

vajadus esitada 2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsiooni artikli 12 kogu sisu. Ainus eraldi 

viitamist vajanud norm on sätestatud artikli 26 lõikes 2 ning seondub asjaoluga, et operatsiooni 

juhivad ja kontrollivad alati täidesaatva riigi pädevad asutused ja ametiisikud.

Artikkel 27: Uurimistoimingud, mis eeldavad tõendite kogumist reaalajas, pidevalt ja teatud 

aja jooksul

Artikkel 27 on võtmerollis nii käesoleva ettepaneku puhul kui laiemas katses luua üldine, paindlik 

ja tõhus kord.

See hõlmab mitmeid uurimistoiminguid, mis eeldavad tõendite kogumist reaalajas, pidevalt ja 

teatud aja jooksul. See hõlmab näiteks elektroonilise side pealtkuulamist1, koha või isiku jälgimist 

või varjatud operatsiooni läbiviimist. Lisaks hõlmab see käesolevas ettepanekus selgesõnaliselt 

märgitud uurimistoiminguid, nagu näiteks kontrollialused saadetised või pangatehingute 

kontrollimine.

Kõnealuste uurimistoimingute kasutamine on vajalik mitmete uurimiste puhul, eelkõige 

organiseeritud kuritegevust või terrorismi käsitlevate uurimiste puhul. Seetõttu on nende hõlmamine 

käesolevas ettepanekus vajalik. Selle mittetegemine tähendaks, et õigusasutused oleksid jätkuvalt 

silmitsi mitme korraga ning ei saaks ühte dokumenti sisestada kõiki uurimistoiminguid, mille 

teostamist nad teises liikmesriigis sooviksid.

  
1 Käesoleva ettepaneku kohaldamisalast on välja jäetud väga spetsiifilist liiki elektroonilise side 

pealtkuulamine. Vt selgitusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 2 punktides b ja c.
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Kõnealuseid uurimistoiminguid iseloomustavad siiski märkimisväärsed erinevused liikmesriikide 

õigusaktides, mis omavad olulist mõju, kuna need uurimistoimingud põhjustavad põhiõiguste ja 

eelkõige eraelu puutumatuse piiramist. Seetõttu kohaldataksegi vastastikuse õigusabi õigusaktide 

raames kõnealust liiki uurimistoimingute suhtes leebemat korda kui teiste toimingute suhtes.

Neid kaalutlusi arvesse võttes on nende uurimistoimingute lisamine Euroopa uurimismääruse 

kohaldamisalasse vajalik ning samas on ebarealistlik ja asjakohatu piirata mittetunnustamise põhjusi 

Euroopa uurimismääruse standardkorras sätestatud põhjustega.

Paindlikkuse ja ulatusliku kohaldamisala eesmärkide ühitamiseks sätestatakse artiklis 27, et 

Euroopa uurimismäärus koostatakse sellise toimingu teostamise eesmärgil, kuid selle täitmisest 

võidakse keelduda, kui kõnealuse toimingu teostamine ei oleks sarnase siseriikliku juhtumi puhul 

lubatud.

Tulevikus võib kõnealuste toimingute osas osutuda vajalikuks ja võimalikuks kehtestada rangem 

kord ning selle eesmärgi saavutamiseks on võimalik läbi viia Euroopa uurimismäärust käsitleva 

õigusakti muutmine või täiendamine. Kuid see eesmärk ulatub kaugemale käesoleva ettepaneku 

eesmärgist.

V Peatükk: Lõppsätted

Artikkel 28: Teatised

Artikliga 28 sätestatakse kohustus teavitada komisjoni mitmest otsusest, mis tehakse käesoleva 

õigusakti rakendamise käigus (pädevate asutuste või ametisikute määramine, Euroopa 

uurimismääruse koostamisel aktsepteeritavad keeled, artikli 20 punktis a osutatud nõue saada 

vahistatud isikult nõusolek tema üleviimise kohta).
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Artikkel 29: Seos muude lepingute ja kokkulepetega

Nagu eespool ja üksikasjalikus selgituses on juba selgitatud, on käesoleva ettepaneku üheks 

peamiseks eesmärgiks luua ühtne kord, mida kohaldatakse teises liikmesriigis tõendite kogumise 

suhtes. Seetõttu peab käesolev ettepanek asendama praegu kehtivad korrad. Samal ajal on oluline 

märkida, et nende kehtivate kordade aluseks olevate õigusaktide sätted on sageli tõendite 

kogumisest kaugemale ulatuvad (vt näiteks kohtukutsete kättetoimetamine 1959. aasta vastastikuse 

õigusabi konventsioonis). Lisaks kehtestatakse artikli 4 lõikega 2 vajadus säilitada (kuigi väga 

piiratud ulatuses) õigusakte, mis on aluseks koostööle uurimistoimingute osas, mis on erandlikult 

välja jäetud käesoleva ettepaneku kohaldamisalast. Nende uurimistoimingute ja tõendite kogumist 

mittekäsitlevate aspektide osas koostöö jätkamise eesmärgil ei ole võimalik säilitada vaid 

kõnealuste õigusaktide üksikuid sätteid. Näiteks on oluline säilitada 1959. aasta vastastikuse 

õigusabi konventsiooni mitmed artiklid, et seda konventsiooni oleks võimalik kasutada 

kohtukutsete kättetoimetamiseks. Õigusliku vaakumi vältimiseks on parem hoiduda artiklite 

jagamisest nendeks, mida säilitatakse ning nendeks, mis asendatakse. Sel põhjusel sätestatakse 

artikli 29 lõikes 1, et käesolev ettepanek, mis keskendub tõendite kogumisele, asendab loetletud 

õigusaktide vastavad sätted.

Käesolev ettepanek asendab ka osa nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsusest 2003/577/JSK (vara 

või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus) (artikli 29 lõige 2). Eraldiseisva ja 

praktikas harva kasutatava õigusakti säilitamine on mittevajaliku keerukuse allikaks. Raamotsust 

2003/577/JSK kohaldatakse siiski lisaks tõendite arestimisele ka vara arestimise suhtes eesmärgiga 

see edaspidi konfiskeerida. Seetõttu ei tohiks seda täielikult kehtetuks tunnistada.

Artikli 29 lõiked 3 ja 4 on standardsätted, mis võimaldavad kohaldada õigusakte, näiteks 

piirkondlikke lepinguid ja kokkuleppeid, mis aitavad lihtsustada või hõlbustada tõendite kogumist 

võrreldes käesoleva ettepanekuga.
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Artikkel 30: Üleminekukord

Õigusabitaotluse täitmise menetlus võib olla pikaajaline ning ei ole kunagi silmapilkne. Seetõttu on 

vajalik kehtestada üleminekukord. Üleminekukorra aluseks on taotluse kättesaamise kuupäev. Enne 

Euroopa uurimismääruse direktiivi kohaldamise alguskuupäeva kättesaadud õigusabitaotlusi 

käsitletakse jätkuvalt vastastikuse õigusabi õigusaktide kohaselt. Sama kehtib raamotsuse 

2003/577/JSK alusel tõendite arestimise kohta tehtud otsuste suhtes.

Artikkel 31: Direktiivi ülevõtmine

See artikkel ei vaja täiendavat selgitamist.

Artikkel 32: Aruanne kohaldamise kohta

See artikkel ei vaja täiendavat selgitamist.

Artikkel 33: Jõustumine

See artikkel ei vaja täiendavat selgitamist.

_____________


