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Ülemaailmsed universaalsed 
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Euroopa inimõiguste 
süsteem
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Parlamentaarne assamblee (nõuandev organ)

European Union (28 states)

Põhiõiguste Harta, 2009

Euroopa Kohus

OSCE (57 states)



Inimõigused 
võrgus

Põhimõte:

Inimõigused on samad, olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse pärimaailmas või võrgus, sest isik peab

olema võrgus kaitstud olenemata õiguste 
rakendamiseks kasutatavatest tehnoloogiatest ja 

keskkonnast.



Euroopa Nõukogu 
Inimõiguste juhis interneti kasutajatele

CM/Rec(2014)6)

... Riik ei pea mitte ainult hoiduma inimõiguste rikkumisest, 
vaid ka jälgima eraettevõtteid, mis võivad ohustada 

üksikisiku inimõigusi

Internetis kaitstud õigused hõlmavad järgmist:

• juurdepääsuõigust ja mittediskrimineerimist

• sõnavabadust ja teabevabadust

• õigus kogunemisele, ühinemisele ja osalemisele

• privaatsust ja andmekaitset

• haridus ja kirjaoskus

• laste ja noorte õigusi

• õigus tõhusale õiguskaitsevahendile.



Riigi positiivsed kohustused 
ja erasektori osalejate roll

• PRINTSIIP: inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust
kohaldatakse ainult riikide suhtes, riigiasutuste tegev usele
või tegevusetusele

• …  riikide kohustused austada, kaitsta ja edendada inimõigusi
hõlmavad eraettevõtete järelevalvet.

• … Eraettevõtjad?



EIK selgroog: 3-astmeline test

Õigusriik ja 
inimõiguste piirangud
Euroopa Inimõiguste 
Kohus: meelevaldsus 

ja õigusriik

Piirangukontroll:

1. Peavad põhinema seadusel

2. Teenima seaduslikku eesmärki

3. Olema vajalikud demokraatlikus ühiskonnas
- Proportsionaalsus
- Hindamispiir

4. Olema kooskõlas õigusriigi põhimõtetega

5. Tõhusa õiguskaitsevahendi olemasolu



Tagasi 
põhitõedess

e -
Inimõigused

Inimõigused õigusteooria 
perspektiivis on rahvusvaheliste 
ja riiklike asutuste poolt 
seadustatud õigused

Inimõigusi 
võib 
klassi-
fitseerida

subjekti järgi

ulatuse järgi
• Vabadused on 

negatiivsed 
õigused

• Positiivsed 
õigused

kasutusvaldkondade 
kaupa

subjektide arvu järgi

funktsioonide 
iseärasuste järgi



Uute 
inimõiguste teke 
Interneti tarbeks



3. Põlvkonna inimõigused

(kollektiivsed õigused)

2. Põlvkonna inimõigused

(majanduslikud, sotsiaalsed ja 
kultuurilised õigused)

1. Põlvkonna inimõigused

(Kodaniku ja poliitilised 
õigused)



1. põlvkonna 
inimõigused
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Kodaniku- ja poliitilised õigused

Olemuselt negatiivsed 

Kuluvabad

Kohesed

Täpsed

Mitte-ideoloogilised (mittepoliitilised)

Kohtulikult kaitstavad

Päris „juriidilised“ õigused



2. põlvkonna 
inimõigused
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Majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurialased

positiivsed

Ressursi-intensiivsed

Progressiivsed

Ähmased

Poliitilised (ideoloogiliselt vaieldavad)

Sotsialistlikud ja kohtulikult mitte jõustatavad

Rohkem pürgimused ja eesmärgid kui tegelikud 
„juriidilised“ nõuded

Nn õigus äraelamiseks

Tinglikud 1. generatsiooni õiguste tagamisest



3. põlvkonna 
inimõigused
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Kollektiivsed õigused
Tuletatud õigused!

Näited:
• Keskkonnaalased
• Seksuaalõigused
• Abordiõigused
• Õigus veele
• Õigus kommunikatsioonile!



4. põlvkonna 
inimõigused

Tuletatud õigused

Näiteks:

Õigus interneti juurdepääsule

Õigus olla unustatud

Õigus virtuaalsele isiksusele
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Inimõiguste põlvkonnad, näide

seksuaalõigused

Õigus tervishoiule

Õigus elule



Inimõiguste põlvkonnad, näide

Õigus 
juurdepääsule

Õigus 
kommunikatsioonile

Väljendusvabadus



Artikkel 10 - Sõnavabadus

• Igaühel on õigus sõnavabadusele. 

• See õigus hõlmab vabadust:
• - hoia arvamusi ja
• - saada ja
• - levitada teavet ja ideid
• - avaliku võimu sekkumiseta
• - ja sõltumata riigipiiridest. (…)
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Õigus Internetile 
juurdepääsule?
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Väljendusvabaduse teostamise eeldus on 
ligipääs infole ja infoühiskonnas tähendab 

see juurdepääsu internetile:



Kas on tekkimas riigi 
positiivsed kohustused:

1. Tagada võimalikult 
laialdane internetiühendus 
JA

2. Hoiduda põhjendamatult 
piiramast isiku juurdepääsu 
Internetile ja INFOLE



Artikkel 10 –
juurdepääs millele!?

Informatsioon
Ühendus

Infrastruktuur

Piirangud?
20

� Yildirim v Türgi (3111/10 )

Juurdepääs – uus õigus?



Yildirim v Turkey

Faktid: taotlejal oli Google'i
saitidel oma veebisait. 
Siseriikliku kohtu taotlusel
blokeeriti kogu juurdepääs
Google'i saitidele eesmärgiga
blokeerida juurdepääs teisele
rikkuvale veebisaidile. Selle
tulemusena ei saanud taotleja
enam oma veebisaidile juurde
pääseda.

49. Kohus märgib, et Google Sites on Google'i
teenus, mis on mõeldud veebisaitide loomise
ja jagamise hõlbustamiseks ning seega
tähendab see sõnavabaduse teostamise
vahendit.

68. Kohus märgib veel, et kõnealune meede
tekitas meelevaldseid tagajärgi ja et seda ei
saa pidada üksnes rikkuva veebisaidi
juurdepääsu blokeerimiseks, kuna see 
seisnes kõigi Google'i saitide hallatavate
saitide hulgimüügi blokeerimises . Lisaks ei
ole veebisaitide blokeerimisega seotud
kohtuliku läbivaatamise menetlused
kuritarvitamise vältimise kriteeriumide
täitmiseks ebapiisavad, kuna siseriiklik õigus
ei näe ette mingeid kaitsemeetmeid tagamaks, 
et konkreetse saidi blokeerimiskorraldust ei
kasutataks vahendina juurdepääsu
blokeerimiseks üldiselt



Interneti mõju põhiõigusele

Artikkel 10 näitel



Artikkel 10. 
Sõnavabad

us

1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb
vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja 
levitada teavet ja mõtteid ilma võimude sekkumiseta ja 
sõltumata riigipiiridest.

Käesolev artikkel ei takista riike nõudmast raadio-, 
televisiooni- või filmiettevõtete litsentseerimist.

2. Kuna nende vabaduste kasutamisega kaasnevad
kohustused ja vastutus, võidakse seda seostada
niisuguste formaalsuste, tingimuste, piirangute või
karistustega, mis on fikseeritud seaduses ning on 
demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku, 
territoriaalse terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse
huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, 
tervise või kõlbluse või kaasinimeste reputatsiooni või
õiguste kaitseks, konfidentsiaalse teabe
avalikustamise vältimiseks või õigusemõistmise
autoriteedi erapooletuse säilitamiseks.



Ulatus
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KHURSHID MUSTAFA

AND TARZIBACHI V. 
SWEDEN, no. 23883/06



Ulatus

25

HASHMANN AND

HARRUP V. UK, 
No. 25594/94



Meediavabadus

Kas eraldi õigus?
Kas artikkel 10 rakendumisala on suurem meedia 
puhul?

Poliitiline väljendus
Avaliku huvi objektiks olev väljendus
Provokatsioon ja liialdused

Meedial on kohustus levitada ideid ja arvamusi, 
mis on avaliku huvi objektiks

Sellisele informatsioonile ligipääsu piiramiseks peavad 
olema eriti kaalukad põhjused
Meediavabaduse eeldused?
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� Timpful Info-Magazin
and Anghel v Moldova 

(42864/05)



Meediavabaduse piiramine

Meedia naudib 
laiendatud õigusi (nt 
provokatiivse info 
avaldamine), kui:
• Meedia on käitunud 

heas usus 
• On kajastanud 

usaldusväärset ja 
tõest infot

• Tegevus on vastanud 
vastutustundliku 
ajakirjanduse 
põhimõtetele

27

� Stoll v Šveits (69698/01)
� Axel Springer AG vs. 

Saksamaa (39954/08)

Õiglase tasakaalu leidmise 
kriteeriumid
1.panus üldist huvi pakkuvasse 

debatti 
2.puudutatud isiku tuntus 
3.teema
4.puudutatud isiku varasem 

käitumine 
5.teabe hankimise viis 
6.teabe tõelevastavus 
7.avaldatud teksti sisu, vorm ja 

tagajärjed
8.mõistetud karistuse raskusaste



Meedia ja internet

• Määratlus
• kõik osalejad, kes osalevad potentsiaalselt suure

hulga inimeste jaoks sellise sisu ja rakenduste
tootmisel ja levitamisel, mis on mõeldud interaktiivse
massikommunikatsiooni või muu sisulise
interaktiivse kogemuse hõlbustamiseks, säilitades
samas toimetuse kontrolli või sisu jälgimise.

• Sisu: teave, analüüs, kommentaar, 
arvamus, haridus, kultuur, kunst ja 
meelelahutus tekstis, helis, visuaalses, 
audiovisuaalses või muus vormis?

• Massikommunikatsioon - sotsiaalsed
võrgustikud?

• Kes: Kirjastajad v autorid
Council of Europe

Reccommendation on New Notion of Media



Meedia ja 
internet

• Aine ja vorm

• Ajakirjanduslike allikate kaitse

• Konfidentsiaalse teabe avaldamine

• Ajakirjanduse Interneti-arhiivid

• Mõju:
Trükimeedia

� Audivisuaalne

� Internet
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Riigipiiride 
ülene?

• Piiriülene kaitse

• Hoolsuskohustus reguleerimisel

• Jurisdiktsiooni küsimused
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Foto allikas: http://c3.thejournal.ie/media/2015/08/amnesty3-390x285.jpg

Nos. 14234/88 and 14235/88 OPEN DOOR v Iirimaa



ULATUS: mistahes vahend ja 
tehnoloogia

Internetileht?

Ligipääsu võimalused
Pärisnimed

Anonüümsus

Pseudonüümsus

31

?



Mittekaitstud kõne

• Üldpõhimõte: 
Konventsiooni artikli 17 
kohaselt ei ole 
konventsiooniga kaitstud
kõne, mis on vastuolus
konventsiooniga tagatud
väärtustega

• Erandeid tuleb
tõlgendada kitsalt ja 
piirangute vajadus tuleb
veenduda
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„Just take a picture of a 
gorilla, man, and then 
look at a nigger, it's the 
same body structure and 
everything, man, flat 
forehead and all kinds of 
things.“

...comparing 
black men 
to gorillas and 
saying they are 
“not human”, but
animals.

CASE OF JERSILD V. DENMARK, NO. 15890/89



Seaduslik  alus

Seaduslik alus siseriiklikus õigus
IKS, VÕS, KRMS, jne

Seaduse kvalitatiivsed tunnused
Täpsus
Kättesaadavus
Ootuspärasus

33

� Lindon, 
Otchakovsky-
Laurens ja July
vs. Prantsusmaa
(21279/02 ja 
36448/02)



Piirangute õiguspärasus
Vabaduse teostamisega kaasnevad teatud 
kohustused ja vastutus, mistõttu võidakse seda 
seostada niisuguste formaalsuste, tingimuste, 
piirangute või karistustega,

1. millel on seaduslik alus

2. ja need on vajalikud demokraatlikus ühiskonnas 

3. järgmistel õiguspärastel eesmärkidel:
riigi julgeolek huvides
territoriaalse terviklikkuse huvides
ühiskondliku turvalisuse huvides
korratuste või kuritegude ärahoidmiseks
tervise või kõlbluse 
kaasinimeste maine või õiguste kaitseks
konfidentsiaalse teabe avalikustamise vältimiseks 
õigusemõistmise autoriteedi ja erapooletuse säilitamiseks

Riigi hindamisruum
34



Vajalik demokraatlikus 
ühiskonnas
1. Ülekaalukas sotsiaalne vajadus
2. Proportsionaalsus seadusliku eesmärgiga
3. Riigi hindamisruum

„Sõnavabadus on demokraatliku ühiskonna üks alustaladest ning 
selle arenemise ja iga inimese eneseteostuse põhieeldusi. Artikli 
10 lõike 2 alusel kohaldatakse seda mitte üksnes teabe või 

ideede suhtes, mida võetakse vastu soosivalt või mida ei peeta 
solvavateks või millesse suhtutakse ükskõikselt, vaid ka sellise 
teabe ja selliste ideede suhtes, mis on solvavad, šokeerivad või 

häirivad. 
Seda nõuab pluralism, sallivus ja eelarvamustevaba mõttelaad, 

ilma milleta ei oleks demokraatlikku ühiskonda. Kõnealuse 
vabaduse suhtes kehtivad artiklis 10 sätestatud erandid, mida 
[---] tuleb siiski tõlgendada kitsendavalt, ja vajadus piirangute 

järele peab olema tuvastatud veenvalt [---]“
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� Steel ja Morris vs. 
Ühendkuningriik 

(68416/01)
� Mouvement raëlien 

Suisse vs. Šveits 
(16354/06)

� Animal Defenders
International vs. 
Ühendkuningriik 

(48876/08)



Riigi hindamisruum 
(margin of appreciation)

Hindamaks, kas piirang on vajalik, on riikidel teatud 
hindamisruum

Lai ja kitas
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Euroopa Järelvalve

• Seadusliku eesmärgi 
proportsionaalsus

• Sanktsioon (kriminaal, 
tsiviil, eelnev piirang)

• Piisavad ja asjakohased 
selgitused

Inimõiguste standardid

• Kas rakendatud 
standardid on kooskõlas 
vastava inimõiguse osas 
EIK praktikaga

Õiglane tasakaal

• Kui väärtused on 
konfliktis, siis peab 
leidma õiglase tasakaalu 
läbi huvide ja õiguste 
kaalumise



Protsess:



EIK 
spetsiifilised 
põhimõtted 

Internet-väljendusvabadus



Riigi positiivne kohustus

• Haavatavate kaitse
• Seksuaalne tegevus
• Immigrantide ja välismaalaste 

kaitse
• Korruptsioon
• Ajakirjanike kaitse
• Interneti kommunikatsioon
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� Editorial Board
of Pravoje Delo ja 
Shtekel v Ukraina 

(33014/05)



Kaasaegse tõlgendamine -
Interneti erilise olemuse 
arvestamine info levitamise 
vahendina

Põhimõtted
Info mõju mitmekordistub, kui see 
on Internetis
Info mõju mitmekordistub, kui 
avalikkusele levitatakse viidet 
internetilehele
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� Mosley v 
Ühendkuningriigid 

(48009/08)
� Wegrzynowski ja 

Smolczewski vs 
Poola (33846/07)



Piirangud, mis võivad olla 
Interneti kontekstis vajalikud

Põhimõtted:
Eriline kaitse on õigustatud:

• isiku maine kahjustamise vastu
• konfidentsiaalse informatsiooni avaldamise 

vastu
• või sellise eraviisilise informatsiooni 

avaldamise vastu, mille nõusolekuta 
avaldamise vastu on õigustatud ootus

Alaealiste kaitse
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� K.U. v Soome 
(2872/02)

� Aleksey Ovchinnikov v 
Venemaa 

(24061/04)



Meediaväljaanded Internetis: 
ajakirjaniku „kohustuste ja 
vastutuse“ suurendamine

Põhimõtted:

… maailmas, kus üksikisik seisab vastamise suure hulga 
traditsioonilisest ja elektroonilisest meediast pärit 

informatsiooniga, kasvab ajakirjanduseetikaga põhimõtete 
jälgimise tähtsus

�Uudised versus mineviku sündmused
�Uudishimu rahuldamine versus avalik huvi
�Esmaavaldamine versus taasavaldamine
�Avaliku elu tegelane versus tavakodanik

�Ajakirjanik versus väljaanne
�Avaldaja versus vahendaja
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Tõlgendamine…



Inimõiguste standardite tõlgendamine
http://www.coe.int/t/informationsociety/standards/soft-law-texts_en.asp



Täname
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