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2005/0259(CNS))1 – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud härra esimees

11. jaanuari 2007. aasta kirjas palusite õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 
2 arvamust kõnealuse komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 30. jaanuari 2007. aasta koosolekul.

Pakutud õiguslik alus on artikli 61 punkt c ja artikli 67 lõige 2. Viide artikli 67 lõikele 2 
tähendab, et pakutud meede käsitleb perekonnaõiguse aspekte ja järelikult ei kohaldata selle 
suhtes kaasotsustamismenetlust artikli 67 lõike 5 teises taandes sätestatud erandi põhjal.

EÜ asutamislepingu asjakohased sätted

Artikli 61 punkt c
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala järkjärguliseks rajamiseks võtab nõukogu:

c) õigusalase koostöö meetmed tsiviilasjades, nagu on ette nähtud artiklis 65;

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Artikkel 65
Vastavalt artiklile 67 ja siseturu häireteta toimimiseks vajalikul määral võetavad õigusalase 
koostöö piiriülese toimega meetmed tsiviilasjus hõlmavad:

a) järgmiste valdkondade täiustamist ja lihtsustamist:
– kohtu- ja kohtuväliste dokumentide piiriülese kättetoimetamise süsteem;
– koostöö tõendite kogumisel;
– tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud otsuste vastastikune tunnustamine ja täitmine, kaasa 
arvatud kohtuvälised otsused;

b) liikmesriikides seaduste ja kohtualluvuse konflikti suhtes kohaldatavate eeskirjade 
kokkusobivuse edendamist;

c) tsiviilasjade lahendamise tõrgeteta sujumiseks takistuste kõrvaldamist, vajaduse korral 
edendades liikmesriikides kohaldatavate tsiviilkohtumenetlusnormide kokkusobivust.

Artikli 67 lõiked 1 ja 2
1. Amsterdami lepingu jõustumisele järgneva viieaastase üleminekuperioodi vältel teeb 
nõukogu otsused ühehäälselt komisjoni ettepaneku või liikmesriigi algatuse põhjal pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

2. Selle viie aasta järel:
– teeb nõukogu otsused komisjoni ettepanekute põhjal; komisjon vaatab läbi kõik 
liikmesriikide taotlused, mis puudutavad nõukogule ettepaneku tegemist;

– teeb nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt otsuse artiklis 251 
osutatud menetluse kohaldamise kohta kõigi või mõne käesoleva jaotisega hõlmatud 
valdkonna suhtes, kohandades Euroopa Kohtu volitustega seotud sätteid.

Artikli 67 lõige 5
5. Erandina lõikest 1 võtab nõukogu vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele vastu:

– artikli 63 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a ettenähtud meetmed, tingimusel et nõukogu on enne 
seda käesoleva artikli lõike 1 kohaselt vastu võtnud ühenduse õigusaktid, milles määratakse 
kindlaks neid küsimusi reguleerivad ühiseeskirjad ja peamised põhimõtted;

– artiklis 65 ettenähtud meetmed, välja arvatud perekonnaõigust käsitlevad küsimused.

Määruse ettepaneku eesmärk ja sisu

Määruse ettepanekuga kavatsetakse kõrvaldada kõik takistused, mis praegu esinevad elatise 
sissenõudmisel Euroopa Liidus, vastavalt 30. novembril 2000 vastu võetud vastastikuse 
tunnustamise programmile tsiviilasjades ning 2. ja 3. juunil 2005 vastu võetud ühisele 
tegevuskavale. 
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Esitatud määruse eesmärki ja sisu vastavalt preambulile ning sätetele võib analüüsida 
järgmiselt:

Vastavalt põhjendusele 7 on määruse eesmärk võimaldada ülalpidamist saama õigustatud 
isikul saada liikmesriigis hõlpsasti kohtuotsus, mis oleks täitmisele pööratav ilma 
vahemeetmeteta ükskõik millises teises liikmesriigis ning mille täitmine oleks lihtsustatud ja 
kiirem. 

Selleks püütakse määrusega koondada ühte õigusakti kõik meetmed, mis on vajalikud 
ühendusesiseselt ülalpidamiskohustuse sissenõudmiseks. Määrus hõlmab seega kohtualluvuse 
konfliktide eeskirju, kollisiooninorme, teises riigis tehtud kohtuotsuse täitmisele pööratavust
ja täitmist ning koostööd (põhjendus 8). 

Määrus hõlmab kõiki ülalpidamiskohustusi, mis tekivad peresuhetest või suhetest, mis toovad 
kaasa sarnased tagajärjed, et tagada kõigi ülalpidamist saama õigustatud isikute võrdne 
kohtlemine (põhjendus 9). 
Põhjenduses 10 selgitatakse, et määruses sätestatud kohtualluvuse eeskirjad erinevad määruse 
(EÜ) nr 44/2001 („Brüssel I”) alusel kohaldatavatest eeskirjadest. Eesmärk on täpsustada 
eeskirju nii, et oleks hõlmatud kõik olukorrad, kus on olemas piisav seos poolte ja liikmesriigi 
vahel. Enam ei saa jätta ühenduse õigusakte kohaldamata ja kohaldada riigi õigust 
ettekäändel, et kostja elab alaliselt väljaspool Euroopa Liitu. 

Põhjenduses 11 selgitatakse, et pooled võivad valida ühisel kokkuleppel pädeva kohtu, välja 
arvatud juhul, kui tegemist on alaealise ülalpidamise kohustusega, et tagada nõrgema poole 
kaitse. 
Põhjenduses 12 märgitakse vajadust säilitada kohtualluvuse ja seotud menetluste 
lahendamiseks selge ja tõhus mehhanism.
Põhjenduses 13 tehakse selgeks, et kollisiooninorme võib kohaldada ainult 
ülalpidamiskohustuste suhtes ning nende järgi ei saa määrata kindlaks seda õigust, mida 
kohaldatakse ülalpidamiskohustuse aluseks olevale perekondlikule suhtele. 

Põhjendused 14, 15 ja 16 käsitlevad kohaldatavat õigust (aluspõhimõte on, et kohaldada 
tuleks ülalpidamist saama õigustatud isiku alalise elukohariigi õigust, kuid nähakse ette kohtu 
asukohariigi õiguse või muu riigi õiguse kohaldamine, millega ülalpidamiskohustus on 
tugevalt seotud). Samuti võib pooltel lubada õiguse valida, kui on täidetud teatavad 
tingimused, mis on mõeldud eelkõige laste ja sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kaitsmiseks. 
Põhjenduse 17 kohaselt peab kohustatud isik olema kindlaksmääratud õiguse kohaldamise 
suhtes kaitstud juhtudel, kui elatise saamise aluseks olevat peresuhet ei loeta üksmeelselt 
eelisnõudeks. See võib olla nii eelkõige külgsugulaste või hõimlaste vaheliste suhete puhul, 
alanejate sugulaste ülalpidamiskohustusega oma ülenejate sugulaste suhtes, abistamise 
kohustuse säilimise puhul pärast abielu lõpetamist. 

Põhjenduses 18 selgitatakse, et teises liikmesriigis tehtud ülalpidamiskohustust käsitlevaid 
kohtuotsuseid tuleb tunnustada ja need peavad olema täitmisele pööratavad kõikides 
liikmesriikides, ilma et selleks oleks vaja algatada eraldi menetlust. Selleks et kaotada kõik 
vahemeetmed, tuleb määruses menetluseeskirju minimaalselt ühtlustada. See peaks tagama 
õiglase kohtuprotsessi nõuete järgimise vastavalt ühistele normidele kõikides liikmesriikides. 
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Põhjenduse 19 kohaselt peaks ühes liikmesriigis tehtud ülalpidamiskohustust käsitlevat 
kohtuotsust olema võimalik täita kiiresti ja tõhusalt ükskõik millises teises liikmesriigis. 
Peaks olema võimalus pidada elatist kinni otse kohustatud isiku palgast ja tema pangakontolt. 
Ametlikud juriidilised dokumendid ja pooltevahelised kokkulepped, mis kuuluvad teises 
liikmesriigis täitmisele, tuleks lugeda nende kohtuotsustega võrdseks (põhjendus 20). 
Põhjendus 21 käsitleb liikmesriikides keskasutuste loomist teabevahetuseks ja 
ülalpidamiskohustuste sissenõudmise hõlbustamiseks. 
Määruse sätted on jagatud üheksasse peatükki.

I peatükk käsitleb reguleerimisala ja mõisteid. Artiklis 1 („Reguleerimisala”) nähakse ette, et 
määrust „kohaldatakse ülalpidamiskohustuste suhtes, mis tulenevad perekonnasuhetest või 
suhetest, mis vastavalt nende suhtes kohaldatavale õigusele toovad kaasa sarnased tagajärjed”. 
Tuleks märkida, et artiklis 2 määratletud mõisted („kohus”, „kohtunik”, „kohtuotsus”, 
„ametlik juriidiline dokument”, „otsuse teinud liikmesriik”, „kohtuotsuse täitmise 
liikmesriik”, „otsuse teinud kohus”, „õigustatud isik” ja „kohustatud isik”) ei ole seotud 
eriliselt perekonnaõigusega ega määratletud perekonnaõiguse terminite abil.
II peatükk käsitleb kohtualluvust (üldine kohtualluvus, kokkulepe kohtualluvuse kohta, 
kohtualluvus kostja kohtusse ilmumise alusel, kohtualluvus muudel juhtudel, kohtualluvus, 
seotud menetlused, kohtusse pöördumine, ajutised meetmed, kohtualluvuse kontrollimine). 
Ka see peatükk ei ole seotud perekonnaõigusega, vaid käsitleb ainult ülalpidamiskohustuste, 
s.t rahaliste nõuete kohtualluvust.

III peatükk käsitleb kohaldatavat õigust. Siinkohal tuleks märkida, et avasättes (artikkel 12) 
nähakse ette, et „Käesoleva peatüki alusel määratakse kindlaks vaid ülalpidamiskohustuste 
suhtes kohaldatav õigus ning see ei piira ühelegi artiklis 1 osutatud suhtele kohaldatavat 
õigust” (nimelt „perekonnasuhted või suhted, mis vastavalt nende suhtes kohaldatavale 
õigusele toovad kaasa sarnased tagajärjed”). Kõnealuse peatüki ülejäänud artiklites 
sätestatakse üldeeskirjad, õiguse valiku eeskirjad, kindlaksmääratud õiguse kohaldamata 
jätmine kohustatud isiku taotlusel, avalik-õiguslike asutuste suhtes kohaldatav õigus, 
kohaldatava õiguse reguleerimisala, kolmanda riigi õiguse kohaldamine, tagasisaade ja 
edasiviide, avalik kord ning mitme õiguskorraga riigid.

IV peatükk käsitleb ühiseid menetluseeskirju: kättetoimetamine, nõuete täitmise kontrollimine 
ning kohtuotsus ja teistmine.

V ja VI peatükk käsitlevad kohtuotsuste täitmisele pööratavust ja täitmist (sealhulgas tasuta 
õigusabi, kautsjon, legaliseerimine, selle kohtuotsuse, mille täitmist taotletakse, sisulise 
teistmise keeld, täitmisest keeldumine või selle peatamine, korraldused elatise 
kinnipidamiseks, pangakonto ajutine arestimine, nõuete järjestamine).

VII peatükk käsitleb ametlikke juriidilisi dokumente ja kokkuleppeid.

VIII peatükk käsitleb koostööd (keskasutuste määramine ja roll, juurdepääs teabele ja teabe 
kasutamine jne).

Viimasena esitatakse IX peatükis üld- ja lõppsätted (seos teiste ühenduse õigusaktidega, seos 
rahvusvaheliste lepingutega, komiteemenetlus, üleminekukord ja jõustumine).
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Probleem

Vastutava komisjoni esimehe kirjas öeldakse järgmist:

„Praeguse õigusliku aluse valikuga peetakse ülalpidamiskohustusi perekonnaõigusega seotud 
meetmeteks EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 5 teise taande tähenduses. Selle tagajärjel 
jäävad need meetmed väljapoole ühiseid eeskirju, mis käsitlevad õigusalast koostööd 
tsiviilasjades ja mille suhtes kohaldatakse kaasotsustamismenetlust.”

Vastutava komisjoni raportöör on seisukohal, et ülalpidamiskohustused on tihedalt seotud 
perekonnaõigusega, kuid nende sellisel liigitamisel ei võeta võib-olla piisavalt arvesse 
„ülalpidamiskohustuse segalaadi – see tuleneb perekondlikest suhetest, kuid selle täitmine on 
seotud rahaga nagu ükskõik millise nõude puhul”.

Kohtupraktikal põhinevad üldkaalutlused õigusliku aluse kohta

Kõik ühenduse õigusaktid peavad põhinema asutamislepinguga (või teise õigusaktiga, mille 
rakendamiseks nad on mõeldud) sätestatud õiguslikul alusel. Õiguslik alus määrab kindlaks 
ühenduse ratione materiae pädevuse ning selle, kuidas nimetatud pädevust kasutatakse, 
täpsemalt õigusliku(d) vahendi(d), mida võib kasutada, ja otsustamismenetluse.

Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika järgi on selge, et õiguslikku alust ei valita 
ühenduse seadusandja äranägemisel, vaid see peab põhinema objektiivsetel teguritel, mida 
kohus saab kontrollida1, näiteks kõnealuse meetme sisu ja eesmärk2. Lisaks peab otsustav 
tegur olema meetme peamine eesmärk3. 

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale on asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik 
alus ka siis, kui kõnealuse meetmega üritatakse lisaks põhieesmärgile saavutada ka 
asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud eesmärki4.

Kui aga meetmel on mitu üheaegset eesmärki, mis on omavahel lahutamatult seotud, ilma et 
üks oles teistega võrreldes teisejärguline või kaudne, peab meede põhinema erinevatel 
asjakohastel asutamislepingu sätetel5, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik sätetega 
kehtestatud otsustamismenetluste vastastikuse kokkusobimatuse tõttu6.

Hinnang

  
1 Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
2 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10 ja otsus kohtuasjas C-42/97: 
Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1999, lk I-869, punkt 36.
3 Otsus kohtuasjas C-377/98, Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punkt 27.
4 Otsus kohtuasjas C-377/98, Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–
28. Otsus kohtuasjas C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-
11453, punktid 93–94.
5 Otsus kohtuasjas 165/87: komisjon v. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11.
6 Vt nt otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-2867, punktid 17–21 (titaandioksiidi 
kohtuasi), otsus kohtuasjas C-388/01: komisjon v. nõukogu, EKL 2004, lk I-4829, punkt 58 ja otsus kohtuasjas 
C-491/01: British American Tobacco, EKL 2002, lk I-11453, punktid 103–111.
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Möödaminnes võib märkida, et on väga kahju, et nõukogu ei ole veel otsustanud kasutada 
artikli 67 lõike 2 teist taanet, et viia artikli 67 lõikes 5 viidatud „perekonnaõigust käsitlevad 
küsimused” kaasotsustamismenetluse kohaldamisalasse. Seda hoolimata tõsiasjast, et 
komisjon palus nõukogul nii ammu kui 2005. aastal1 näha ette, et ülalpidamiskohustust 
käsitlevad meetmed võetaks vastu kaasotsustamismenetluse kohaselt. Tundub absurdne, et 
küsimuse suhtes, mis on nii tihedalt seotud kodanike murede ja igapäevaeluga nagu 
perekonnaõigus, ei kohaldata õigusloomemenetlust, mis kaasab kõige tihedamalt nende 
valitava institutsiooni.

Kuid kohtupraktika ütleb selgelt, et sellised kaalutlused ei oma õigusliku aluse valimisel 
tähtsust; õiguslik alus tuleb määrata objektiivseid tegureid arvestades, mida kohus saab 
kontrollida, eelkõige kõnealuse meetme eesmärk ja sisu.

On ilmne, et ettepaneku peamine eesmärk on võimaldada kõikidel ülalpidamist saama 
õigustatud isikutel ELis saada „raskusteta, kiiresti ja enamasti kuludeta täitekorraldus, mis 
oleks tõrgeteta kohaldatav kogu Euroopa õigusruumis ja mille abil väljamõistetud summa 
neile makstaks korrapäraselt välja”.

Rahvusvahelise eraõiguse uued eeskirjad kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning elatise 
nõuetega seotud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kõrvaldavad isikute vaba 
liikumise takistused ning hõlbustavad seetõttu siseturu häireteta toimimist. 

Ei saa eitada, et ilma perekonnaõiguseta ei oleks elatise mõistet; tõepoolest tehakse 
ettepaneku artiklis 1 selgeks, et ülalpidamiskohustused „tulenevad” perekonnasuhetest. 
Sellest hoolimata on ikkagi nii, et kui elatise maksmise kohustus on perekonnaõiguse kohaselt 
kehtestatud, jääb järele lihtsalt rahaline kohustus – võlg nagu iga teine. Pärast seda, kui 
ülalpidamiskohustuse olemasolu on kohtuotsuse, ametliku dokumendi või kokkuleppega 
tunnustatud ja kinnitatud, on ülalpidamiskohustus rahaline nõue ning tõsiasjal, et see tulenes 
perekonna- või sarnastest suhetest, pole peaaegu mingit tähtsust. 

Esitatud määrus ei mõjuta perekonnaõigust kui sellist ja ettepaneku artiklis 12 tehakse see 
väga põhjalikult selgeks, sest selles nähakse ette, et ülalpidamiskohustuste suhtes 
kohaldatavat õigust käsitlevad sätted „ei piira ühelegi artiklis 1 osutatud suhtele kohaldatavat 
õigust”. Viidata tuleks ka põhjendusele 13, milles öeldakse, et kollisiooninorme tuleks 
kohaldada ainult ülalpidamiskohustuste suhtes ning „nende järgi ei saa määrata kindlaks 
seda õigust, mida kohaldatakse ülalpidamiskohustuse aluseks olevale perekondlikule 
suhtele”.

Lisaks on huvitav märkida, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus 
(EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta2, 
hõlmab elatise nõudeid ja võeti vastu kaasotsustamismenetluse kohaselt3. 

  
1 Komisjoni teatis nõukogule, KOM(2005) 648, 15. detsember 2005.
2 Euroopa Liidu Teataja L 143, 30.4.2004, lk 15.
3 Vt artikli 4 lõiget 3, milles „ametlik juriidiline dokument” määratletakse nii, et sinna alla kuulub 
„haldusasutuse määratud või tema poolt kinnitatud kohustuste jätkumisega seotud kokkulepe”. (Tõlkija 
märkus: kõnealuse määruse tõlkes on viga; õige oleks „haldusasutustega sõlmitud või nende poolt 
tõestatud kokkulepped ülalpidamiskohustuse kohta”.)
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Järeldus

30. jaanuari 2007. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon ühehäälselt1 soovitada, et 
ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste 
tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes peaks 
põhinema EÜ asutamislepingu artikli 61 punktil c ja artikli 67 lõike 5 teisel taandel ning 
sellest tulenevalt tuleks kohaldada kaasotsustamismenetlust.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

  
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica 
Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.


