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Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, 
Slovaki Vabariigi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi algatus 
eesmärgiga võtta vastu nõukogu raamotsus tagaseljaotsuste täitmise kohta, 
millega muudetakse raamotsust 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, raamotsust 2005/214/JSK 
rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta, 
raamotsust 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta ning raamotsust 2008/…/JSK 
vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades 
tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või 
vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
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Muudatusettepanek 40
Philip Bradbourn

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab Sloveenia Vabariigi, Prantsuse 
Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi 
Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, 
Ühendkuningriigi ja Saksamaa 
Liitvabariigi algatuse muudetud kujul 
heaks;

1. lükkab Sloveenia Vabariigi, Prantsuse 
Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi 
Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, 
Ühendkuningriigi ja Saksamaa 
Liitvabariigi algatuse tagasi;

Or. en

Selgitus

Kõnealune algatus on täielikult vastuolus õigluse põhimõttega, mille need liikmesriigid on 
määratlenud, kasutades tavaõiguse süsteemi. See ei ole vajalik, võttes arvesse muid praegu 
olemasolevaid õiguskoostööalaseid vahendeid.

Muudatusettepanek 41
Ioannis Varvitsiotis

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) On vaja tugevdada vastastikust 
usaldust Euroopa vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajanevas alas kriminaalasjades 
selliste meetmete abil Euroopa tasandil, 
mis on kujundatud, et tagada 
kriminaalasjades langetatavate 
kohtuotsuste suurem ühtlustamine ja 
vastastikune tunnustamine, ning mõnede 
Euroopa õigusnormide ja tavade 
vastuvõtmise abil kriminaalasjades.

Or. el



PE405.951v01-00 4/24 AM\722164ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb Euroopa kriminaalõiguslike õigusnormide kogu edendamise 
kavatsusel.

Muudatusettepanek 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Raamotsus menetlusõiguste kohta 
kriminaalmenetluses (ikka veel nõukogus 
menetlemisel) on käesoleva raamotsuse 
korraliku toimimise eeltingimus; 
menetlusõigusi käsitleva raamotsuse 
vastuvõtmine on vabadusel, julgeolekul ja 
õigusel rajanevas alas rakendamise jaoks 
pakiline küsimus;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 4

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seetõttu on vaja ette näha selged ja 
ühtsed lahendused, millega määratakse 
kindlaks keeldumise põhjused ning 
täidesaatvale asutusele jäetav 
kaalutlusõigus.

(4) Seetõttu on vaja ette näha selged ja 
ühtsed lahendused, millega määratakse
kindlaks tagaseljaotsuse täitmisest 
keeldumise põhjused ning täidesaatvale 
asutusele jäetav kaalutlusõigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 6

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomastes olemasolevates 
raamotsustes sätestatud keeldumise 
põhjustega seonduvate ühtsete lahenduste 
puhul tuleks arvesse võtta seda, et 
olukorrad seoses süüdistatava 
teavitamisega tema õigusest taotleda asja 
uuesti läbivaatamist on erinevad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 6

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaomastes olemasolevates 
raamotsustes sätestatud keeldumise 
põhjustega seonduvate ühtsete lahenduste 
puhul tuleks arvesse võtta seda, et 
olukorrad seoses süüdistatava 
teavitamisega tema õigusest taotleda asja 
uuesti läbivaatamist on erinevad.

(6) Asjaomastes olemasolevates 
raamotsustes sätestatud keeldumise 
põhjustega seonduvate ühtsete lahenduste 
puhul tuleks arvesse võtta seda, et 
olukorrad seoses õigusega teavitada 
asjaomast isikut tema õigusest taotleda 
asja uuesti läbivaatamist või esitada 
apellatsioonkaebus, ja tema õigustest 
sellisest asja uuesti läbivaatamisest osa 
võtta ning lasta kõik asjaolud, sealhulgas 
uued tõendid, uuesti läbi vaadata 
võimalusega, et esialgne otsus 
tühistatakse, on erinevad.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kohtuotsuse, mis langetati 
kohtulikul arutelul, kus kaebealune 
isiklikult kohal ei viibinud, 
tunnustamisest ja täideviimisest ei tohiks 
keelduda, kui väljaandva riigi antud teabe 
põhjal on võimalik rahuldavalt kindlaks 
teha, et kaebealusele esitati kohtukutse 
isiklikult või et ta sai mõnel teisel viisil 
kätte ametliku teabe selle kohta, millal ja 
kus kohtulik arutelu toimub. Selles 
kontekstis mõistetakse, et isik peaks olema 
sellise teabe kätte saanud aegsasti, st 
piisavalt varakult, et võimaldada tal 
kohtulikust arutelust osa võtta ja tõhusalt 
oma kaitseõigusi teostada. Kogu teave 
tuleks edastada keeles, millest kaebealune 
aru saab.

Or. en

Selgitus

Et avaldada positiivset mõju kaitseõigusele, tuleks ettepanekus selgitada, et piisava 
teavitamise kohustus peab lasuma väljaandval riigil, kes peab olema võimeline näitama mitte 
ainult seda, et 1) saadeti teade menetluse kohta ja et kaebealune on tegelikult teate kätte 
saanud; 2) õigusnõustajale anti kirjalikult volitused kaebealuse esindamiseks menetluse ajal; 
3) kaebealust on teavitatud tema õigusest asja uuesti läbivaatamisele ja tähtajast, mida 
kohaldatakse selle taotlemisele keeles, millest ta aru saab.

Muudatusettepanek 47
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kohtuotsuse, mis langetati 
kohtumenetlusel, kus kaebealune 
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isiklikult kohal ei viibinud, 
tunnustamisest ja täideviimisest ei tohiks 
keelduda, kui kaebealust, keda on 
nõuetekohaselt kavandatud kohtulikust 
arutelust teavitatud, kaitses kohtulikul 
arutelul tema enda valitud õigusnõustaja, 
kellele ta oli andnud kirjaliku volituse 
seda teha, tagades nõnda, et õigusabi oli 
praktiline ja tõhus;

Or. en

Selgitus

Et avaldada kaitseõigustee positiivset mõju, tuleks ettepanekutes selgitada, et piisava 
teavitamise kohustus peab lasuma väljaandval riigil, kes peab olema võimeline näitama mitte 
ainult seda, et 1) saadeti teade menetluse kohta ja et kaebealune on tegelikult teate kätte 
saanud; 2) õigusnõustajale anti kirjalikult volitused kaebealuse esindamiseks menetluse ajal 
ja see esindamine oli praktiline ja tõhus; 3) kaebealust on teavitatud tema õigusest asja uuesti 
läbivaatamisele ja tähtajast, mida kohaldatakse selle taotlemisele keeles, millest ta aru saab.

Muudatusettepanek 48
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Asja uuesti läbivaatamisel pärast 
tagaseljaotsuse langetamist ei tohiks 
kaebealune olla samas seisundis, nagu 
keegi, kelle asja esimest korda arutatakse. 
Seepärast on asjaomasel isikul õigus 
osaleda asja uuesti läbivaatamisel; kõik 
asjaolud, sealhulgas uued tõendid 
vaadatakse (uuesti) läbi; asja uue 
läbivaatamise tulemusena võidakse 
esialgne otsus tühistada ja kaebealune 
võib uue otsuse edasi kaevata.

Or. en
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Selgitus

On ülimalt oluline, et asja uuesti läbivaatamisel pärast tagaseljaotsuse langetamist ei tohiks 
kaebealune olla samas seisundis, nagu keegi, kelle asja esimest korda arutatakse. Iseäranis 
peab olema olemas edasikaebamisõigus pärast asja uuesti läbivaatamist vastavalt 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooni (ECHR) protokollile nr 7 ning 
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti (ICCPR) artikli 14 lõikele 5.

Muudatusettepanek 49
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 1 – lõige 4

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas raamotsuses on 
„tagaseljaotsus” vabadusekaotuslik karistus
või vabadust piirav julgeolekumeede, mille 
puhul isik ei ilmunud isiklikult kohale 
menetluses, mille tulemusel asjaomane 
otsus tehti.

4. Käesolevas raamotsuses 
on„tagaseljaotsus” vabadusekaotuslik 
karistus või vabadust piirav 
julgeolekumeede, mille puhul isik ei 
ilmunud isiklikult kohale 
kohtumenetluses, mille tulemusel 
asjaomane otsus tehti.”

Or. en

Muudatusettepanek 50
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 4a – punkt a

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt 
vahistamismääruse teinud liikmesriigi 
seadustele pädeva esindaja kaudu ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati nõuetekohaselt 
vastavalt otsuse teinud riigi seadustele 
pädeva esindaja kaudu või muul viisil ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
kohtulik arutelu, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 



AM\722164ET.doc 9/24 PE405.951v01-00
Freelance-tõlge

ET

viibi asja kohtulikul arutelul; viibi asja kohtulikul arutelul;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 4a – punkt a

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt 
vahistamismääruse teinud liikmesriigi 
seadustele pädeva esindaja kaudu ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul;

a) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
otse isiklikult või ta sai muul viisil
tegelikult ja õigeaegselt teada, millal ja kus 
toimub kohtulik arutelu, mille tulemusel 
tehti tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, 
et sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

Or. en

Muudatusettepanek 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 4a – punkt a a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

a a) asjaomane isik, kes oli teadlik 
tulevasest kohtulikust arutelust, oli 
volitanud ennast esindama õigusnõustaja, 
kelle valis ja määras ja keda tasustas 
asjaomane isik või kelle määras ja keda 
tasustas riik, ning nimetatud nõustaja 
esindas teda kohtumenetluses; või

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 4a – punkt c – alapunkt i

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

i) see toimetatakse talle kätte hiljemalt 
viiendal päeval pärast üleandmist ning teda 
teavitatakse selgesõnaliselt õigusest 
taotleda asja uuesti läbivaatamiste ning 
õigusest sellel kohtulikul arutelul viibida;

i) see toimetatakse isiklikult talle kätte 
kohe ja mitte mingil juhul hiljem kui kolm 
päeva pärast üleandmist ning teda 
teavitatakse selgesõnaliselt õigusest 
taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus 
edasi kaevata ja õigusest kohtuistungil 
osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 4a – punkt c – alapunkt ii

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

ii) tal on vähemalt […]* päeva asja uuesti 
läbivaatamise taotlemiseks.

ii) tal on õigus ettenähtud aja jooksul 
taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus 
edasi kaevata.

¹ Märkida ajavahemik.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2
Raamotsus 2002/584/JSK
Artikkel 9

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Vahistamismäärust täitev õigusasutus võib 
samuti keelduda täitmast Euroopa 
vahistamismäärust, mis on tehtud 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetme täitmiseks, kui see on 
määratud tagaseljaotsusega, välja arvatud 
kui Euroopa vahistamismääruses
märgitakse, et:

Vahistamismäärust täitev õigusasutus võib 
samuti keelduda täitmast Euroopa 
vahistamismäärust, mis on tehtud 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetme täitmiseks, kui see on 
määratud tagaseljaotsusega, välja arvatud 
kui vahistamismääruse teinud 
õigusasutuse antud teabe alusel on 
võimalik rahuldavalt kindlaks teha, et:
a) asjaomasele isikule esitati kohtukutse
keeles, millest ta aru saab;

a) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt 
vahistamismääruse teinud liikmesriigi 
seadustele pädeva esindaja kaudu ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
menetlus, mille tulemusel tehti
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; 

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või ta sai muul viisil tõepoolest 
ametliku teabe selle kohta, millal ja kus 
toimub kohtulik arutelu, mille tulemusel 
tehti otsus, ja nii, et on võimalik 
ühemõtteliselt teha kindlaks, et ta oli 
kohtulikust arutelust teadlik;

ning

ii) asjaomast isikut teavitati kirjalikult ja 
ametiasutuse poolt sellest, et otsus 
võidakse langetada, kui ta kohtulikule 
arutelule ei ilmu;

või

b) asjaomane isik, kellele on esitatud 
kohtukutse isiklikult või kes on saanud 
muul viisil tõepoolest ametliku teabe selle 
kohta, millal ja kus toimub kohtulik 
arutelu, oli andnud õigusnõustajale 
kirjaliku volituse enda kaitsmiseks 
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kohtulikul arutelul;
või

b) pärast seda, kui asjaomasele isikule 
tagaseljaotsus kätte toimetati ning teda 
teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda 
asja uuesti läbivaatamist ning õigusest 
sellel kohtulikul arutelul viibida:

c) pärast seda, kui asjaomasele isikule 
otsus isiklikult kätte toimetati ning teda 
teavitas ametiasutus kirjalikult ja 
selgesõnaliselt ning keeles, millest ta aru 
sai, õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist, kus tal on õigus osaleda, 
sellest, et kõik asjaolud, sealhulgas uued 
tõendid, vaadatakse (uuesti) läbi, et asja 
uuesti läbivaatamise tulemusena võidakse 
esialgne otsus tühistada ja ta võib uue 
otsuse edasi kaevata:

i) teatas ta selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta 
tagaseljaotsust;

i) teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta 
otsust;

või või

ii) ei taotlenud ta asja uuesti läbivaatamist 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
mis oli vähemalt […]* päeva;

ii) ei taotlenud ta asja uuesti läbivaatamist 
või apellatsiooni korras läbivaatamist 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
mis oli vähemalt […]* päeva;

või või
c) asjaomasele isikule ei ole 
tagaseljaotsust isiklikult kätte toimetatud, 
kuid:

c a) asjaomasele isikule ei ole otsust 
isiklikult kätte toimetatud, kuid: 

i) see toimetatakse talle kätte hiljemalt 
viiendal päeval pärast üleandmist ning 
teda teavitatakse selgesõnaliselt õigusest 
taotleda asja uuesti läbivaatamiste ning 
õigusest sellel kohtulikul arutelul viibida;

i) see toimetatakse talle kätte enne
üleandmist ning teda teavitatakse 
selgesõnaliselt ja talle arusaadavas keeles 
õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist, 
kus tal on õigus osaleda, sellest, et kõik 
asjaolud, sealhulgas uued tõendid, 
vaadatakse (uuesti) läbi, et kohtuasja 
taasläbivaatamise tulemusena võidakse 
esialgne otsus tühistada ja ta võib uue 
otsuse edasi kaevata

ning ning
ii) tal on vähemalt […]* päeva asja uuesti 
läbivaatamise taotlemiseks.“;

ii) teda teavitatakse sellest, et tal on 
vähemalt […]* päeva asja sellise uuesti 
läbivaatamise taotlemiseks.

Or. en

Selgitus

Et avaldada kaitseõigusele positiivset mõju, tuleks ettepanekutes selgitada, et piisava 
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teavitamise kohustus peab lasuma väljaandval riigil, kes peab olema võimeline näitama mitte 
ainult seda, et 1) saadeti teade menetluse kohta, vaid et kaebealune on tegelikult teate kätte 
saanud; 2) õigusnõustajale anti kirjalikult volitused kaebealuse esindamiseks menetluse ajal 
ja see esindamine oli praktiline ja tõhus; 3) kaebealust on teavitatud tema õigusest asja uuesti 
läbivaatamisele ja tähtajast, mida kohaldatakse selle taotlemisele keeles, millest ta aru saab. 
Vajaduse korral võib tõendid liita täidesaatvale asutusele väljaandva asutuse poolt 
edastatavale tunnistusele.

Muudatusettepanek 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 4
Raamotsus 2002/584/JSK
Lisas esitatud vorm – osa d – punkt 2.3.2 – esimene taane

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

– asjaomasele isikule toimetatakse 
tagaseljaotsus kätte … päeva jooksul pärast 
üleandmist; ning

– asjaomasele isikule toimetatakse 
tagaseljaotsus isiklikult kätte … päeva 
jooksul pärast üleandmist; ning

Or. en

Muudatusettepanek 57
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikli 2 punkt 4
Raamotsus 2002/584/JSK
Lisas esitatud vorm – osa d – punkt 2.3.2 – esimene taane

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

– asjaomasele isikule toimetatakse 
tagaseljaotsus kätte … päeva jooksul
pärast üleandmist; ning

– asjaomasele isikule toimetatakse 
tagaseljaotsus isiklikult kätte kohe, kuid 
mitte mingil juhul hiljem kui kolm päeva
pärast üleandmist; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Sarah Ludford

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikli 2 punkt 4
Raamotsus 2002/584/JSK
Lisas esitatud vorm – osa d

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

d) Märkida, kas tegemist on 
tagaseljaotsusega:

d) Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohale 
menetlusele, mille tulemusel otsus 
langetati:

1. Ei. 1. Jah, isik ilmus isiklikult kohale 
menetlusele, mille tulemusel otsus 
langetati.

2. Jah. Kui vastasite jaatavalt, kinnitage 
palun, et:

2. Ei, isik ei osalenud isiklikult 
menetluses, mille tulemusel otsus 
langetati.

Kui vastasite ülaltoodud küsimusele 
eitavalt, märkige, kas:

2.1 asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt 
vahistamismääruse teinud liikmesriigi 
seadustele pädeva esindaja kaudu ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul;

2.1.1 asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või ta sai muul viisil tegelikult ja 
keeles, millest ta aru sai, ametliku teabe 
selle kohta, millal ja kus toimub kohtulik 
arutelu, mille tulemusel tehti otsus, ja nii, 
et oli võimalik ühemõtteliselt teha 
kindlaks, et asjaomane isik oli 
kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, 
ja ametiasutus teavitas teda isiklikult ja 
kirjalikult sellest, et sellise otsuse võib 
teha ka siis, kui ta ei viibi asja kohtulikul 
arutelul

Asjaomasele isikule kohtukutse esitamise 
või tema muul viisil teavitamise aeg ja 
koht:

Asjaomasele isikule kohtukutse esitamise
või muul viisil isiklikult kätte antud
ametliku teabe kättesaamise aeg ja koht:

…………………………………………… ..................................................................

Keel, milles teave esitati
.................................................................

Isiku teavitamise viis: Kirjeldada isiku teavitamise viisi ja lisada 
dokumentaalsed tõendid:
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…………………………………………… ..................................................................
VÕI VÕI

2.1.2 kaebealune, kellele on esitatud 
kohtukutse isiklikult või kes on saanud 
tegelikult ametliku teabe muul viisil ja 
keeles, millest ta aru sai, selle kohta, 
millal ja kus toimub kohtulik arutelu, oli 
andnud õigusnõustajale kirjaliku volituse 
enda kaitsmiseks kohtulikul arutelul ning 
sai tegelikult praktilist ja tõhusat õigusabi 
ja teda esindati praktiliselt ja tõhusalt;
Selgitada, kuidas nimetatud tingimust 
täideti:
.....................................................................
VÕI

2.2 pärast seda, kui asjaomasele isikule 
tagaseljaotsus kätte toimetati, teatas ta 
selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta 
tagaseljaotsust

2.1.3 pärast seda, kui asjaomasele isikule 
otsus isiklikult kätte toimetati ning teda
teavitas ametiasutus kirjalikult ja 
selgesõnaliselt ning keeles, millest ta aru 
sai, õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist, kus tal on õigus osaleda, 
sellest, et kõik asjaolud, sealhulgas uued 
tõendid, vaadatakse (uuesti) läbi, et 
menetluse tulemusena võidakse esialgne 
otsus tühistada ja ta võib uue otsuse edasi 
kaevata, teatas ta selgesõnaliselt, et ta ei 
vaidlusta tagaseljaotsust

Kirjeldada, millal ja kuidas asjaomane isik 
teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta
tagaseljaotsust:

Kirjeldada, millal ja kuidas asjaomane isik 
teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta
otsust, ning lisada dokumentaalsed 
tõendid:

…………………………………………… .....................................................................

VÕI VÕI

2.3 asjaomasel isikul oli õigus taotleda 
asja uuesti läbivaatamist järgmistel 
tingimustel:

2.1.4 pärast seda, kui asjaomasele isikule 
otsus isiklikult kätte toimetati ning teda 
teavitas ametiasutus kirjalikult ja 
selgesõnaliselt ning keeles, millest ta aru 
sai, õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist, kus tal on õigus osaleda, 
sellest, et kõik asjaolud, sealhulgas uued 
tõendid, vaadatakse (uuesti) läbi, et asja 
uuesti läbivaatamise tulemusena võidakse 
esialgne otsus tühistada ja ta võib uue 
otsuse edasi kaevata, ei taotlenud ta asja 
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uuesti läbivaatamist kindlaksmääratud 
ajavahemiku, st vähemalt […]¹ päeva 
jooksul
VÕI

2.3.1 asjaomasele isikule toimetati 
tagaseljaotsus isiklikult kätte ……… 
(päev/kuu/aasta); ning 
– asjaomast isikut teavitati selgesõnaliselt 
õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist 
ning õigusest sellel kohtulikul arutelul 
viibida; ning 
– pärast seda, kui asjaomast isikut oli 
nimetatud õigusest teavitatud, oli tal …. 
päeva aega, et taotleda asja uuesti 
läbivaatamist ning ta ei taotlenud seda 
kõnealuse ajavahemiku jooksul.
VÕI
2.3.2 asjaomasele isikule ei toimetatud 
tagaseljaotsust kätte ning 

2.1.5 asjaomasele isikule ei toimetatud 
otsust isiklikult kätte ning teda ei 
teavitatud õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist, kus tal on õigus osaleda, 
sellest, et kõik asjaolud, sealhulgas uued 
tõendid, vaadatakse (uuesti) läbi, et asja 
uuesti läbivaatamise tulemusena võidakse 
esialgne otsus tühistada ja ta võib uue 
otsuse edasi kaevata, ning

– asjaomasele isikule toimetatakse 
tagaseljaotsus kätte … päeva jooksul
pärast üleandmist; ning 

– asjaomasele isikule toimetatakse 
kõnealune otsus isiklikult kätte enne
üleandmist; ning 

– kui asjaomasele isikule toimetatakse
tagaseljaotsus kätte, teavitatakse teda 
selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist ning õigusest sellel 
kohtulikul arutelul viibida; ning 

– kui asjaomasele isikule toimetatakse
otsus kätte, teavitab ametisutus teda 
selgesõnaliselt ja kirjalikult õigusest 
taotleda asja uuesti läbivaatamist, kus tal 
on õigus osaleda, sellest, et kõik asjaolud, 
sealhulgas uued tõendid, vaadatakse 
(uuesti) läbi, et asja uuesti läbivaatamise 
tulemusena võidakse esialgne otsus 
tühistada ja ta võib uue otsuse edasi 
kaevata; ning 

– pärast seda, kui asjaomasele isikule on 
tagaseljaotsus kätte toimetatud, on tal ….. 
päeva aega, et taotleda asja uuesti 
läbivaatamist.

– pärast seda, kui asjaomasele isikule on 
otsus kätte toimetatud, on tal õigus
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, 
milleks on vähemalt […]¹ päeva, taotleda 
asja uuesti läbivaatamist.
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Eespool toodud teave antakse isikule edasi 
temale arusaadavas keeles ning 
väljaandev asutus annab enne üleandmist 
tõendi kõnealuse teabe kättetoimetamise 
kohta täideviivale asutusele.
¹ Märkida ajavahemik.

Or. en

Selgitus

Et avaldada kaitseõigusele positiivset mõju, tuleks ettepanekutes selgitada, et piisava 
teavitamise kohustus peab lasuma väljaandval riigil, kes peab olema võimeline näitama mitte 
ainult seda, et 1) saadeti teade menetluse kohta, vaid et kaebealune on tegelikult teate kätte 
saanud; 2) õigusnõustajale anti kirjalikult volitused kaebealuse esindamiseks menetluse ajal 
ja see esindamine oli praktiline ja tõhus; 3) kaebealust on teavitatud tema õigusest asja uuesti 
läbivaatamisele ja tähtajast, mida kohaldatakse selle taotlemisele keeles, millest ta aru saab. 
Vajaduse korral võib tõendid liita täidesaatvale asutusele väljaandva organi poolt 
edastatavale tunnistusele.

Muudatusettepanek 59
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1
Raamotsus 2005/214/JSK
Artikkel 1 – punkt e

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

e) tagaseljaotsus – punktis a määratletud 
otsus, mille puhul isik ei ilmunud isiklikult 
kohale menetluses, mille tulemusel 
asjaomane otsus tehti.

e) tagaseljaotsus – punktis a määratletud 
otsus, mille puhul isik ei ilmunud isiklikult 
kohale kohtumenetluses, mille tulemusel 
asjaomane otsus tehti.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 2 - alapunkt b
Raamotsus 2005/214/JSK
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i – alapunkt i

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt otsuse 
teinud riigi seadustele pädeva esindaja 
kaudu ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati nõuetekohaselt 
vastavalt otsuse teinud riigi seadustele 
pädeva esindaja kaudu või muul viisil ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
kohtlik arutelu, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

Or. en

Muudatusettepanek 61
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b
Raamotsus 2005/214/JSK
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt i – alapunkt iii

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

iii) pärast seda, kui asjaomasele isikule 
tagaseljaotsus kätte toimetati ning teda 
teavitati õigusest taotleda asja uuesti 
läbivaatamist ning õigusest sellel 
kohtulikul arutelul viibida:

iii) pärast seda, kui asjaomasele isikule 
tagaseljaotsus kätte toimetati ning teda 
nõuetekohaselt teavitati õigusest taotleda 
asja uuesti läbivaatamist või apellatsiooni 
korras läbivaatamist ning õigusest 
kohtuistungil osaleda:

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Raamotsus 2006/783/JSK
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt otsuse 
teinud riigi seadustele pädeva esindaja 
kaudu ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati nõuetekohaselt 
vastavalt otsuse teinud riigi seadustele 
pädeva esindaja kaudu või mõnel muul 
viisil ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

Or. en

Muudatusettepanek 63
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Raamotsus 2006/783/JSK
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

– ei taotlenud ta asja uuesti läbivaatamist 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul,
mis oli vähemalt […]* päeva.

– ei taotlenud ta asja uuesti läbivaatamist 
või apellatsiooni korras läbivaatamist 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

* Märkida ajavahemik.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 2
Raamotsus 2008/…/JSK
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

f) vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele 
on tegemist tagaseljaotsusega, kui 
tunnistuses ei märgita, et:

f) vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele 
on tegemist tagaseljaotsusega, kui 
tunnistuses ei märgita, et kooskõlas otsuse 
teinud liikmesriigi siseriikliku õigusega:

Or. en

Muudatusettepanek 65
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 2
Raamotsus 2008/…/JSK
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f – alapunkt i

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt otsuse 
teinud riigi seadustele pädeva esindaja 
kaudu ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

i) asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati nõuetekohaselt 
vastavalt otsuse teinud riigi seadustele 
pädeva esindaja kaudu või mõnel muul 
viisil ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 3
Raamotsus 2008/…/JSK
Lisas esitatud vorm – osa k – punkt 1 – alapunkt b.1. – esimene lõik

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

b.1 asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati vastavalt 
väljaandjariigi seadustele pädeva esindaja 
kaudu ja õigeaegselt sellest, millal ja kus 
toimub menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul.

b.1 asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või teda teavitati nõuetekohaselt 
vastavalt väljaandjariigi seadustele pädeva 
esindaja kaudu või mõnel muul viisil ja 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
menetlus, mille tulemusel tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Panayiotis Demetriou

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Raamotsuse 2008/…/JSK1 muutmine

Raamotsust 2008/…/JSK muudetakse 
järgmiselt.

1) Artiklile 2 lisatakse järgmine punkt:

h) tagaseljaotsus – punktis a määratletud 
otsus, mille puhul asjaomane isik ei 
ilmunud isiklikult kohtumenetlusele, mille 
tulemusena kõnealune otsus tehti.
2) Artikli [9 lõike 1]² punkt h asendatakse 
järgmisega:
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h) vastavalt artiklis [6a] sätestatud 
tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik 
isiklikult kohtumenetlusele, mille 
tulemusena otsus tehti, kui tunnistuses ei 
väideta, et vastavalt otsuse teinud 
liikmesriigi siseriiklikule õigusele:
i) teavitati asjaomast isikut isiklikult või 
täievolilise esindaja kaudu või muul viisil 
õigeaegselt sellest, millal ja kus toimub 
kohtumenetlus, mille tulemusena tehti 
tagaseljaotsus, ja teda teavitati sellest, et 
sellise otsuse võib teha ka siis, kui isik ei 
viibi asja kohtulikul arutelul; või
ii) oli asjaomane isik, kes oli teadlik 
tulevasest kohtumenetlusest, volitanud 
ennast esindama õigusnõustaja, kelle 
valis ja määras ja keda tasustas 
asjaomane isik või kelle määras ja keda 
tasustas riik kooskõlas kaitseõiguse suhtes 
kohaldatava siseriikliku õigusega, ning 
nimetatud nõustaja esindas teda 
kohtulikul arutlusel; või
iii) asjaomane isik, kellele oli otsus kätte 
toimetatud ja selgesõnaliselt teatatud, et 
tal on õigus taotleda asja uuesti 
läbivaatamist või apellatsiooni korras 
läbivaatamist ja asja kohtulikul arutelul 
osaleda:
– teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta 

kohtuotsust;

või
– ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist 
või apellatsiooni korras läbivaatamist 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.
3) I lisas esitatud vormi („tunnistus”) osa 
i punkt 1 asendatakse järgmisega:
1. Märkida, kas tegemist oli 
tagaseljaotsusega:
1. Ei.
2. Jah. Kui vastasite jaatavalt, kinnitage 
palun, et:
asjaomasele isikule esitati kohtukutse 
isiklikult või ta sai vastavalt otsuse 
teinud riigi seadustele muul viisil
tegelikult ja õigeaegselt teada, millal ja 
kus toimub kohtumenetlus, mille 
tulemusel tehti tagaseljaotsus, ja teda 
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teavitati sellest, et sellise otsuse võib teha 
ka siis, kui isik ei viibi asja kohtulikul 
arutelul.
Asjaomasele isikule kohtukutse 
esitamise või tema muul viisil 
teavitamise aeg ja koht:
……………………………………………

Isiku teavitamise viis:

……………………………………………

VÕI

2.2. asjaomane isik, kes oli teadlik 
tulevasest kohtulikust arutelust, oli 
volitanud ennast esindama õigusnõustaja, 
kelle valis ja määras ja keda tasustas 
asjaomane isik või kelle määras ja keda 
tasustas riik kooskõlas kaitseõiguse suhtes 
kohaldatava siseriikliku õigusega, ning 
nimetatud nõustaja esindas teda 
kohtumenetluses.
Selgitage, kuidas nimetatud tingimust 
täideti:

……………………………………………

VÕI

2.3 pärast seda, kui asjaomasele isikule 
tagaseljaotsus kätte toimetati, teatas ta 
selgesõnaliselt, et ei vaidlusta 
tagaseljaotsust.
Kirjeldage, millal ja kuidas asjaomane 
isik selgesõnaliselt teatas, et ta ei vaidlusta 
tagaseljaotsust:
…………………………………………

VÕI

2.4 asjaomasele isikule toimetati 
tagaseljaotsus kätte …..(päev/kuu/aasta) 
ning tal oli õigus taotleda asja uuesti 
läbivaatamist otsuse teinud riigis 
järgmistel tingimustel:
– teda teavitati selgesõnaliselt õigusest 
taotleda asja uuesti läbivaatamist ning 
õigusest sellel kohtulikul arutelul osaleda; 
ning 
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– pärast tema ülalnimetatud õigusest 
teavitamist oli tal …. päeva aega, et 
taotleda asja uuesti läbivaatamist ning ta 
ei taotlenud seda kõnealuse ajavahemiku 
jooksul.
________________________________
1 Dokumendi number lisatakse kohe pärast selle 
vastuvõtmist nõukogus.

2 Artikli number lisatakse kohe pärast dokumendi 
vastuvõtmist nõukogus.

Or. en
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