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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

riiklike kohtunike rolli kohta Euroopa kohtusüsteemis
(2007/2027(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 61, millega nähakse ette vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala järkjärguline loomine, sealhulgas õigusalase koostöö meetmed 
tsiviil- ja kriminaalasjades;

– võttes arvesse Haagi programmi: vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamine Euroopa 
Liidus1, mille Euroopa Nõukogu võttis 5. novembril 2004. aastal Brüsselis vastu, ning 
komisjoni 10. mai 2005. aasta teatist „Haagi programm: viie järgneva aasta kümme 
prioriteeti” (KOM(2005)0184);

– võttes arvesse nõuet, mille esitas 14.–15. detsembril 2001. aastal Laekenis kokku tulnud 
Euroopa Ülemkogu, Euroopa võrgu kohta, et julgustada kiiret kohtunike koolituse 
loomist, et aidata luua usaldust õigusalasesse koostöösse kaasatud isikute vahel;

– võttes arvesse oma 10. septembri 1991. aasta resolutsiooni Euroopa Õigusakadeemia 
loomise kohta Euroopa Ühenduse jaoks2 ja 24. septembri 2002. aasta resolutsiooni 
Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2006. aasta teatist õigusalase koolituse kohta Euroopa 
Liidus (KOM(2006)0356), 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa –
ühenduse õiguse kohaldamine” (KOM(2007)0502) ja 4. veebruari 2008. aasta teatist ELi 
õiguspoliitika ja -tava arutamise foorumi loomise kohta (KOM(2008)0038);

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta otsust 2008/79/EÜ (Euratom), millega 
muudetakse protokolli Euroopa Kohtu põhikirja kohta,4 ning Euroopa Kohtu kodukorda 
tehtud kaasnevaid muudatusi, milles võetakse kasutusele eelotsuse kiirmenetlus;

– võttes arvesse tulevase Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 2 punkti h ja 
artikli 69a lõike 1 punkti c, mis on lisatud Lissaboni lepinguga, millega nähakse ette 
õiguslik alus meetmetele, mille eesmärk on pakkuda tuge kohtunike ja õigusala töötajate 
koolitusele;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

A. arvestades, et 2007. aasta teises pooles raportööri läbi viidud uuringus rõhutati:

                                               
1 ELT C 53, 3.3.2005, lk 1.
2 EÜT C 267, 14.10.1991, lk 33.
3 ELT C 273 E, 14.11.2003, lk 99.
4 ELT L 24, 29.1.2008, lk 42.
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– olulisi erinevusi riiklike kohtunike teadmistes ühenduse õiguse kohta5 kogu Euroopa 
Liidus, kusjuures teadlikkus sellest oli mõnikord väga piiratud;

– hädavajalikkust tõhustada riiklike kohtunike üldist võõrkeelte oskust;
– raskusi, millega riiklikud kohtunikud puutuvad kokku juurdepääsul eriomasele ja 

ajakohasele teabele ühenduse õiguse kohta;
– vajadust parandada ja tugevdada riiklike kohtunike esialgset ja elukestvat õpet 

ühenduse õiguse valdkonnas;
– seda, et kohtunikel peaaegu puuduvad teadmised eelotsusemenetluse kohta, ning 

vajadust tugevdada dialoogi riiklike kohtunike ja Euroopa Kohtu vahel;
– asjaolu, et paljud kohtunikud tajuvad ühenduse õigust ülemäära keerulise ja 

läbipaistmatuna;
– vajadust tagada, et ühenduse õigus sobib paremini riiklike kohtunike poolt 

kohaldamiseks;

B. arvestades, et peamine vastutus õigusalase koolituse eest, sealhulgas selle Euroopa 
mõõtme eest, jääb liikmesriikide kanda; arvestades, et Euroopa Ülemkogu avalduses 
kuulutati, et „õigusasutuste koolitus peaks süsteemselt sisaldama ELi komponenti”6, ning 
arvestades, et kohtunike koolitus igas liikmesriigis on sellest hoolimata ELi 
institutsioonide ja iga liikmesriigi enda ühine mure;

C. arvestades, et ühenduse õigust ei tohiks tajuda kui valdkonda, mis on mõeldud 
spetsialistide tippasutusele, ning arvestades, et koolitusvõimalusi kõnealuses valdkonnas 
ei tohi piirata kõrgema astme kohtute kohtunikega;

D. arvestades, et teatavad asutused, mida ühendus toetab rahaliselt, on üha edukamad ning 
koolitavad juba arvukalt kohtunikke ja peaprokuröre;

E. arvestades, et võõrkeelte oskus on ülioluline nõuetekohase õigusalase koostöö tagamisel –
eriti tsiviil- ja kaubandusasjades – valdkondades, kus on tagatud otsene kokkupuude 
kohtunike vahel, ning kohtunike vahetusprogrammidele juurdepääsu tagamisel;

F. arvestades, et eelotsusemenetluse keskmine kestus – vaatamata Euroopa Kohtu püsivatele 
jõupingutustele – on jätkuvalt liiga pikk ning vähendab oluliselt kõnealuse menetluse 
ligitõmbavust riiklike kohtunike jaoks;

G. arvestades, et Euroopa Kohus on teinud otsuse, et liikmesriikide kohuseks on luua 
õiguskaitsevahendite ja kohtumenetluste süsteem, mis tagab, et austatakse ühenduse 
õigusest tulenevat õigust tõhusale õiguskaitsele7;

H. arvestades, et käesolevas resolutsioonis ei tohi mitte midagi pidada kohtunike sõltumatust 
mõjutavaks, vastavalt Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitusele nr R(94)12 ja 
1998. aasta Euroopa hartale kohtunike põhikirja kohta,

Riiklikud kohtunikud ühenduse õiguse esimeste kohtunikena

1. märgib, et ühenduse õigus kaotab oma tähenduse, kui liikmesriigid, sealhulgas riiklikud 
                                               
5 Käesoleva raporti eesmärgil mõistetakse ühenduse õiguse all samuti Euroopa Liidu õigust.
6 ELT C 53, 3.3.2005, lk 1.
7 Kohtuasi C-50/00 P UPA [2002] EKL I-6677, lõige 41.



PR\712384ET.doc 5/59 PE402.874v01-00
Freelance-tõlge

ET

kohtunikud, kes on vastavalt Euroopa Liidu kohtusüsteemi aluseks, ei kohalda seda 
nõuetekohaselt;

2. tervitab komisjoni tunnustust, et riiklikud kohtunikud mängivad olulist rolli ühenduse 
õiguse austamise tagamisel, näiteks ühenduse õiguse ülimuslikkuse, vahetu mõju, 
ühesuguse tõlgendamise ja ühenduse õiguse rikkumise korral riigivastutuse põhimõtete 
abil; kutsub komisjoni üles jätkama jõupingutusi nimetatud suunas lisaks juba 
olemasolevatele sektori algatustele; kutsub lisaks komisjoni üles jätkama viivitamata 
teatise avaldamisega riigi ametiasutuste poolt ühenduse õiguse rikkumisest tekkinud 
kahjude hüvitamise kohta;

Keelega seotud küsimused

3. on seisukohal, et keel on õigusala töötajate peamine töövahend; on seisukohal, et 
praegune võõrkeelte õpetamise tase riiklikele kohtunikele ei piira mitte ainult õigusalase 
koostöö võimalusi konkreetsete õigusaktide puhul, vaid ka vastastikuse usalduse 
tekkimist, üheselt mõistetava õigusakti doktriini nõuetekohast kasutamist ja osalemist 
vahetusprogrammides; kutsub kõiki õigusalases koolituses osalejaid üles pöörama erilist 
tähelepanu kohtunikele võõrkeelte õpetamisele;

4. on lisaks arvamusel, et jõustades mitmeid määrusi, mis sisaldavad kollisiooninorme, on 
ühenduse seadusandja teinud poliitilise valiku, mis hõlmab välisriigi õiguse kohaldamise 
tõenäosust riiklike kohtunike poolt, mis võib samuti sisaldada võrdleva lähenemisviisi 
kasutamist; on seisukohal, et kokkuvõttes tugevdavad nimetatud elemendid täiendavalt 
argumente võõrkeelte õpetamise suurendamise kasuks;

5. on seisukohal, et liikmesriikide kohtunike keelteoskuse tõhustamine on üldistes huvides; 
kutsub seetõttu liikmesriike üles tagama, et kõnealune koolitus on tasuta ja kergesti 
kättesaadav;

6. on seisukohal, et juurdepääs teaduskirjandusele kohtunike emakeeles on oluline ühenduse 
õiguse paremaks mõistmiseks, ning märgib erialakirjanduse ilmselget vähesust ühenduse 
õiguse kohta ELi teatavates ametlikes keeltes, näiteks rahvusvahelise eraõiguse küsimuste 
kohta, ning selle võimalikke ohtlikke tagajärgi ühise õiguskorra loomisele, mis peegeldaks 
õigustraditsioonide mitmekülgsust; kutsub seetõttu komisjoni üles toetama nimetatud 
kirjanduse väljatöötamist, eriti väiksema kasutajaskonnaga ametlikes keeltes;

Juurdepääs asjakohastele õigusallikatele

7. märgib, et täielik ja ajakohane teave ühenduse õiguse kohta ei ole kättesaadav süsteemselt 
ja nõuetekohaselt paljudele riiklikele kohtunikele ning et ühenduse õigus on mõnikord 
tagasihoidlikult esindatud riiklikes riigiteatajates, eeskirjades, märkustes, 
perioodikaväljaannetes ja õppekirjanduses; kutsub liikmesriike üles tegema uusi 
jõupingutusi kõnealuses valdkonnas;

8. on arvamusel, et tõelise Euroopa õigusruumi loomiseks, kus saab toimuda tõhus 
õigusalane koostöö, ei ole vaja mitte ainult teadmisi Euroopa Liidu õigusest, vaid samuti 
paremaid teadmisi teiste liikmesriikide õigussüsteemidest; rõhutab välisriigi õiguse 
käsitlemise järjekindlusetust Euroopa Liidus ja on seisukohal, et kõnealune oluline 
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küsimus tuleb lahendada tulevikus; võtab sellega seoses teadmiseks komisjoni tulevase 
horisontaalse uurimuse välisriigi õiguse käsitlemise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
ning käimasolevad uurimused Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi raames;

9. tervitab komisjoni kavatsust toetada ühenduse õigust käsitlevate riiklike kohtute 
kohtuotsuste andmebaaside parandatud kättesaadavust; on seisukohal, et nimetatud 
andmebaasid peaksid olema võimalikult terviklikud ja kasutajasõbralikud; on lisaks 
seisukohal, et konventsioonid ja õigusaktid kohtualluvuse ja kohtuotsuste jõustamise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades oleksid asjakohane näide Euroopa andmebaasi kohta, 
võttes arvesse nende sagedast kasutamist riiklike kohtunike poolt;

10. on seisukohal, et kõigil riiklikel kohtunikel peab olema juurdepääs andmebaasidele, mis 
sisaldavad viiteid pooleliolevatele eelotsusemenetlustele kõigis liikmesriikides; on 
seisukohal, et eelotsuse avaldamine on samuti kasulik eelotsusetaotluse esitanud kohtute 
kohtuotsustele, nagu käsitleti juba Euroopa Kohtu teatises „Juhised liikmesriikide 
kohtutele Euroopa ühenduste kohtu eelotsuste taotlemiseks”8;

11. on seisukohal, võttes arvesse rikkalikku teavet Internetis ühenduse õiguse kohta, et 
kohtunikke ei tuleks koolitada mitte üksnes õigusküsimuste valdkonnas, vaid samuti selle 
kohta, kuidas pääseda tõhusalt juurde ajakohastele õigusallikatele;

12. tervitab komisjoni võetud kohustust avaldada kodanike kokkuvõtted ühenduse õigusaktide 
kohta ning on seisukohal, et nimetatud mitteõiguslikud kokkuvõtted aitavad samuti 
õigusala töötajatel pääseda kiiremini juurde asjakohasele teabele;

13. julgustab võrgupõhiste tööriistade ja algatuste väljatöötamist e-õppe valdkonnas, mida –
kuigi see ei oleks terviklik vastus koolitusvajadusele – võiks käsitleda täiendusena 
silmast-silma kontaktile kohtunike ja koolitajate vahel;

Õigusalase koolituse struktureerituma raamistiku suunas Euroopa Liidus

14. nõuab kõigi kohtu liikmete riikliku tasandi koolituses ELi komponendi:

– kohustuslikuks muutmist, eriti õigusala töötajana tegelema asumisega seotud eksamite 
kontekstis;

– täiendavat tugevdamist alates võimalikult varajasest etapist, kusjuures suuremat 
tähelepanu pööratakse praktilistele aspektidele;

– tõlgendamismeetodite ja õiguspõhimõtete hõlmamist, mis võivad olla tundmatud 
riiklikus õiguskorras, kuid mis mängivad olulist rolli ühenduse õiguses;

15. julgustab ühiste komponentide väljatöötamist õppekava ja koolitusmeetodite osas 
liikmesriikide vahel tsiviilasjades õigusemõistmise valdkonnas, lisaks kriminaalasjades 
õigusemõistmise valdkonnas olemasolevatele algatustele;

16. võtab teadmiseks kohtu liikmete vahetusprogrammide edu suurenemise; julgustab 
Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku kättesaadavaks muutmist suuremale hulgale 

                                               
8 ELT C 143, 11.6.2005, lk 1, lõige 31.
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kohtunikele ning tsiviil-, kaubandus- ja halduskohtunike piisava kaasamise tagamist; 
tervitab võrgu algatusi keeleõppe valdkonnas ning vahetusprogrammi laiendamist 
Euroopa Kohtusse, Eurojusti ja Euroopa Inimõiguste Kohtusse;

17. peab riiklike kohtunike võimalust osaleda põhi- ja täiendkoolituses liikmesriikide suureks 
logistiliseks ja rahaliseks probleemiks; on põhimõtteliselt seisukohal, et kohtunikud ei 
peaks kandma mis tahes kulusid, mis on seotud nende koolitusega ühenduse õiguse 
valdkonnas; nõuab komisjonilt hinnangu andmist igale liikmesriigile kulude kohta, mis on 
seotud vahetusprogrammides osalevate kohtunike ajutise asendamisega;

18. võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, et kõige sobivam võimalus edendada koolitust 
Euroopa õigusruumis on praegune rahaline toetus eri asutustele põhiõiguste ja õigusasjade 
raamprogrammi kaudu (2007–2013) ning et Euroopa õigusalase koolituse struktuuride 
arendamise küsimuse muude vormide suunas võiks tõstatada nimetatud programmi 
lõppemisel uuesti;

19. on siiski seisukohal, et aeg on küps praktiliseks institutsiooniliseks lahenduseks õigusalase 
koolituse valdkonnas ELi tasandil, mis kasutab täielikult ära olemasolevaid struktuure, 
vältides samas programmide tarbetut dubleerimist; nõuab seetõttu Euroopa 
kohtuakadeemia, mis moodustatakse Euroopa õigusalase koolituse võrgustikust, mille 
ülesandeks oleks seada koolituse prioriteedid, ja Euroopa Õigusakadeemia loomist, mis 
oleks juhtivaks tiivaks kõnealuste prioriteetide rakendamisel; nõuab nimetatud 
institutsioonilises lahenduses asjakohaste kogemustega arvestamist, mis on saadud 
Euroopa Politseikolledži töö käigus;

20. on seisukohal, et riiklikud kohtunikud ei tohi omaks võtta passiivset suhtumist ühenduse 
õigusesse, reageerides üksnes küsimustele, mille on tõstatanud teised osapooled, nagu 
selgub Euroopa Kohtu praktikast  riiklike kohtute kohta, mis tõstatavad ühenduse 
õigusega seotud küsimusi oma algatusel9;

21. on seisukohal, et advokaadid mängivad otsustavat rolli ühenduse õiguse kohaldamises 
riiklikes kohtutes, ning nõuab samuti nende koolituse tugevdamist sarnaselt eespool 
mainitule riiklike kohtunike kohta;

Tugevdatud dialoog riiklike kohtunike ja Euroopa Kohtu vahel

22. on seisukohal, et eelotsusemenetlus on oluline tagatis ühenduse õiguskorra sidususe ja 
ühenduse õiguse ühtse kohaldamise jaoks;

23. kutsub Euroopa Kohust ja kõiki sidusrühmi üles täiendavalt lühendama 
eelotsusemenetluse keskmist pikkust, muutes seeläbi nimetatud olulise dialoogivõimaluse 
riiklikele kohtunikele ligitõmbavamaks;

24. nõuab komisjonilt tungivalt selle uurimist, kas riiklikud menetluseeskirjad on tegelikuks 
või potentsiaalseks takistuseks kõigi liikmesriikide kohtute või tribunalide võimalusele 
esitada eelotsusetaotlus, nagu on ette nähtud EÜ asutamislepingu artikli 234 teises lõigus, 
ning jätkata tarmukalt õigusrikkumiste tuvastamist, mida nimetatud takistused endast 

                                               
9 Kohtuasjad C-312/93 Peterbroeck [1995] EKL I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] EKL I-10875 ja C-168/05 
Mostaza Claro [2006] EKL I-10421.
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kujutavad;

25. on seisukohal, et Euroopa Kohtu kohtualluvuse piiramine, eriti seoses EÜ asutamislepingu 
IV jaotisega, kahjustab tarbetult ühenduse õiguse ühtset kohaldamist nimetatud 
valdkondades ning saadab negatiivse sõnumi valdavale enamikule kohtunikest, kes 
käsitlevad nimetatud küsimusi, muutes nende jaoks võimatuks otsese kokkupuute loomise 
Euroopa Kohtuga ning põhjustades tarbetuid viivitusi;

26. võttes arvesse eelotsuse kiirmenetluse kasutuselevõtmist, nõustub nõukoguga, et Euroopa 
Kohtu jaoks on oluline pakkuda suuniseid, millele riiklikud kohtunikud saaksid tugineda 
otsustamisel kiirmenetluse taotlemise üle;

27. kutsub Euroopa Kohust üles arvestama eelotsusemenetluse kõigi võimalike parandustega, 
mis kaasaksid taotluse esitanud kohtuniku aktiivsemalt selle menetlustesse, sealhulgas 
tõhusamate võimalustega selgitada taotluse esitamist ja osalemist suulises menetluses;

28. on seisukohal, et detsentraliseeritud ja valmis ühenduse õiguskorras ei tohiks riiklikke 
kohtunikke kõrvale tõrjuda, vaid neile tuleks pigem anda suurem vastutus ja julgustada 
neid täiendavalt nende rollis ühenduse õiguse esimeste kohtunikena; nõuab seetõttu 
tungivalt nn rohelise tule süsteemi kaalumist, mille alusel riiklikud kohtunikud lisaksid 
omapoolsed vastused küsimustele, millega nad pöörduvad Euroopa Kohtu poole, kes 
otsustaks seejärel konkreetse tähtaja jooksul, kas nõustub esitatud kohtuotsusega või 
langetab ise otsuse apellatsioonikohtu vormis;

Õigusaktide kohandamine riiklike kohtunike poolt kohaldamiseks

29. tervitab ELi õiguspoliitika ja -tava arutamise foorumi loomist ning kutsub komisjoni üles 
tagama – nii palju kui võimalik–, et foorum viib oma arutlusi läbi läbipaistvalt, et 
teavitada kõigi ELi institutsioonide ja riigi ametiasutuste tööst; märgib rahuldustundega 
komisjoni võetud kohustust anda korrapäraselt aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule; 
tervitab kavatsust koordineerida tööd Euroopa Nõukogu asjaomaste asutustega ning 
vältida nende väärtuslike meetmete dubleerimist;

30. toetab tugevalt komisjoni nõudmist, et liikmesriigid pakuvad süsteemselt 
vastavustabeleid, kus on näidatud, kuidas ühenduse direktiive võetakse üle riiklikesse 
õigusaktidesse; nõustub, et kõnealused tabelid annavad väärtuslikku teavet minimaalsete 
kulude ja halduskoormusega; on lisaks seisukohal, et vastavustabelid suurendavad 
läbipaistvust ühenduse õiguse rakendamisel ning annavad riiklikele kohtunikele ja kohtus 
osalevatele osapooltele reaalse võimaluse näha, kas konkreetse riikliku õigusnormi taga 
on ühenduse õigus, ja kontrollida enda jaoks, kas ülevõtmine on nõuetekohaselt läbi 
viidud ja kuidas see on toimunud;

31. nõuab kindlalt vajadust selgema keele järele ühenduse õigusaktides ja suuremat 
terminoloogilist ühtsust õigusaktide vahel; toetab tugevalt Euroopa lepinguõiguse projekti 
kasutamist parema õigusloome vahendina, näiteks tarbijapoliitika valdkonnas;

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja sellega kaasnevad 
dokumendid nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule ja Euroopa ombudsmanile.
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SELETUSKIRI

Raportöör püüdles ennekõike selle poole, et võtta kuulda raportiga otseselt seotud osapooli, st 
riiklikke kohtunikke. 11. juunil 2007. aastal viis raportöör läbi kuulamise õiguskomisjonis, 
kus Rumeeniast, Ungarist, Ühendkuningriigist ja Saksamaalt pärit kohtunikud olid võimelised 
seostama oma kogemusi ühenduse õigusega. 2007. aasta teisel poolel saadeti üksikasjalik 
küsitlus kõigile liikmesriikidele, et ära kuulata võimalikult paljud riiklikud kohtunikud. 
Sellele vastas üle 2300 kohtuniku ja selle esimesed tulemused on avaldatud käesoleva raporti 
projekti lisana. Raportöör võttis samuti osa kuulamisest ühenduse õiguse kohaldamise kohta, 
mille Euroopa Parlamendi liige Monica Frassoni korraldas 3. mail 2007. aastal, mis hõlmas 
ettekannet Prantsuse kohtunikult, rõhutades seeläbi ühest küljest riiklike kohtunike rolli 
tihedat seotust ning teisest küljest ühenduse õiguse kohaldamist.

Teiseks keskendutakse käesolevas raporti projektis Euroopa osalejatele, kelle töö on seotud 
riiklike kohtunikega. 10. septembril tegi Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku peasekretär 
ettekande õiguskomisjonile ja vastas komisjoni liikmete küsimustele. 18. oktoobril 2007. 
aastal tegi raportöör teabekogumise eesmärgil visiidi Euroopa Kohtusse, et kohtuda eri 
kohtunike ja kohtujuristidega, keskendudes eelkõige riiklike kohtunike rollile 
eelotsusemenetluse kontekstis. Lõpuks osales raportöör ekspertide kohtumisel õigusalase 
koostöö kohta, mille komisjon korraldas 4. veebruaril 2008. aastal, mis sisaldas Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku, Euroopa Õigusakadeemia, Euroopa Avaliku Halduse 
Instituudi ja teiste ettekandeid. Nimetatud raporti projekt sattus samuti ajale, mil Euroopa 
Parlament pöörab suuremat tähelepanu nende õigusaktide, mis ta koos nõukoguga vastu 
võtab, tõhusale kohaldamisele, muu hulgas riiklike kohtunike poolt.

Raporti projekti eesmärk – tuginedes olemasolevatele algatustele – on esitada ettepanek 
Euroopa Liidu õigusalase koolituse struktureerituma raamistiku kohta, mis on suuteline täitma 
tulevasi eesmärke. Selle esimene eeltingimus on suurema tähelepanu pööramine kohtunike 
keeleoskusele. Raporti projektis tehakse samuti mitmeid soovitusi, mille eesmärk on tagada, 
et riiklikud kohtunikud mängivad suuremat rolli Euroopa Liidu kohtusüsteemis. Peale 
keeleküsimuse hõlmab raporti projekt samuti paremat juurdepääsu teabele, õigusalast 
koolitust, riiklike kohtunike rolli eelotsusemenetluses ning lõpuks seda, kuidas ühenduse 
seadusandjad võiksid lihtsustada riiklike kohtunike ülesandeid oma õigusloome parandamise 
abil, eriti protsessi läbipaistvamaks muutmise teel. 
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10 Käesolev dokument on raportööri analüüs kohtunikelt saadud vastuste kohta, kes avaldasid 
oma isiklikud seisukohad ja kogemused seoses ühenduse õigusega vastuseks küsitlusele, 
mis viidi läbi 2007. aasta teises pooles. Nimetatud toiming ei saa seetõttu mitte mingil juhul 
olla ammendav; samuti ei püüta selles esitleda objektiivseid fakte või nn tulemustabelit 
Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud tabelite tähenduses. Käesoleva raporti eesmärgil 
mõistetakse ühenduse õiguse all samuti Euroopa Liidu õigust.
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1. Üldine teave

18. juulil 2007. aastal saatis raportöör küsimustiku kõigile alalistele 
esindustele, et need saadaksid selle edasi riiklikele kohtunikele. Vastuseid 
saadi kokku üle 2300, kaheksas ühenduse keeles. Praktilistel põhjustel 
langetati esimene valik saadud vastuste terviklikkuse alusel ning et 
peegeldada parimat võimalikku tasakaalu liikmesriikide vahel. Esimeses 
etapis töödeldi kokku 1160 vastust; ülejäänud vastused ja mitmed küsimused 
hoiti alles järgneva analüüsi jaoks. Vastuseid saadi kõigist 27 liikmesriigist, 
kõige rohkem analüüsitud vastuseid oli pärit Saksamaalt (44%), Poolast 
(19%), Prantsusmaalt (6%), Bulgaariast (6%), Sloveeniast (5%) ja Austriast 
(4%).

a) Vastuste tasakaal vanade ja uute liikmesriikide vahel

Suur osa vastajaid oli pärit 2004. ja 2007. aastal (37%) liitunud liikmesriikidest 
ja seega valitses õiglane tasakaal nimetatud ja muudest liikmesriikidest (63%) 
saadud vastuste vahel.

b) Hõlmatud kohtute liigid

Küsitlus hõlmas palju eri kohtuid, kusjuures kõige suurema osa moodustasid 
haldus-, tööõiguse, finants-, sotsiaal- ja töövaidlusi lahendavad kohtud.

halduskohus

kriminaal-
kohus

töövaidlusi 
lahendav 
kohusperekonna-

kohus

finantskohus/
maksukohus

intellektuaalomandi 
õiguste kohus

tööõiguse kohus

sotsiaalkohus
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2. Juurdepääs ühenduse õigusele

a) Teadmised ühenduse õigusele juurdepääsu kohta

Väga vähesed vastajad (8 %) väitsid, et nad ei tea üldse, kuidas pääseda 
juurde ühenduse õiguse allikatele. Nendest, kes teadsid, kuidas pääseda 
juurde ühenduse õigusele, kasutas 18 % võimalust pääseda juurde Euroopa 
Kohtu11) pretsedendiõigusele korrapäraselt, samas kui suurem enamik (65 %) 
kasutas seda harva ja 17 % mitte kunagi.

Ilmnesid teatavad erinevused teadmiste osas kogu ELis. Teadmised 
juurdepääsu kohta ühenduse õigusele puudusid tõenäolisemalt vanades (10 
%) kui uutes liikmesriikides (5 %). Sellegipoolest konsulteerisid need vanade 
liikmesriikide kohtunikud, kes teadsid, kuidas pääseda juurde ühenduse 
õigusele, Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega korrapärasemalt (vt allpool 
toodud diagrammi). 

        

Vastused erinesid seega ulatuslikult riikliku kohtu valdkondade osas. Näiteks 
intellektuaalomandi küsimustega tegelevad kohtunikud, peamiselt finants- ja 
                                               
11 Nimetatud mõistet kasutatakse selle kõige laiemas tähenduses, hõlmates samuti esimese 
astme kohust ja Avaliku Teenistuse Kohust.

harva
65%

mitte kunagi
17%

korrapäraselt
18%

Uued liikmesriigid

9,67%

71,23%

19,10%

korrapäraselt harva mitte kunagi

Vanad liikmesriigid

22,93%

61,40%

15,67%

korrapäraselt harva mitte kunagi
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maksuküsimustega tegelevad kohtunikud ja halduskohtunikud (vastavalt 75 
%, 60 % ja 46 %) konsulteerisid korrapäraselt palju tõenäolisemalt Euroopa 
Kohtu pretsedendiõigusega kui nende kolleegid töövaidlusi lahendavate 
küsimustega / tööõiguse või sotsiaalõiguse küsimustega tegelevatest 
kohtutest (vastavalt 20 % ja 25 %). Lõpuks ei väitnud mitte ükski kohtunik, kes 
tegeleb perekonna- või kriminaalõiguse küsimustega, et konsulteerib Euroopa 
Kohtu pretsedendiõigusega korrapäraselt.

b) Keelebarjäärid

39 % vastanutest olid seisukohal, et võõrkeeled on takistuseks piisava teabe 
saamisel ühenduse õiguse kohta. 

i) Teiste liikmesriikide pretsedendiõigus

Peamine kaebus oli seotud juurdepääsuga välisriikide kohtuotsustele, 
sealhulgas näiteks iga liikmesriigi kõrgeimate kohtute omadele. Mitmed 
kohtunikud märkisid asjaolu, et võõrkeeles on eriti raske saada aru tehnilistest 
terminitest. Üks Saksamaa finantsküsimustele spetsialiseerunud kohtunik oli 
seisukohal, et teiste liikmesriikide kohtuotsuste lugemine on oluline, kuid 
nõnda aeganõudev, et osutub peaaegu võimatuks, võttes arvesse kohtunike 
ajalisi piiranguid. Prantsuse kohtunik ei tugineks välisriikide kohtupraktikale 
või märkustele ebatäpsuse ja vääritimõistmise ohu tõttu, millel oleksid 
üksikisikutele tõsised tagajärjed. Lõpuks oli ühel teisel kohtunikul väga 
keeruline kohaldada välisriigi õigust, kui nimetatud õigust määrasid 
asjaomased kollisiooninormid. 

ii) Tõlkeküsimused

Paljud uutest liikmesriikidest, eriti Poolast, Sloveeniast ja Ungarist pärit 
kohtunikud kaebasid, et mitte kõiki enne nende ühinemist vastu võetud 
Euroopa Kohtu pretsedendiõigusi ei ole tõlgitud nende keeltesse. Mitmed 
uutest liikmesriikidest pärit kohtunikud ei olnud teadlikud, et ühenduse 
õigustik, eriti Euroopa Kohtu pretsedendiõigus, on olemas nende oma keeles. 
Paljud eri liikmesriikidest pärit kohtunikud tegid märkusi kohtuotsuste tõlke 
küsimuse kohta. Paljud kohtunikud väljendasid muret aja üle, mis kulus 
Euroopa Kohtu kohtuotsuse või kohtujuristi ettepaneku kõigi keeleversioonide 
kättesaamisele. Mitmed kohtunikud olid seisukohal, et nende keelde tehtud 
ühenduse õigusaktide või pretsedendiõiguse tõlke kvaliteet ja usaldusväärsus 
on ebapiisav. Üks Saksamaa kohtunik märkis samuti teatavaid erinevusi ühe 
ja sama ühenduse õigusakti eri keeleversioonide vahel.

iii) Ühenduse õigusaktide eri keeleversioonide võrdlus

Mitmetel kohtunikel oli väga raske võrrelda ühenduse õigusakti eri 
keeleversioone tõlgendamise eesmärgil, et näha, kas on vaja esitada 
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eelotsusetaotlust. Nimetatud võrdleva tegevuse ulatus ja kvaliteet sõltuvad 
kohtuniku keeleoskusest. Mitmed kohtunikud viitasid nimetatud tegevusele, 
järeldades, et nad ei ole suutelised tegema seda sisuliselt (vt samuti 
asjaomase punkti neljanda jao punkti g alapunkti ix).

iv) Teabe kättesaadavus, v.a õigusakti või pretsedendiõiguse puhul

Mõned kohtunikud märkisid, et akadeemiliste märkuste mittekättesaadavus 
ühenduse õiguse kohta nende keeles valmistab probleeme. Lõpuks viidati 
mitmetele konkreetsetele teabega seotud küsimustele, näiteks ELi asutuse 
(Siseturu Ühtlustamise Amet12) uudiskirjale või teatavatele selgitustele, mida 
pakkus õigusloomega seotud ettepanekute komisjon.

v) Ühenduse õiguse selgusetus

Kui mitte arvestada tõlke küsimust, siis olid paljud kohtunikud seisukohal, et 
kõige keerulisem oli ühenduse õigusele juurdepääsul selle sõnastus. Üks 
kohtunik märkis, et ühenduse õiguse selgusetus muutis keeruliseks selle 
kohaldamise riiklike kohtute poolt. Sarnane märkus tehti rõhutatumalt Euroopa 
Kohtu kohtuotsuste stiili kohta, ning eriti arutluskäigu ja põhjenduse kohta, 
mida riiklikud kohtunikud alati selgelt ei mõistnud (vt allpool 7. jagu).

c) Õigusalane keeleõpe

Keskmiselt oli üksnes 20 % vastanutest osalenud vähemalt ühel 
keelekursusel, mis hõlmas õigusküsimusi. Nimetatud arv näib peitvat 
teatavaid erinevusi liikmesriikide vahel, nagu on näha allpool toodud 
diagrammis.

i) Osalemine õigusalases keeleõppes liikmesriigiti

                                               
12 Uudiskiri on kättesaadav aadressil http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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Eespool toodud diagrammis võeti arvesse üksteist liikmesriiki, kuna ülejäänud 
liikmesriikidest pärit vastajate arvu ei peetud piisavaks usaldusväärsete 
andmete pakkumisel. Olemasolevate andmete põhjal selgub, et 
osalusmäärad nimetatud õigusalastel keelekursustel jäävad kõigis 
liikmesriikides suhteliselt piiratuks (alla 40 %), et need on madalad enamikus, 
kuigi mitte kõigis 2004. aastal liitunud liikmesriikides ning et need on väga 
madalad (alla 10 %) Rumeenias ja Bulgaarias.

ii) Õigusalase keeleõppe pakkujad

Eespool toodud diagramm näitab, et suurem osa vastajatest, kes õppisid 
võõrkeelset õigusterminoloogiat, tegid seda ülikoolis, üldiselt oma õigusalaste 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

R
um

ee
ni

a

B
ul

ga
ar

ia

Sl
ov

ee
ni

a

Po
ol

a

Ta
an

i

Sa
ks

am
aa

Pr
an

ts
us

m
aa

Tš
eh

hi
Va

ba
rii

k

B
el

gi
a

A
us

tr
ia

R
oo

ts
i

66%

28%

6%

ülikool

justiitsministeerium / riiklik kohtunike koolitusasutus

muu



PR\712384ET.doc 17/59 PE402.874v01-00

ET

õpingute raames. Suur osa nimetatud inimestest õppis nimetatud kursustel 
samal ajal mõne muu liikmesriigi ülikoolis, näiteks osana Erasmuse või LLM 
programmist. Väga vähesed (6 %) osalesid kursustel, mida ei korraldanud 
ülikool, riiklik ministeerium või õigusalase koolituse asutus. Nimetatud „muid” 
kursuseid pakkusid Briti Nõukogu, Goethe Instituut, Euroopa 
Õigusakadeemia, Euroopa õigusalase koolituse võrgustik, PHARE ja ühel 
juhul ka eraõpetaja. 
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Kõige enam nõutud keel oli inglise keel (53 %), sellele järgnes prantsuse keel 
(37 %). Mõned kohtunikud võtsid kursuseid hispaania ja saksa keeles 
(mõlemaid 4 %), ülejäänud keeli esines väga harva (vt allpool). 
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3. Koolitus ühenduse õiguse valdkonnas

a) Üldist

61 % vastanutest ei olnud kunagi võtnud osa Euroopa ega riiklikust 
koolitusprogrammist ühenduse õiguse valdkonnas. 33 % vastanutest oli 
võtnud osa riiklikust koolitusprogrammist ühenduse õiguse valdkonnas. 14 % 
vastanutest oli võtnud osa Euroopa asutuse korraldatud programmist. Kõige 
vähem, 10 % vastanutest oli võtnud osa nii riigi ametiasutuse kui ka Euroopa 
asutuse korraldatud kursustest.

Oli olemas selge seos riiklikel ja Euroopa koolitustel osalemise vahel. Riigi 
ametiasutuse korraldatud kursusel osalenud kohtunikud olid suurema 
tõenäosusega osalenud samuti Euroopa asutuse korraldatud kursusel.

b) Euroopa asutuste korraldatud koolitused

Kõige enam osutati Trieris asuva Euroopa Õigusakadeemia korraldatud 
seminaridele ja kursustele. Sageli märgiti Euroopa õigusalase koolituse 
võrgustikku ja selle kohtunike vahetusprogrammi, samas võtsid mitmed uutest 
liikmesriikidest pärit kohtunikud osa TAIEXi ja PHARE programmidest (vt 
allpool). Mitmed kohtunikud tõstatasid kulude küsimuse ja suurem osa neist 
oli seisukohal, et nimetatud kursused ei peaks asjaomastele kohtunikele 
tooma kaasa isiklikku rahalist koormust. Üks Saksamaa kohtunik oli 
seisukohal, et üksnes transpordi- ja majutuskulude katmisest ei piisa, kuna 
koolitus ise on juba kallis. 

ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Märkus: liigitus on pelgalt osutav, võttes arvesse, et näiteks Euroopa 
Õigusakadeemia (ERA) korraldas palju seminare TAIEXi ja PHARE nimel 
uutele liikmesriikidele.
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4. Eelotsusemenetlus

a) Menetluse tundmine

Selge enamus vastanud kohtunikest (54 %) oli seisukohal, et tunneb Euroopa 
Kohtu poole pöördumise menetlust. Siiski selgub samuti, et vastajad olid kaks 
korda suurema tõenäosusega seisukohal, et nad ei tunne menetlust (32 %), 
kui seisukohal, et tunnevad seda väga hästi (14 %).

Näib, et liikmesriikide vahel eksisteerivad suured erinevused. Näiteks 
Bulgaarias, Belgias ja Prantsusmaal oli suurem osa vastanutest seisukohal 
(vastavalt 84 %, 87 % ja 94 %), et nad ei tunne eelotsusemenetlust. Austriast, 
Tšehhist ja Saksamaalt pärit vastajad olid seisukohal, et tunnevad menetlust 
kõige vähem (vastavalt 12 %, 13 % ja 18 % „ei tunne” vastustest). 

Samuti selgub, et liikmesriigid, kus kõige suurem osa vastanutest oli 
seisukohal, et tunnevad eelotsusemenetlust väga hästi, olid Taani, Austria ja 
Rootsi, st mitte-asutajaliikmesriigid (vt diagrammi allpool).

Kui võrrelda eelotsusemenetluse tundmist valdkondadega, milles vastanud 
kohtud tegutsevad, selgub, et kohtunikud, kellel on finants- või maksuõiguse 
valdkonnas (nt käibemaks jne) eripädevus, olid menetlusest rohkem teadlikud 
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(52 % „tean väga hästi”, 48 % „tean hästi”, 0 % „ei tea üldse”).

b) Praktilised kogemused eelotsusetaotluse esitamisega

123 vastanud kohtunikku väitis, et on teinud oma ametialase karjääri jooksul 
vähemalt ühe eelotsusetaotluse. See on veidi üle 5 % vastanute koguarvust. 
Nimetatud arv jaotus liikmesriigiti ebavõrdselt, kusjuures Ungari esindas kuue 
taotlusega ainsana uusi liikmesriike.

Mitmed kohtunikud olid kaalunud taotluse esitamist ning üks sotsiaalkohtu 
kohtunik hoidus selle esitamisest, kuna asjaomased osapooled olid 
seisukohal, et see pikendaks menetlust liigselt. Kaks esimese astme 
kohtunikku olid väga huvitatud taotluse esitamisest Euroopa Kohtule, kuid ei 
saanud seda teha Euroopa Kohtu piiratud kohtualluvuse tõttu vastavalt EÜ 
asutamislepingu IV jaotisele, eriti seoses sisserände küsimustega.

Enamik vastanutest vastas nimetatud punktile suhteliselt üksikasjalikult, nagu 
on näha allpool toodud diagrammis.
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c) Menetluse pikkus Euroopa Kohtus

Eelotsusemenetlus kestis keskmiselt kokku 18,5 kuud. Seda arvu ei saa 
võrrelda Euroopa Kohtu enda statistikaga selle aastaaruannetes, kuna mõned 
taotlused, mida kohtunikud võtsid arvesse oma vastuses praegusele 
küsitlusele, olid esitatud enne 1980. aastat ja varemgi. Siinkohal arvutatud 
keskmine on ligikaudu poolteist kuud lühem kui kõige hiljutisem keskmine 
Euroopa Kohtu lõpetatud kohtuasjade kohta (19,8 kuud 2006. aastal).13 Üks 
taotlus kestis kauem kui 35 kuud, kusjuures kaheksa kohtuasja lõpetati 
aastaga.

Küsimusele, kas nad peavad mingit konkreetset eelotsusemenetluse osa 
ülemäära pikaks, vastas enamik kohtunikke (43 %) eitavalt. Suur hulk 
kohtunikke (36 %) oli seisukohal, et menetlus on tervikuna liiga pikk; üks 
Ühendkuningriigi kohtunik väitis, et seda võib selgitada asjaoluga, et Euroopa 
Kohtus oli liiga palju tööd. Nii Rootsi kui ka Saksamaa kohtunik arvasid, et 
taotluse esitamine on aeganõudev, kuna esitatavad küsimused ise on juba 
väga pikad ja keerulised. Lõpuks olid kaks kohtunikku seisukohal, et nende 
puhul oli menetlus kiire, ühe kohtuotsuse langetas Euroopa Kohus ilma 
suulise menetluse või kohtujuristi ettepanekuta.

Vastuses küsimusele menetluse konkreetsete osade kohta kritiseeriti kõige 
enam suulist menetlust, mida rõhutasid nii Soome kui ka Saksamaa kohtunik. 
Üks Saksamaa halduskohtunik kritiseeris ajavahemiku pikkust, mille jooksul 
liikmesriik saab esitada oma kirjalikud märkused. Lõpuks hilines ühe vastaja 
taotlus kahe järjestikuse muudatuse tõttu tema kohtuasja määramisel 
Euroopa Kohtu kodade struktuuris.

d) Taotluses esitatud küsimuste ümbersõnastamine

Üksnes väga vähesed kohtunikud (11 %), kes olid puutunud kokku 
eelotsusemenetlusega, väitsid, et Euroopa Kohus oli nende küsimusi 
mõnevõrra ümber sõnastanud. Kahe kohtuniku küsimused olid täiesti ümber 
sõnastatud ja üks Ühendriigi kohtunik pidas ümbersõnastamist liialdatuks. 
Nelja taotlust oli üksnes veidi ümber sõnastatud. Ühel juhul oli kohtunik 
seisukohal, et Euroopa Kohtu poolt küsimuse ümbersõnastamine rõhutas 
täiendavalt küsimuse mõtet. Teisel juhul oli Euroopa Kohus kaks küsimust 
üheks küsimuseks liitnud.

e) Juhised küsimuste esitamisel Euroopa Kohtule

60 % taotluse esitanud kohtunikest oli seisukohal, et neil olid juhised taotluste 
sõnastamiseks, kusjuures 40 % oli seisukohal, et neil kõnealuseid juhiseid ei 
olnud. Nende seas, kellel juhiseid ei olnud, oli neli kohtunikku seisukohal, et 

                                               
13 Euroopa Kohus, 2006. aasta aruanne, tabel 8, lk 87.
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juhised ei olnud kas vajalikud või asjakohased.

Need vastajad, kes otsisid juhiseid, tegid seda mitmel erineval moel. Kõige 
populaarsemaks juhiste allikaks olid kolleegid kohtuniku kohtus (29 %). 
Suhteliselt populaarsed olid Euroopa Kohtu veebileht ja Euroopa Kohtu teatis 
nimetatud küsimuse kohta (15 %), koolitus (13 %), õppe- ja teaduskirjandus 
(13 %). Täiendavalt tsiteeritud allikateks oli Euroopa Kohtu pretsedendiõigus 
(10 %), osapoolte esildised (6 %), riiklike kõrgeimate kohtute 
pretsedendiõigus (4 %), isiklikud kogemused (4 %), eripädevusega kohtunik 
või kohtu õigusnõunik (4 %) ja lõpuks justiitsministeerium (2 %). Suur hulk 
kohtunikke otsis juhiseid eespool nimetatud allikaid omavahel kombineerides.

f) Euroopa Kohtu otsuste mõju riiklikele menetlustele

Suurem osa vastanutest (89 %) oli seisukohal, et Euroopa Kohtu otsus sobib 
kohtuasja faktiliste asjaolude suhtes kohaldamiseks, võimaldades seeläbi 
põhjendatult probleemivabalt otsustada eelotsusemenetluse kasuks. Üks 
kohtunik oli seisukohal, et kohtuotsus oli nii selge, et üksnes kulude üle tuli 
otsustada riiklikul tasandil.

Vähemus (11 %) ei tundnud, et kohtuotsus võimaldaks selget otsustamist 

Justiits-
ministeerium

Eripädevusega
kolleeg või
nõunik
riiklikus
kohtus

Isiklikud
kogemused

Riiklik
pretsedendi-
õigus (näiteks
ülemkohtult)

Osa-
pooled

Euroopa Kohtu
pretsedendi-
õigus

Õppe- /
teadus-
kirjandus

Koolitus Curia veebileht /
Euroopa Kohtu
teatis

Kolleegid/
kohtunikud
riigi-
nõukogust



PR\712384ET.doc 24/59 PE402.874v01-00

ET

riiklikul tasandil. Üks kohtunik oli seisukohal, et vastus on täiesti 
kasutamiskõlbmatu, ning teine kohtunik väitis, et Euroopa Kohus oli jätnud 
kõrvale olulise ja selge küsimuse. Kolmas kohtunik oli seisukohal, et Euroopa 
Kohtule oleks parem esitada otsekoheseid küsimusi („jah/ei” küsimused), et 
vältida kahemõttelisi vastuseid, mida oleks keeruline kohaldada kohtuasja 
faktiliste asjaolude suhtes.

Kolmel juhul tõi otsus endaga kaasa riikliku õigusakti muudatuse või 
tühistamise, kusjuures kahel juhul olid riiklikud kohtunikud seisukohal, et 
nende nõuetekohane eelotsusetaotlus pöörati hiljem ümber 
apellatsioonkaebuseks. Üks kohtunik pidas seda nn vanusega seotud 
probleemiks, mille korral apellatsiooni- või ülemkohus ei tunnusta piisaval 
määral ühenduse õiguse ülimuslikkust.

Üks kohtuasi lahendati kohtuväliselt, mis kõrvaldas vajaduse kohaldada 
eelotsust. Lõpuks esitasid kahe kohtuasja osapooled pärast Euroopa Kohtu 
otsust täiendavaid fakte, muutes selle faktiliste asjaolude suhtes 
kohaldamiskõlbmatuks.

g) Soovitused menetluse parandamiseks

Käesolevat punkti tuleb eristada eespool toodud punktidest (4. jao punktid b–
f). Tõepoolest esitasid siinkohal soovitusi menetluse parandamise kohta kõik 
vastanud kohtunikud, olenemata sellest, kas nad olid esitanud taotluse või 
mitte.

210 saadud vastust on liigitatud eri teemadesse, mida on täiendavalt 
kirjeldatud allpool. Nagu diagrammilt lk 19 näha võib, nõudsid kohtunikud 
peamiselt rohkem koolitusi ja paremat juurdepääsu teabele menetluse kohta 
(42 %). Väga suur hulk vastanutest (24 %) kritiseeris menetluse pikkust. 
Euroopa Kohtu kohtuotsuste stiili ja põhjendusi kritiseeris 10 % vastanutest. 
Lisaks soovitasid mitmed kohtunikud (6 %) erinevate sisereformide läbiviimist 
Euroopa Kohtus. Lõpuks soovitas sama suur hulk kohtunikke kaasata 
eelotsusemenetlusse aktiivsemalt taotluse esitanud kohtunikke. 

i) Rohkem koolitusi ja parem juurdepääs teabele

Kõige sagedamini soovitatud eelotsusemenetluse parandus (42 %) oli seotud 
riiklike kohtunike koolitusega ja parema juurdepääsuga teabele menetluse 
kohta. Prantsuse kohtunik väitis, et teatav hulk kogemusi antud valdkonna ja 
menetluse kohta on oluline eeltingimus, et üldse kaaluda taotluse esitamist. 
Esimeses soovituste seerias taotleti seega „kartuse tundmatu ees”
heastamist, nagu seda väljendas üks Saksa kohtunik. See hõlmaks olukordi, 
kus kohtunikud hoidusid taotluse esitamise kaalumisest kogemuste 
puudumise tõttu, kuid samuti olukordi, kus taotlust ei esitatud kartusest, et 
Euroopa Kohus võiks kuulutada selle vastuvõetamatuks. Ideed hõlmasid 
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spetsiaalseid õigusalaseid koolitusi ja keeleõpet, kus väga suurt rõhku 
pööratakse konkreetsetele aspektidele (nt Leedu ja Eesti kohtunikud 
soovitasid eriti rohkelt praktilisi seminare ja näidiskohtuasju), õigusalastele 
väljaannetele ja Euroopa Kohtu külastamistele. 

Mõned vastajad nõudsid ajakohast põhiteavet või perioodilisi e-uudiskirju 
pooleliolevate ja lõpetatud eelotsuste kohta. Paljud nõudsid ametlikku vormi, 
malli või heade tavade suuniseid, mida nad saaksid kasutada taotluse 
esitamisel. Saksamaa esimese astme kohtunik soovitas koostada juhendi 
eelotsusetaotluse esitamise kohta, koostöös riigi ametiasutustega, vastavalt 
praktilisele juhendile, mida kasutati tõendite kogumise määruses14. Üks 
kohtunik märkis, et tema tunneks ennast palju kindlamalt menetluse osas, kui 
oleksid olemas selgemad viited selle kohta, kuidas tuleb fakte taotluses kokku 
võtta. Teisest küljest märkisid siiski kaks kohtunikku (Prantsusmaalt ja 
Poolast), et nad on täiesti rahul ametlike juhistega, mille 2005. aastal andsid 
välja nende vastavad ministeeriumid ja mis on Internetis kättesaadavad. 

Teine väga levinud teema oli kartus dubleerida küsimust, mille kohta on 
Euroopa Kohtule juba eelnevalt taotlus esitatud. Sellega seoses tegi üks 
kohtunik ettepaneku luua juba esitatud küsimuste atlas, mis oleks liigitatud 
pädevusvaldkondade alusel vastavalt mudelile, mis on töötatud välja 
tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.15 Teine idee oli luua 
horisontaalne mehhanism, et kõik ELi kohtunikud oleksid süstemaatiliselt 
teadlikud nende pädevusvaldkonnas esitatud taotlustest. Üks Bulgaaria 
kohtunik märkis, et menetlust selle kontrollimiseks, kas küsimus on juba 
esitatud, tuleks igal juhul lihtsustada. Üks Saksamaa patendikohtunik oli 
seisukohal, et individuaalsed taotlused, mis on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, ei ole piisavad ja neid tuleks täiendada.

Korduvate teemade seas oli kolmandal kohal soov saada kogu asjaomast 
teavet eelotsusetaotluste kohta Interneti teel. Üks Poolast pärit vastaja oli 
üksikasjalikum ja soovitas, et taotlust peaks saama esitada elektrooniliselt.

ii) Menetluse kiirendamine

Menetluse tajutud ülemäärane pikkus oli väga tähtsal kohal kuueteistkümnest 
liikmesriigist pärit kohtunike märkustes. Nimetatud pikkuse tagajärjeks peeti 
taotluste esitamiste vähenemist. Paljud kohtunikud väitsid, et tunnevad 
menetlust, kuid hoiduvad selle kasutamisest sellega seotud viivituse tõttu. 
Näiteks oli üks Austria kohtunik seisukohal, et sellised viivitused on täiesti 
lubamatud sotsiaalõiguse valdkonnas. Ühel Saksamaa kõrgema kohtu 
kohtunikul oli eriti raske saada aru viivituse põhjustest suulise menetluse 
                                               
14 Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise 
koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades; juhend on kättesaadav 
aadressil: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 Euroopa tsiviilasjade atlas on kättesaadav aadressil: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_et.htm
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lõppemise ja eelotsuse tegemise vahel ning sellest, et sarnast viivitust pelgalt 
riiklikus kontekstis võidakse tõenäoliselt pidada solvavaks või 
ebaseaduslikuks. Mitmed kohtunikud pöörasid põhjenduse ümber, järeldades, 
et olemasolev kasutamata potentsiaal riiklike kohtunike seas tähendaks, et 
menetluse pikkuse lühenemise korral riskiks Euroopa Kohus taotluste 
rohkusega. 

Mitmed kohtunikud nõudsid eelkõige menetluse kiirendamist teatavatel 
kiireloomulistel juhtudel, näiteks varjupaiga valdkonnas. Üks kohtunik oli 
seisukohal, et Euroopa Kohtus tuleb eelotsusetaotlused seada muude 
kohtuasjadega võrreldes tähtsamale kohale, samas kui teine kohtunik soovis, 
et kiirendatud menetlust kasutataks sagedamini.16

Mõned üksikud kohtunikud tegid tegelikult isegi soovitusi selle kohta, kui kaua 
menetlus keskmiselt aega peaks võtma. Üks Soome kohtunik pakkus 
kestuseks 3–4 kuud ja Rootsi kohtunik 7–8 kuud.

iii) Euroopa Kohtu otsuste stiil ja sisu

Euroopa Kohtu kohtuotsuste stiil ja sisu valmistasid erilist muret paljudele 
kohtunikele, eriti, kuid mitte eranditult Saksamaalt pärit kohtunikele. Kõige 
sagedasem kaebus oli seotud kohtuotsuste keelelise selgusega. Muud 
vastused olid seotud kohtuotsuste ülemäärase pikkusega. Üks Soome 
kohtunik soovis näiteks lühemaid kohtuotsuseid, mis oleksid sarnased Soome 
kõrgeima halduskohtu kohtuotsustele. Mitmed kohtunikud olid seisukohal, et 
Euroopa Kohtu põhjendus oli sageli liiga üldine või abstraktne, et seda oleks 
võimalik nõuetekohaselt kohaldada riiklike kohtuasjade faktiliste asjaolude 
suhtes. Mõnedele kohtunikele oli ebameeldiv viis, kuidas Euroopa Kohus 
käsitleb pretsedenti. Üks kohtunik soovis, et kohtuotsuste seotus eelmise 
pretsedendiõigusega oleks selgem, samas kui teine kohtunik eelistas 
süsteemi, mis ennekõike tugineks põhimõtetele, mitte pretsedendile. Lõpuks 
soovitas üks kohtunik, et Euroopa Kohus peaks kasutama rohkem obiter 
dictumit.

Siiski ei olnud kõik vastused käesoleva pealkirja all kaebused. Üks kohtunik 
pidas Euroopa Kohtu dialoogi riiklike kohtutega „värskendavalt erinevaks” 
sellest, kuidas taotlusi esitanud kohtunikke koheldi riikliku konstitutsioonikohtu 
poolt.

iv) Eelotsusetaotluse esitanud kohtu aktiivsem osalemine

Suur hulk kohtunikke avaldas soovi, et eelotsusetaotluse esitanud kohtunikke 
kaasatakse aktiivsemalt menetluse kõigis etappides. Üks Saksamaa 
finantskohtunik väitis, et laiendamise korral oleks oht kaasata konkreetsesse 
                                               
16 Kiirmenetlus on ette nähtud Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 104a, samas kui uues artiklis 
104b nähakse ette kiirmenetlus ja sätestatakse sellele kohalduvad sätted.
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eelotsusemenetlusse kohtunikke, kohtujuriste või Euroopa Kohtu töötajaid, 
kes ei tunne riiklikku õigussüsteemi, isegi varasemast suurem. Ta rõhutas 
asjaolu, et see selgus sageli alles pärast kohtujuristi ettepanekut ning siis oli 
riiklikul kohtunikul juba hilja midagi teha. Seetõttu soovitas ta, et taotluse 
esitanud kohtunikul peaks olema ametlik võimalus märkuste esitamiseks, 
vaatamata sellele, et see oleks vastuolus menetluse kiirendamisega ja peaks 
seetõttu jääma väga lühikese ajavahemiku piiresse. Mitmed vastajad 
nõustusid sellega üldiselt.

Üks tööõiguse kohtu kohtunik tegi ettepaneku, et Euroopa Kohus peaks 
kohustuslikus korras konsulteerima taotluse esitanud kohtunikuga enne 
taotluse mis tahes osa ümbersõnastamist. Teine kohtunik nõudis dialoogi, et 
sõnastada küsimus asjakohaselt ümber. Kaks vastajat tegid lisaks 
ettepaneku, mis seisnes selles, et taotluse esitanud kohtunik kutsutakse 
osalema suulisel menetlusel, tagamaks, et Euroopa Kohtu otsus jääks 
asjakohaseks poolelioleva riikliku kohtuasja puhul. Üks finantsküsimustele 
spetsialiseerunud kohtunik sooviks nn eraldi kohta taotluse esitanud 
kohtunikele, kes teevad jõupingutusi, et olla kohal Euroopa Kohtu 
kohtuistungil, ning anda neile võimalus vastata kõigi osapoolte küsimustele ja 
tervitada ettekandjat-kohtunikku (juge rapporteur).

v) Euroopa Kohtu töökorraldusviiside reformimine

Väga paljudest liikmesriikidest pärit vastajad tegid ettepaneku 
struktuurimuudatuste kohta Euroopa Kohtus. Kõige sagedamini tehti 
ettepanek julgustada Euroopa Kohtu kohtunikke spetsialiseeruma ja luua 
nimetatud eesmärgil erikojad. Seda öeldi selleks, et muuta Euroopa Kohtu 
otsuseid vastuvõetavamaks eripädevusega riiklike kohtunike jaoks. 

Taani kohtunik tegi ettepaneku anda eelotsusetaotluse esitamise volitus edasi 
esimese astme kohtutele teatavates valdkondades, kus Euroopa Kohtu 
pretsedendiõigus on juba hästi välja kujunenud. Piirkondliku kõrgeima 
halduskohtu Saksamaa kohtunik tegi ettepaneku kaasata aktiivsemalt 
kohtujuriste riiklikesse menetlustesse, mis on taotluse pädevusvaldkonnaks. 
Üks Austria kohtunik läks kaugemale ja tegi ettepaneku, et ühenduse esimese 
astme kohtud oleksid olemas kõigis liikmesriikides. Täiendav idee tuli 
Saksamaa kohtunikult, kes soovis, et Euroopa Kohtu kohtunikke valiksid 
pigem otse riiklikud kohtunikud kui et neid määratakse ühisel kokkuleppel 
liikmesriikide valitsustega, nagu see on praegu EÜ asutamislepingu artikli 223 
lõike 1 kohaselt.

Lõpuks olid kaks eri liikmesriigi ülemkohtu kohtunikku seisukohal, et Euroopa 
Kohus peaks kaaluma otsust üksnes ühenduse õiguskorra kõige 
asjakohasemate kohtuasjade puhul, st valikulise kohtualluvuse abil.

vi) Eelotsusetaotluse esitamise õiguse piiramine
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Vähesed Saksamaa ja Taani kohtunikud, peamiselt teise astme kohtust, tegid 
ettepaneku piirata esimese astme kohtute õigust esitada eelotsusetaotlus 
Euroopa Kohtule. Üks kohtunik oli seisukohal, et madalama astme kohtud 
peaksid konsulteerima kõrgema astme kohtuga, enne kui neile antakse luba 
esitada küsimus Euroopa Kohtule. Teine kohtunik väitis, et esimese astme 
kohtunikud peaksid tuginema eelotsusetaotluse esitamise mehhanismile, et 
vältida otsustamist keeruliste kohtuasjade puhul. Üks vastaja tegi ettepaneku 
anda osapooltele volitused takistamaks kohtuniku otsust taotluse esitamise 
kohta. 

vii) Euroopa Kohtu materiaalse jurisdiktsiooni suurendamine 

Mitmed Saksamaa kohtunikud olid väga huvitatud sellest, et Euroopa Kohtu 
kohtualluvust laiendatakse täielikult EÜ asutamislepingu IV jaotises ja ELi 
lepingu VI jaotises hõlmatud valdkondadele, eriti varjupaiga ja sisserände 
valdkonnale. Sarnaselt kutsusid kaks Poola kohtunikku oma liikmesriiki üles 
esitama deklaratsiooni ELi lepingu artikli 35 lõike 2 kohaselt.

viii) Erialane abi

Mitmetes, peamiselt uutest liikmesriikidest saadud vastustes nõuti riiklike 
asutuste või teabekeskuste loomist või tugevdamist, mis on mõeldud nende 
kohtunike abistamiseks, kes kavatsevad taotlust esitada. Teised eelistasid 
erialaspetsialistide pakutava abi ideed igas kohtus või kõrgemas kohtus. 
Lõpuks nõudis üks kassatsioonikohtu kohtunik teenistuse loomist Euroopa 
Kohtus, millega riiklikud kohtunikud saaksid otse ühendust võtta, et suunata 
paremini oma uuringutealaseid jõupingutusi.

ix) Üheselt mõistetava õigusakti kriteeriumi leebemaks muutmine

Mitmed vastajad olid seisukohal, et üheselt mõistetava õigusakti kriteeriumi 
kohaldamist tuleb leebemaks muuta, võttes arvesse laiemat ja üha 
sagedasemat ühenduse õiguse kohaldamist. Üks ülemkohtu kohtunik märkis, 
et kui riiklikud kohtud kohaldaksid EÜ asutamislepingu artikli 234 lõiget 3 
järgides rangelt Euroopa Kohtu pretsedendiõiguses sätestatud kriteeriume17, 
vallutaks Euroopa Kohtu kõrgematest kohtutest pärit taotluste rohkus. Üks 
esimese astme kohtunik leidis, et kohtu kontseptsioon „mille otsuste peale ei 
saa siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata” on ebamäärane.

x) Riikliku menetlusõiguse parandamine

Üks kohtunik tundis muret asjaolu pärast, et Saksamaa menetlusõigus 
võimaldab faktilisi asjaolusid tuvastada ka teist korda, pärast seda, kui 
esimese astme kohus on saatnud juba eelotsusetaotluse. Nimetatud faktiliste 

                                               
17 Nt kohtuasi C-283/81 CILFIT, EKL [1982] lk 3415, lõiked 16–20.
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asjaolude uuesti kontrollimine kahjustaks Euroopa Kohtu otsuste kasulikkust, 
võttes arvesse, et see põhineb aegunud faktilistel asjaoludel.
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Soovitused eelotsusemenetluse parandamise kohta
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5. Osapoolte tuginemine ühenduse õigusele

a) Sagedus

Nimetatud küsimusele saabunud enam kui tuhande vastuse (1109) põhjal 
selgub, et riiklikus kohtus tuginevad osapooled harva ühenduse õigusele (vt 
diagrammi allpool). 

Tähtsa näitaja kasutamise abil selguvad allpool olevas diagrammis vasakult 
paremale kasvavas järjekorras liikmesriigid, kus vastanud kohtunikud 
märkasid, et osapooled tuginevad ühenduse õigusele kõige sagedamini. 
Käesolevale diagrammile ei saanud lisada teatavaid liikmesriike ebapiisava 
arvu vastuste tõttu. Kui Belgia ja Portugal välja arvata, siis on olemas 
suhteliselt selge suundumus, et ühenduse õigusele tuginetakse sagedamini 
vanades liikmesriikides. Tähelepanuväärne on näiteks see, et Bulgaarias, 
Poolas ja Tšehhi Vabariigis ei tuginetud suurema osa kohtunike ees mitte 
kunagi ühenduse õigusele. Üldisemalt rääkides tugineti ühenduse õigusele 
harva enamiku kohtunike ees, välja arvatud Taani, Soome ja Rootsi, kus 
sellele tugineti sagedamini. 

väga sageli
2%

sageli
7%

aeg-ajalt
21%

harva
44%

väga harva
26%
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Sama tähtsa näitaja kasutamisel selgub samuti, et ühenduse õigusele tugineti 
enamasti kohtutes, mis on spetsialiseerunud finants-, intellektuaalomandi- ja 
haldusküsimustele. 9 % vastanutest märkis, et ühenduse õigusele tugineti 
„sageli” või „väga sageli”. Siiski jagunes nimetatud arv järgmiselt: 41 % 
finantskohtud, 28 % halduskohtud ja 25 % intellektuaalomandi kohtud.
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Lisaks näitavad vastused väga selgelt, et mida kõrgem kohus, seda 
tõenäolisemalt tuginetakse ühenduse õigusele. Nimetatud suundumus on eriti 
selge ülemkohtute ja kassatsioonikohtute puhul, nagu on näha allpool toodud 
diagrammis.

b) Seotud valdkonnad

533 analüüsitud vastust peegeldavad asjaolu, et ühenduse õigus laieneb 
mitmetesse eri tegevusvaldkondadesse riiklikul tasandil. Kaks kõige 
sagedamini tsiteeritud valdkonda olid tarbijakaitse (9 %) ning tsiviil- ja 
menetlusõigus (11 %). Üsna ülekaalukal t  esinesid vastustes 
konkurentsipoliitika (9 %), sooline diskrimineerimine (8 %), tööhõive (7 %), 
põhivabadused (6 %), keskkond (5 %), toll (4 %) ja käibemaks (2 %). 
Tähelepanuväärne on samuti see, et paljud kohtunikud esitasid taotluse 
varjupaigaga seotud küsimustes (3 %). 

Põllumajandusele osundanud vastajad esitasid peamiselt taotluse turu ühise 
korralduse, sealhulgas piimatoodete valdkonnas. Põhivabaduste valdkonnas 
taotluse esitanud kohtunikud osundasid eelkõige isikute vaba liikumisega 
seotud küsimustele (töötajate vaba liikumist ja kodakondsust käsitlev 
direktiiv18). Tõstatati mitmeid seotud küsimusi, näiteks töötajate lähetamine, 
pensioniõiguste ja sotsiaalhüvitiste ülekandevõimalus. Samuti esitati taotlusi 
kaupade, eriti ravimite vaba liikumise ning teenuste vaba liikumise kohta, eriti 
tervishoiuteenuste ja nende teenuste valdkonnas, mida saab pakkuda piiri 
ületamata (nt Interneti-hasartmängud). Äriühingute ülemineku kontekstis 
esitati valdavalt taotlusi seoses asutamisvabadusega.

Mainiti mitmeid konkurentsipoliitika aspekte: kartellid, vertikaalsed piirangud, 
ühendamised ja riigiabi. Sama võib öelda intellektuaalomandi õiguse kohta 
(projektid, autoriõigus, kaubamärgid, patendid, intellektuaalomandi õiguste 

                                               
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb
Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil, ELT L 229, 29.6.2004, lk 35.
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jõustamise direktiiv)19.

Puudutati väga paljusid tarbijakaitsega seotud valdkondi, sealhulgas 
reisipaketid, lävemüük, kuritarvituslikud nn auhindade võitmise kirjad ja 
hüvitised. Tsiviil- ja menetlusõiguse valdkonnas esitasid kohtunikud taotlusi 
kohtunike tunnustamise, kohtualluvuse ja jõustamise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades20, Rooma konventsiooni21, aegumistähtaegade, 
lepinguõiguse ja ühenduse õigusaktide kohta dokumentide kätteandmisel, 
tasuta õigusabi ja tõendite kogumise22 kohta. Tsiviilaspekt oli samuti ilmne 
arvukates viidetes Brüsseli II a määrusele23 ja ülalpidamistoetusele 
perekonnaõiguse kohtuasjade kontekstis.

Vähesed, peamiselt Rumeenia ja Bulgaaria kohtunikud, viitasid Euroopa 
Inimõiguste Kohtule ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklile 6.

                                               
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta, ELT L 157, 30.4.2004, lk 16.
20 Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22. detsember 2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, EÜT L 012, 16.1.2001, lk 1.

21 Lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsioon, mis on avatud 
allakirjutamiseks Roomas 19. juunil 1980 (80/934/EMÜ), EÜT L 266, 9.10.1980, lk 1.
22 Nõukogu direktiiv 2003/8/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega parandatakse õigusabi 
kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta 
õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad, ELT L 26, 31.1.2003, lk 41.
23 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003, 27. november 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning 
kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku 
vastutusega, ELT L 338, 23.12.2003, lk 1.
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c) Miks peavad riiklikud kohtunikud tegelema nende valdkondadega

43 kohtunikku põhjendasid, miks osapooled tuginesid nende ees ühenduse 
õiguse teatavatele valdkondadele. Kõige sagedasem vastus (42 %) oli seotud 
ilmse või võimaliku ühildamatusega direktiivide ja riiklike rakendusmeetmete 
vahel. Rumeenia kohtunik märkis, et see õigusalane funktsioon on oluline 
ühenduse õiguse kohaldamiseks. Sellega seoses esitati sageli taotlusi 
tarbijakaitse valdkonnas olemasolevate direktiivide kohta, sealhulgas 
kaugmüügi direktiiv24 ja e-kaubanduse küsimus. Mitmed kohtunikud mainisid 
selles kontekstis samuti töövaidlust ja diskrimineerimist. Üks Soome kohtunik 
väitis, et ühenduse õigusele tuginemise põhjus soolise diskrimineerimise 
valdkonnas oli seotud sellega, et osapooled eeldasid sageli, et see annab 
neile laiemad õigused kui riiklik õigus.

Ühenduse õigusele viidati samuti kui abivahendile riikliku õiguse 
tõlgendamiseks, mis oli kas puudulik või puudus üldse. Üks Saksamaa 
esimese astme kohtu kohtunik oli seisukohal, et ehkki direktiivid on üldiselt 
rahuldavalt üle võetud, ei saa inimesed sageli aru, et riiklik meede tugineb 
ühenduse õigusele, ning seetõttu ei suuda märgata mittenõuetekohase 
ülevõtmise juhtumeid. Teine Saksamaa kohtunik, sedakorda kõrgemast 
piirkondlikust kohtust, märkis, et riiklik õigus jääb sageli maha ühenduse 
õigusest.

Vastajad rõhutasid sageli (14 %), et osapooled tuginesid ühenduse õigusele 
valdkondades, mida loomu poolest kohaldati piiriülesele tegevusele või 
liikmesriikide vahelisele vastastikusele sõltuvusele (nt toll, transport, äriõigus, 
maksejõuetus, isikute vaba liikumine). 

Mitmed kohtunikud (14 %) rõhutasid asjaolu, et kui nimetatud valdkonnas oli 
ühenduse õigust tõhusalt jõustatud, siis osapooled olid sellest suurema 
tõenäosusega teadlikud ja viitasid sellele. Sellega seoses tsiteeriti 
keskkonnaõiguse ja sideõiguse valdkondi. Sarnane tähelepanek tehti seoses 
rikkaliku Euroopa Kohtu praktika olemasoluga kõnealuses valdkonnas, millele 
sai hõlpsasti viidata, näiteks seoses konkurentsi-, tsiviil- või äriõigusega.

Mitmete vastajate (12 %) arvates oli peamine põhjus ühenduse õigusele 
tuginemisel teatavate hagejate tavatu rahvusvaheline väljavaade ja 
kaalulolevad finantshuvid. Küsimusi esitati samuti seoses kaupade vaba 
liikumisega, intellektuaalomandi õigustega, konkurentsi- ja äriühinguõigusega.

Eriti seoses tsiviilmenetlusega oli 9 % vastanutest seisukohal, et ühenduse 
tasandil võeti meetmeid, et lihtsustada juurdepääsu õigusemõistmisele ja 
lihtsustada kohtunike tööd, ning seetõttu eelistasid osapooled tugineda 
otseselt ühenduse õigusaktidele. Kaks Sloveenia kohtunikku väitsid, et 
                                               
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta 
sidevahendite abil sõlmitud lepingute korral, EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19.
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nimetatud õigusaktid suurendasid õiguskindlust ja läbipaistvust. Teised 
kohtunikud tegid sama tähelepaneku eelkõige seoses välisriigi kohtuotsuse 
tunnustamise ja maksejõuetusega.

Lõpuks selgitasid mitmed kohtunikud, miks osapooled ei tuginenud ühenduse 
õigusele või miks osapooled olid väga tagasihoidlikud sellele viitamisel. 
Ametiasutused tegid seda üksnes siis, kui nad olid spetsialiseerunud 
konkreetsele valdkonnale. Sama väideti teiste osapoolte kohta, näiteks 
konkurentsiõiguse valdkonnas, kus olid kaalul olulised majandushuvid. 
Advokaatide kohta väideti, et nad tunnevad end palju kindlamalt riikliku 
pretsedendiõiguse puhul, mille kohta üks kohtunik märkis, et seda teatakse 
paremini ja see on õiguskindel. Üks Saksamaa piiri valdkonnale 
spetsialiseerunud kõrgema kohtu kohtunik märkis, et ühenduse õiguse 
tundmise tase oli osapoolte vahel väga erinev. See oli peamine tegur, mis 
määras ühenduse õigusele tuginemise sageduse.
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6. Riiklikud kohtunikud ühenduse õiguse esimeste kohtunikena

Sellele küsimusele vastas 853 kohtunikku. Kuna vastuste sisu oli väga erinev, 
analüüsitakse neid esmalt teatavate näitajate alusel ning teiseks temaatilise 
ülevaate vormis.

a) Kohtunike seisukoha üldpilt

Esimese näitaja eesmärk on anda ettekujutus kohtunike seisukohast rolli 
kohta, mida nad mängivad ühenduse õiguskorras. Kõige sagedasem vastus 
väljendas pühendumist ja vastutustunnet, et ühenduse õigus on nüüd riikliku 
õiguskorra lahutamatu osa ja seda tuleb asjakohaselt kohaldada (48 %). 
Paljud kohtunikud (17 %) väljendasid ükskõiksust selle rolli suhtes. Mitmed 
vastajatest (13 %) olid ühenduse õiguse suhtes kartval seisukohal ja väike 
osa (2 %) tundis selle ees isegi hirmu. Teisest küljest oli 8 % vastanutest 
huvitatud selle tundmaõppimisest ning sama suur osa vastanutest oli oma rolli 
suhtes innustatud. Väike osa vastanutest (4 %), sealhulgas Taani kohtunik, 
kes oli saanud doktorikraadi Euroopa õiguses, oli selles suhtes väga 
enesekindel. Tõepoolest – üks Bulgaaria piirkondliku kohtu kohtunik oli 
tegelikult isegi uhke selle üle, et saab kohaldada ühenduse õigust, olgugi et 
see on lisaväljakutse.

Teise näitaja abil püüti kindlaks määrata seda, kui raskeks peavad riiklikud 
kohtunikud oma rolli. Valdav enamik riiklikke kohtunikke oli seisukohal, et 
nende ülesanne on kas raske (52 %) või väga raske (23 %). Teisest küljest 
olid vähesed vastanutest seisukohal, et nende ülesanne on suhteliselt 
konkreetne (7 %) või tegelikult kerge (18 %).

Kolmanda ja viimase näitaja abil püüti välja selgitada, kui oluline on kõnealune 
roll vastajatele. Antud juhul olid vastused eriti selged: suurem osa kohtunikest 
peab oma rolli ühenduse õiguse esimese kohtunikuna kas täiesti tähtsusetuks 
oma igapäevases töös (27 %), peaaegu tähtsusetuks (26 %) või vähetähtsaks 
(25 %). 4 % vastanutest oli ükskõikne ühenduse õiguse suhtes, kuid lootis, et 
see muutub aja jooksul, võttes arvesse nende liikmesriigi hiljutist ühinemist. 
Lõpuks olid vähesed (14 %) seisukohal, et kõnealune roll on oluline, ja mõned 
(4 %) olid seisukohal, et see on nende igapäevases töös oluline.

Seega, kui peaksime esitama tüüpilise esimese astme kohtuniku profiili, mis 
põhineks vastustel nimetatud küsimusele, oleks see kokkuvõttes järgmine: 

„Pean ennast ennekõike riiklikuks kohtunikuks. Suhtun 
ühenduse õigusesse tõsiselt, ehkki sellise keerulise 
õigusaktide kogumiga tegelemine on väga vastutusrikas. 
Samuti puutun sellega oma igapäevases töös vähe kokku, 
kuna osapooled tuginevad sellele harva.”
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b) Ülevaade üksikutest vastustest

i) Ühenduse õigus riikliku õiguse lahutamatu osana ja riiklikud 
kohtunikud passiivsete vahekohtunikena

Väga paljud kohtunikud vastasid, et nad ei taju ennast ühenduse õiguse 
esimeste kohtunikena, samuti ei mõtle nad sellest oma igapäevases töös, 
sest riiklik õigus hõlmab juba ühenduse õigust. Tõepoolest väitsid väga paljud 
vastajad, eriti Poolast, et riiklik õigus, millega rakendatakse nõuetekohaselt 
ühenduse õigust, kaotab vajaduse kasutada direktiivide vahetu mõju 
põhimõtet. Seetõttu väitis enamik kohtunikke, et nad kohaldaksid ühenduse 
õigust otseselt ja sõltumatult mis tahes rakendusmeetmete puhul, kui 
osapooled tugineksid sellele konkreetselt. Üks Saksamaa halduskohtunik 
pidas ennast Euroopa Kohtu nn uksehoidjaks nendele osapooltele, kes 
soovisid nii kaugele minna. Üks Poola kohtunik kirjeldas suhtumist sellesse 
kui „pigem passiivset”. Ühine tähelepanek, mis sageli järgnes, oli see, et 
osapooled ega advokaadid ei ole kunagi tuginenud ühenduse õigusele 
märkimisväärselt. Selle tulemusena märkis üks Poola kohtunik, et ühinemine 
Euroopa Liiduga ei ole põhjustanud silmnähtavaid muutusi tema igapäevases 
töös.

ii) Ettekujutus, et ühenduse õigus puudutab üksnes piiriüleseid 
olukordi

Üks Prantsuse apellatsioonikohtu kohtunik märkis, et paljud kohtunikud ei saa 
jätkuvalt aru, et ühenduse õigus kohaldub ka muudele kui üksnes piiriülestele 
juhtudele.

iii) Ühenduse õigusaktide kvantiteet ja keerukus

Prantsuse kohtunik märkis, et suhtub ühenduse õigusesse kartusega, kuna 
see on tundmatu õigusaktide kogum, millele on keeruline juurde pääseda, 
ning et advokaatidel on veelgi raskem sellele juurde pääseda kui kohtunikel. 
Seda seisukohta kordas Saksamaa teise astme kohtu kohtunik, kes pidas 
ühenduse õiguses kasutatud terminoloogiat võõraks või võõrapäraseks. Veel 
valmistas korduvalt muret ühenduse teiseste õigusaktide rohkus ning mulje, et 
ühenduse õigus areneb jätkuvalt ning selle kvantiteet ja keerukus 
suurenevad. Mitmed kohtunikud, sealhulgas need vähesed, kes olid 
ühenduse õiguse suhtes olnud märkimisväärselt innustatud ja huvitatud, olid 
seisukohal, et väga suureks väljakutseks on konkreetsetes valdkondades 
asjadega kursis olemine.

iv) Lisakoormus

Vastajatele valmistas korrapäraselt muret asjaolu, et nende töökoormus 
muudab väga keeruliseks ühenduse õiguse küsimuse põhjaliku uurimise, kui 
isegi mitte võimatuks. Seda punkti rõhutati seisukohaga, et ühenduse õiguse 
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punktist rahuldavalt arusaamiseks on vaja investeerida tunduvalt rohkem 
aega kui sarnase riikliku õiguse uurimisele.

v) Vaenulikkus ühenduse õiguse enda suhtes

Mitmed kohtunikud olid vaenulikud ühenduse õiguse mõju suhtes riikliku 
õiguse üle. Üks Saksamaa finantskohtu kohtunik oli seisukohal, et ühenduse 
õiguse mõju suurendas nn halbade kohtuotsuste ohtu ja õõnestas 
õiguskindlust. Lõpuks oli üks tööõiguse kohtu kohtunik seisukohal, et teda 
ärritas roll, mida ta on sunnitud mängima ühenduse õiguskorras.

vi) Paraku spetsialistidele mõeldud valdkond

Üks Saksamaa kohtunik kritiseeris asjaolu, et esimese astme kohtunikel on 
harva olemas tehnilised vahendid ühenduse õigusest arusaamiseks ning 
initsiatiiv jääb sageli üksnes kõrgkvalifitseeritud advokaatidele.

vii) Vanusega seotud väljakutsed

Mitmed kohtunikud, kellele ei oldud kunagi õpetatud ELi õigust nende 
õpingute ajal nende vanuse tõttu, sealhulgas üks Prantsuse 
apellatsioonikohtu kohtunik ja üks Saksamaa kuuekümnendates eluaastates 
kohtunik, olid seisukohal, et ühenduse õiguskord on eriti keeruline.

viii) Roll, mida arendada tulevikus

Mitmed uutest liikmesriikidest pärit kohtunikud lootsid väga palju tulevikule. 
Näiteks väitis üks Sloveenia kohtunik, et see konkreetne aspekt kohtuniku 
töös suureneb loomulikult koos ajaga.

ix) Ebakindlus

Mitmed kohtunikud tundsid end ühenduse õiguse kohaldamisel ebakindlalt. 
Õigustraditsioon ei olnud nii tuttav ja tõlgendamismeetodid erinesid 
tavapäraselt kasutatavatest. Üks halduskohtunik oli seisukohal, et ühenduse 
õigusel on mõõde, millest ta oma igapäevases töös aru ei saa.

x) Ilmselge tegelikkus

Teisest küljest tundis märkimisväärne vähemus kohtunikke ennast hästi 
ühenduse õigusega otseselt kokku puutudes, pidades seda ilmselgeks 
tegelikkuseks. Üks Itaalia kohtunik väitis, et on teadlik ühenduse õiguse 
esimeseks kohtunikuks olemise tähendusest, kuid lootis, et tema kolleegid 
teistes liikmesriikides tunnevad samamoodi. Üks vastaja oli lisaks seisukohal, 
et ehkki kohtunike jaoks muutus nimetatud tegelikkus üha ilmsemaks, ei järgi 
osapooled ja advokaadid seda eeskuju tingimata. Üks Austria kohtunik, kes 
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tunnistas, et oli alguses ühenduse õiguse suhtes vaenulik, märkis, et mida 
rohkem ta seda kohaldas, seda endastmõistetavamaks see muutus. Üks 
Saksamaa halduskohtunik läks kaugemale, pidades rolli põnevaks, kuid 
raskeks, kuna ühenduse õigus on suhteliselt uus ja seda ei toetata piisava 
koolituse ja raamatukogudega.

Kaks Saksamaa halduskohtunikku rõhutasid, et on hea, et suurema osa 
ühenduse õigusega seotud küsimustest saab lahendada esimese astme 
kohtus ilma arvukate apellatsioonideta. Nimetatud küsimuste kaalutlemist 
kõrgemates riiklikes kohtutes peeti ebasoodsaks, kuna see venitas kohtuasja 
tarbetult. Prantsusmaa ärikohtunik väitis, et esimese astme kohtunikud 
seisavad sageli ühenduse õiguse eest ning seisavad tihti silmitsi kõrgemate 
riiklike kohtute vastupanuga. Ühe Saksamaa kohtuniku alaliseks kaaslaseks 
on ühenduse õigus. Olgugi et see ei ole esiplaanil (im Vordergrund), on see 
alati tema mõtetes (im Hinterkopf).

xi) Kohtunike aktiivne hoiak

Üks Prantsuse kohtunik väitis, et pidi välja arendama teatavaid seisukohti, 
kuna paljusid ühenduse õiguse sätteid pidi kohtunik tõstatama omal algatusel, 
sest ükski osapooltest ei teinud seda.

xii) Õigusalane koostöö tsiviilasjades

Mitmed vastajad viitasid eelkõige sellele, et kasutavad õigusakte tsiviilasjades 
toimuva õigusalase koostöö valdkonnas (EÜ asutamislepingu artikli 61 punkt 
c), eriti Brüsseli I määrust, tasuta õigusabi direktiivi ja dokumentide 
kätteandmise määrust25. Üks perekonnaõiguse kohtunik oli eriti huvitatud 
Brüsseli II a määruse kohaldamisest, kuna see pakkus selget lisandväärtust 
Euroopa kodanikele.

xiii) Tarbijavaidlused

Üks kohtunik oli seisukohal, et ühenduse õiguse kohaldamine on eriti oluline 
tarbijakaitse valdkonnas, kuid et enamik kolleege ei saa sellest aru.

xiv) Üheselt mõistetava õigusakti doktriini kohaldamise keerukus

Eri ülemkohtutest pärit kahe kohtuniku arvates oli mõnikord raske otsustada, 
kas üheselt mõistetava õigusakti doktriini kohaldatakse kõnealusele juhtumile 
või mitte. Selle kõige ilmsemaks põhjuseks on see, et oli raske kindlaks teha, 
kas mõne teise liikmesriigi riiklik kohus on kaalutlenud sarnast küsimust ja 
milline on olnud otsus.

                                               
25 Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu-
ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta, EÜT L 160, 
30.6.2000, lk 37.
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7. Meetmed tagamaks, et riiklikud kohtunikud mõistaksid paremini ja 
kasutaksid ühenduse õigust

a) Kokkuvõte soovitustest

790 vastajat tegi märkusi või soovitusi kõnealuse avatud küsimuse kohta. 
Kõige populaarsem soovitus oli (51,1 %) põhjalik ja järjepidev koolitus 
Euroopa õiguse valdkonnas kohtunike õpingute ja karjääri kestel ning sellega 
seoses tehti palju praktilisi märkusi (vt allpool – b osa). Teisele kohale jäid 
nõuded enama või parema teabe kohta (21,5 %) ning ettepanekud selle 
kohta, kuidas muuta nimetatud teave kättesaadavaks. Väga laialt oli levinud 
parema õigusloome nõue ühenduse tasandil (9,4 %). Lõpetuseks olid enam-
vähem võrdsed neli järgmist kategooriat: keeleõppe küsimus (4,4 %), see, 
kuidas ühenduse õigust tuleks käsitleda riiklikul tasandil (4,3 %), nõue 
Euroopale teha vähem, kuid paremini (4,1 %), ja lõpuks Euroopa Kohtu ning 
selle kohtuotsustega seotud küsimused (3,7 %). Nimetatud tulemusi käsitleva 
diagrammi leiab leheküljelt 59, 7. jao lõpust. 

b) Kohtunike koolituse kõigi aspektide parandamine ühenduse õiguse 
valdkonnas

i) Rohkem õigusalast koolitust

Valdav enamik selles kategoorias vastanutest (75 %) toetas koolituse 
suurendamist ühenduse õiguse valdkonnas kõigil tasanditel. Esiteks olid 
vähesed kohtunikud seisukohal, et ühenduse õigus peaks muutuma põhi- või 
kohustuslikuks kursuseks ülikooli õigusteaduskondades, nagu see on juba 

Rohkem õigusalast koolitust
73%

Eritähelepanu
koolituse

praktilistele
aspektidele 

12%

4%

Vahetused
7%

Rohkem õigusalast koolitust

Eritähelepanu koolituse praktilistele aspektidele

Vahetused ja kontaktid erinevatest liikmesriikidest pärit
 kohtunike vahel
Ühise õiguskultuuri loomine

E-õpe

Konkreetsed märkused EJTN kohta

Konkreetsed märkused ERA kohta

Euroopa kohtunike kooli loomine

Kohtuotsuste koostamisviiside ühtlustamine



PR\712384ET.doc 43/59 PE402.874v01-00

ET

mõnedes liikmesriikides. Üks Prantsuse kohtunik oli seisukohal, et ühenduse 
õigust ei ole mõnikord piisavalt integreeritud riiklikusse õppekavasse 
valdkondades, kus ühenduse pädevusi laialdaselt ellu viiakse. Vastajad 
nõudsid isegi suurema tähtsuse omistamist koolitusele ühenduse õiguse 
valdkonnas, eriti eelotsusemenetluse valdkonnas, mis võiks olemas olla 
riiklikes rahukohtunike ja kohtunike koolides.

Mõned ettepanekud tegutsevate kohtunike erialase koolituse kohta kordusid. 
Ennekõike peaks koolitus olema kohtunikele tasuta. Üks kohtunik oli 
seisukohal, et nimetatud koolitus on üldistes huvides ning osa pakutavatest 
avalikest teenustest. Saksamaa tööõiguse kohtu kohtunik oli seisukohal, et 
nimetatud kursuste järele on suur vajadus, kuid et kohtade arv on piiratud ja 
sageli nõutakse osalejatelt finantsosalust. Teiseks peaks koolitus olema 
korrapärane või isegi järjepidev, kusjuures mõned kohtunikud olid seisukohal, 
et see oleks tõhus üksnes siis, kui see muudetakse kohustuslikuks. 
Kolmandaks sooviti, et koolitus ühenduse õiguse valdkonnas toimuks eelkõige 
riiklikul tasandil ning võimalikult lähedal vastaja töökohale. Samuti nõuti 
märkimisväärselt palju erialakursuseid ja siin võis märgata vastupidist 
suundumust, mille puhul nõudsid kohtunikud mõnikord, et selliseid 
erialakursuseid võiks korraldada Euroopa tasandil näiteks konverentsi vormis 
koos teistest liikmesriikidest pärit osalejatega. Neljandaks peaks üldkoolitus 
jõudma võimalikult suure osa riiklike kohtunikeni kohtu kõigilt tasanditelt.

Lõpuks viitasid mitmed kohtunikud, et koolitus on oluline motivatsiooniga 
seotud põhjustel. Ühenduse õigusakt on väidetavalt heidutav õigusaktide 
kogum ning kursused aitaksid üle saada teatavatest kahtlustest sellega 
seoses. 

ii) Suurema tähelepanu pööramine koolituse praktilistele 
aspektidele

Paljud kohtunikud, peamiselt Poolast, kuid samuti Ungarist, Sloveeniast, 
Bulgaariast, Rumeeniast ja Saksamaalt, nõudsid, et riiklikud koolitused 
peaksid olema rohkem praktilised ja vähem teooriakesksed. See peaks 
hõlmama juhtumiuuringuid või seminare ekspertidega. Märkimisväärne osa 
vastajatest oli samuti huvitatud ELi institutsioonide, eriti Euroopa Kohtu 
külastamisest.

iii) Vahetused ja kontaktid eri liikmesriikidest pärit kohtunike 
vahel

Väga paljud vastajad – kusjuures jaotus liikmesriigiti oli võrdne – märkisid 
kohtunike vahetusprogrammide suurt tähtsust ELis. Kõige olulisem aspekt oli 
võimalus arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi teistest liikmesriikidest pärit 
kohtunikega ning näha, kuidas nad lahendavad sarnaseid probleeme 
teistsuguses õigusemõistmise kontekstis. Saksamaa kohtuniku arvates on 
vahetused olulised selleks, et kohtunikud mõtleksid kaugemale oma riigi 
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piiridest ja laiendaksid seeläbi oma silmapiiri. Lisaks olid mitmed 
Madalmaade, Belgia, Sloveenia ja Saksamaa kohtunikud isiklikult huvitatud 
praktikast Euroopa Kohtu juures.

Samuti väljendati teataval määral pettumust vahetusprogrammi kaasatud 
kohtade vähesuse suhtes osalejate jaoks. Näiteks oli üks kohtunik seisukohal, 
et osaleda saavad üksnes justiitsministeeriumis töötavad kohtunikud, samas 
kui teine kohtunik oli seisukohal, et vahetusprogrammid peaksid jääma 
privilegeeritud paremikule, kuid ei põhjendanud, miks. 

Käesolev osa hõlmab samuti vastuseid, milles nõuti suuremat kokkupuudet 
riiklike kohtunike vahel, näiteks erivõrgustiku kujul, kuid ei käsitletud tegelikku 
vahetust. Üks Saksamaa kohtunik rõhutas – erinevalt ühest anonüümsest 
vastanust –, et on tähtis omada isiklikku kokkupuudet teiste liikmesriikide 
kohtunikega. Üks ülemkohtu kohtunik märkis, et arvamuste vahetus kõigi ELi 
kohtunike vahel on isegi olulisem üheselt mõistetava õigusakti doktriini 
kohaldamiseks, mille puhul oleks riiklikel kohtunikel vaja kontrollida, milliste 
tulemusteni teised riiklikud kohtunikud on jõudnud ja kas tõlgendamisega 
seotud erinevused piiraksid ühenduse õiguse ühtset kohaldamist. 

Üks Itaalia esimese astme kohtunik soovitas, et EL võiks toetada Interneti-
foorumeid, kus saaks arutleda ühist huvi pakkuvate küsimuste üle, ja rõhutas 
samuti, et kohtunike võõrkeelte oskus on oluline tegur ning takistab mõnikord 
sellise suhtluse algatamist rahvusvahelisel tasandil. Lõpuks rõhutas üks 
Rootsi kohtunik, et vahetusprogrammid aitavad vähendada kartust välisriigi 
õiguse ees, mida tema kolleegid mõnikord tunnevad. Siiski on nimetatud 
vahetuste jaoks vaja isiklikku pühendumist ja isegi inspiratsiooni.

Mitmed Saksamaa kohtunikud andsid konkreetset tagasisidet Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku kohta. Üks kohtunik oli osalenud 
vahetusprogrammis ja oli eriti innustunud teise õigussüsteemi aspektide 
avastamise suhtes ning oli valmis täiendavateks algatusteks. Teised kaks 
vastajat olid rahul Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku pakutavaga, kuid 
olid seisukohal, et olemasolevad võimalused olid ebapiisavad ja ebapiisaval 
määral teada riiklikele kohtunikele.

iv) Ühise õiguskultuuri loomine

Paljud kohtunikud soovisid ühise õiguskultuuri loomise kiirendamist Euroopas, 
mille lahutamatu osa ühenduse õigus on. Näiteks märkis üks Prantsuse 
esimese astme ärikohtu kohtunik, et ühenduse õigust ei tohiks vaadelda 
üksnes spetsialistidest koosneva paremiku jaoks mõeldud valdkonnana, vaid 
pigem osana advokaatide ja kohtunike igapäevaelust. Sarnaselt väitis üks 
Saksmaa halduskohtunik, et ühenduse õigus peaks muutuma loomulikuks 
kohtunike ja üldsuse teadvuses. Saksamaalt pärit finantskohtunik rõhutas 
asjaolu, et kohtunikul on suur vastutus ühenduse õiguse osas. Kodanike 
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õigustega seotud kohtuasjade puhul saavad kodanikud tugineda erinevatele 
ühenduse õigusaktidele, kuid näiteks elupaikade direktiivi26 rikkumise korral ei 
saa loodus sarnaselt oma õiguste eest seista ja seetõttu peab kohtunik olema 
eriti valvas. 

Teine kohtunik oli seisukohal, et riiklikke seisukohti kohtuniku rolli osas tuleks 
mõnevõrra lähendada, kuna piirkondlikud erinevused olevat praegu 
märkimisväärsed. Väideti, et selline tõlgendamine olevat toimunud kaua aega 
tagasi advokaatide puhul. Prantsusmaa kohtunik väitis, et tihedam seotus 
riiklike ja ühenduse kohtute vahel võib aidata kaasa ühise õiguskultuuri 
loomisele Euroopas.

v) E-õpe

Saadud vastustes esines harva e-õppe küsimust. Üks Sloveenia kohtunik 
juhtis tähelepanu asjaolule, et mõned vanemad kohtunikud ei oska uut 
tehnoloogiat kasutada ja eelistavad trükiväljaandeid. Sellegipoolest pidasid 
mitmed kohtunikud Internetti potentsiaalselt kasulikuks vahendiks iseseisval
õppimisel. Samuti rõhutati, et see oleks täienduseks ja mitte aseaineks 
kohtunike vahetule kontaktile. 

vi) Konkreetsed märkused Euroopa Õigusakadeemia kohta

Mitmed kohtunikud esitasid konkreetseid märkuseid Euroopa 
Õigusakadeemia pakutavate seminaride kohta. Tagasisides öeldi, et sellised 
kursused on nii head kui ka olulised, kuid et lahendada tuleb sellistel kursustel 
osalemise rahastamise küsimus, mis on sama punkt, millele viidati juba 
eespool seoses koolitusega üldisemalt. 

vii) Euroopa kohtunike kool

Kolm kohtunikku esitasid idee Euroopa asutuse või organi kohta, mille 
ülesannete hulka kuuluks koolituse pakkumine ühenduse õiguse valdkonnas 
Euroopa tasandil, asendamata riigi ametiasutuste peamist rolli. Üks Portugali 
päritolu vastaja nõudis, et nimetatud Euroopa kursused peaksid olema 
kohustuslikud ning riiklikud koolitusasutused peaksid siis võtma eeskujuks 
Euroopas pakutavaid kursuseid. Üks kõrgeima halduskohtu kohtunik oli 
seisukohal, et sellise organi loomine on oluline, et muuta ühenduse õigus 
elavaks õiguseks, see tähendab riiklikul tasandil kohaldatavaks õiguseks. Üks 
vastaja märkis, et kahjuks ei ole riiklikud ühenduse õiguse eksperdid 
haldusasutustes ja kohtutes sageli need, kes ajendaksid kohaldama 
ühenduse õigust. 

viii) Kohtuotsuste koostamisviiside ühtlustamine
                                               
26 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
taimestiku ja loomastiku kaitse kohta, EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
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Üks Prantsusmaa kohtunik soovitas, et tuleks uurida liikmesriikides 
kasutatavaid kohtuotsuste koostamise tehnilisi võtteid ja neid mõnel määral 
ühtlustada.

c) Parem juurdepääs teabele

i) Rohkem üldist teavet

Paljud kohtunikud nõudsid rohkem teavet ühenduse õiguse kohta. Üldiselt 
kardeti, et ei olda konkreetses valdkonnas asjade käiguga nõuetekohaselt 
kursis, kuna ühenduse õigus on väga kiiresti arenev õigusaktide kogum. 
Mõned vastajad märkisid samuti kohtunike küllastumise ohtu ning nende 
arvates tuleks leida tasakaal kroonilise vähese teabe vahel ühest küljest ja 
dokumentide rohkuse vahel teisest küljest. Näiteks oli üks Austria kohtunik 
seisukohal, et Internetis kättesaadav teave ühenduse õiguse kohta oli esitatud 
korratult, muutes arusaamatuks, kas konkreetne dokument oli kõige viimane 
kättesaadav versioon või juba aegunud.

Teavet nõuti kohtuniku emakeeles. Sageli mainiti konkreetset teavet 
eelotsusemenetluse kohta, samuti teavet viimaste arengute kohta ühenduse 
õiguses ning pädevuste jaotuse kohta liikmesriikide ja ühenduse vahel.

ii) Teadus- ja erialakirjandus
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Paljud kohtunikud, eriti uute liikmesriikide (kasvavas sageduse järjekorras: 
Poola, Sloveenia, Leedu, Ungari) kohtunikud käsitlesid mitmeid aspekte 
seoses akadeemilise maailma ja teadusuuringutega. Üks ülemkohtu kohtunik 
märkis, et teistes liikmesriikides avaldatud teadustöödele on keeruline juurde 
pääseda. Saksamaa finantskohtunik tõi esile ja märkis piiriülese seotuse 
vähesust teadusuuringute vahel ühenduse õiguse valdkonnas. Lisaks on 
raamatud ühenduse õiguse kohta kallid ja samuti ei ole need laiemale 
üldsusele kättesaadavad. Poola kohtunik lisas, et praegu ei suuda tema 
kohus lubada endale selliste raamatute ostmist, võttes arvesse nende hinda.

Vastajad olid selgelt seisukohal, et kõik olulised akadeemilised märkused või 
raamatud peaksid olema kättesaadavad kohtuniku emakeeles, hoolimata 
sellest, kui levinud keel see on. Üks kohtunik nõudis ühenduse rahastatud 
tõlkeid teatud osale ennast tõestanud väljaannetele.

Lõpuks julgustasid nii kassatsioonikohtus nõunikuna töötav rahukohtunik kui 
ka üks esimese astme kohtunik täiendama teaduskirjandust ühenduse õiguse 
valdkonnas. Näiteks riigiteatajates on ühenduse õigus ebapiisaval määral 
esindatud ja sageli avaldatakse see liiga hilja.

iii) Perioodilised teemakohased uudiskirjad

Väga paljud vastajad nõudsid perioodilisi uudiskirju ühenduse õiguse 
küsimustes, kuid samuti teiste liikmesriikide kohtuotsuste kohta, mis on 
seotud nimetatud pädevusvaldkonnaga. Peamiselt keskenduti elektronkirjade 
põhisele allikale, kuid mitmed kohtunikud teatasid, et eelistavad seda 
paberkandjal. Uudiskirja peaks saadetama korrapäraselt (nt kolm või neli 
korda aastas) kergel ja kompaktsel kujul ning ennekõike peaks see olema 
tõhusalt eesmärgistatud ja seega riiklikele kohtunikele asjakohane. Üks 
Saksamaa teise astme kohtunik arvas, et selline erialane uudiskiri julgustaks 
kohtunikke olema asjade käiguga kursis oma konkreetses valdkonnas, ilma et 
nad peaksid läbi sirvima tohutusuurt hulka peamiselt asjakohatut materjali.

iv) Kohtuotsuste andmebaasid

Mitmed kohtunikud märkisid teabe vähesust teiste liikmesriikide 
pretsedendiõiguse kohta. Nad esitasid idee kohtuotsuste andmebaasi kohta, 
kus võiks kõrvutada riiklike kohtute kohtuotsuseid või kohtuotsuste 
kokkuvõtteid ühenduse õiguse kohta. Üks ülemkohtu kohtunik väitis, et sellist 
põhjalikku andmebaasi praegu ei ole ning et teave välisriikide kohtuotsuste 
kohta peaks olema igal juhul tasuta ja kättesaadav nii originaalkeeles kui ka 
inglise keeles. Teine soovitus hõlmas riiklike andmebaaside võrku ning 
võimalusi, mille kaudu saaksid kõigi liikmesriikide kohtunikud oma 
kohtuotsuseid üles laadida Euroopa andmebaasi. Üks kohtunik juhtis 
tähelepanu Rahvusvahelise Pagulasõiguse Kohtunike Liidu jõupingutustele, 
mille andmebaas on sattunud raskustesse rahaliste vahendite vähesuse 
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tõttu27. Lõpuks oli üks Saksamaa kohtunik seisukohal, et Jurifasti andmebaas, 
mis on kättesaadav Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Kohtute 
Assotsiatsiooni28 veebilehel, sisaldab piisavalt teavet teiste liikmesriikide 
kohtuotsuste kohta. Samuti annab see hea ülevaate pooleliolevatest 
eelotsusemenetlustest ning eelotsuste kohaldamisest riiklike kohtute poolt.

v) Ühenduse õiguse integreerimine riiklikesse eeskirjadesse ja 
õppekirjandusse

Mitmed Prantsusmaa ja Saksamaa esimese astme kohtutest pärit vastajad 
nõudsid ühenduse õigusaktide ja seotud pretsedendiõiguse integreerimist 
riiklikesse eeskirjadesse ning advokaatide käsiraamatutesse ja märkustesse, 
võttes arvesse, et seni olid need alaesindatud. Üks Saksamaa piirkondliku 
ülemkohtu kohtunik oli seisukohal, et kui ühenduse õigus oleks silmapaistvalt 
seotud riikliku õigusega nimetatud teatmeteostes, siis ei tajutaks seda kui 
õiguskorda, mis erineb täielikult riiklikest eeskirjadest.

vi) Otsingufunktsiooni parandamine Curia ja Eur-Lexi veebilehel

Mõned üksikud vastajad nõudsid kasutajasõbralikumat otsingufunktsiooni 
õigusaktidele ja Euroopa Kohtu otsustele juurdepääsul. Sellega seoses esitati 
erinevaid soovitusi, sealhulgas otsingu kohta võtmesõna abil kohtuotsustes, 
muutes otsingu rohkem probleemikeskseks, ja nimetatud otsingumootorite 
välimuse kaasajastamise kohta. 

Lõpuks tegi üks vastaja ettepaneku, et kohtuotsused tuleks muuta 
interaktiivsemaks – selle asemel, et viia läbi uus otsing, tuleks lugejatele anda 
võimalus klõpsata kohtuasja teabele iga esitatud kohtuotsuse puhul ja 
ühenduda automaatselt nimetatud kohtuasjaga. Lisaks esitati soovitus, et 
tuleks muuta kättesaadavaks varasemad kohtujuristi ettepanekud, mis ei ole 
alati Internetis kättesaadavad.

vii) Suurem teadlikkus ühenduse õiguse kohta ja selle parem 
nähtavus

Tagada, et ühenduse õigus on rohkem nähtav riiklikes massiteabevahendites, 
ja selgitada, kuidas nimetatud õigusaktide kogum mõjutab kodanike 
igapäevaelu kogu ELis, oli oluline mitmetele Rootsist, Küproselt ja Hispaaniast 
pärit vastajatele.

viii) Riiklike ja ühenduse õigusaktide andmebaaside 
ristkasutatavus

                                               
27 Andmebaas on kättesaadav aadressil: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Andmebaas on kättesaadav aadressil:
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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Selle asemel et luua Euroopa andmebaas, nagu tehti ettepanek eespool 7. 
jao punkti c alapunktis iv, tegid kaks kohtunikku ettepaneku integreerida 
ühenduse õigus paremini hästi tuntud ja sageli kasutatavate riiklike 
õigusalaste andmebaaside otsingufunktsioonidesse, näiteks Saksamaa 
õigusalane teabesüsteem Juris.

d) Ühenduse õigusaktide koostamisviiside parandamine 

i) Parem õigusloome

Väga suur osa vastajatest (71 %) soovitas teha muudatusi ühenduse tasandil 
õigusaktide koostamisviiside osas. 

Ühes vastuste seerias nõuti, et õigusaktide keel ja struktuur peab olema 
selgem ja süsteemsem. Soov suurema lihtsustamise, väiksema 
kahemõttelisuse ja suurema täpsuse järele õigusaktides, mida väljendas 
Bulgaaria esimese astme kohtunik, oli tüüpiline paljudes nimetatud vastustes. 
Saksamaa esimese astme kohtunik tegi ettepaneku vältida ülemäärast 
ristviitamist vanematele õigusaktidele. Prantsuse esimese astme kohtunik 
märkis, et ühenduse õigusaktide keerukus ja sõnastus saavutas mõnikord 
sürrealistlikud mõõtmed ning et sordikaitse määrus29 ja Brüsseli II a määrus 
on heaks näiteks selle kohta. Kaks vastajat märkisid, et määruste ja eriti 
direktiivi ajaliselt kohaldamist on keeruline kindlaks teha ja seda on esitatud 
kasutul viisil. Finantsküsimustele spetsialiseerunud kohtunik soovitas samuti 
lihtsustada direktiivide ja määruste ametlikke nimetusi, mida peeti kohatuks 
kohtuotsustes viitamiseks. Teine tähelepanek seoses keelega tehti selle 
kohta, et seda tuleb erinevates õigusaktides kasutada järjepidevamalt. Siiski 
oli Saksamaa kohtunik seisukohal, et kahetähenduslikkus ja keerukus on 
paratamatu tagajärg liikmesriikide vastumeelsusele ühtlustada oma 
õigussüsteeme, isegi tagasihoidlikul määral.

Viimase astme patendikohtunik rõhutas asjaolu, et teatavad sätted on 
ühenduse õigusaktidesse lisatud viimasel hetkel. Sellest hoolimata on 
ühenduse seadusandjate kohuseks veenduda, et sellised viimase hetke
lisandused vastavad ühenduse õigustikule ja sobivad loogilisse õiguslikku 
raamistikku.

Mitmed kohtunikud kritiseerisid teatavate ühenduse õigusaktide ülipikki 
preambulaid kui üleliigseid.

Kaks kohtunikku nõudsid määruste enamat kasutamist vastukaaluks 
direktiividele nende õiguskindluse ja selguse tõttu. Mitmed vastajad nõudsid 
nõukogult ja Euroopa Parlamendilt suuremat läbipaistvust õigusloome 
protsessis, et aidata kaasa õigusaktide teleoloogilisele tõlgendamisele pärast 
                                               
29 Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, EÜT L 
227, 1.9.1994, lk 1.
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õigusaktide vastuvõtmist.

Lõpuks ütles üks kohtunik, kes oli eksperdina kaasatud Euroopa 
lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku võrku, et komisjon peab kohtunikega 
süsteemsemalt konsulteerima enne õigusloomega seotud ettepanekute 
esitamist.

ii) Ühenduse õiguse kodifitseerimine ja ametlikud 
lühikokkuvõtted

Ühenduse õiguse kodifitseerimise ideele, vältides seeläbi vajadust viidata 
mitmetele allikatele õigusalase probleemi lahendamiseks, viitasid üsna 
ülekaalukalt Prantsusmaa ja Saksamaa kohtunikud (22 %). Paljud kohtunikud 
nägid seda suuremate jõupingutuste osana ühenduse õiguse lihtsustamise 
suunas ja parema juurdepääsu tagamisel teabele.

iii) Õigusaktide ja Euroopa Kohtu otsuste parem tõlge

Vähesed Poola ja Soome kohtunikud (kokku 6 % vastustest kõnealusele 
teemale) sooviksid näha ühenduse õigusaktide ja kohtuotsuste paremaid 
tõlkeid.

e) Kohtunike võõrkeelte oskuse parandamine 

Väga paljudest liikmesriikidest pärit kohtunikud – kusjuures tugevalt olid 
esindatud uued liikmesriigid – olid väga huvitatud kohtunike keeleõppe 
esmatähtsaks seadmisest. Suur osa vastajatest, kes tegi samuti teisi 
ettepanekuid, mainis seda kui kaasnevat ettepanekut. Tõepoolest pidas üks 
Sloveenia kohtunik seda absoluutselt vajalikuks, samas kui üks Poola 
kohtunik märkis, et ebapiisav teiste keelte oskus on oluline probleem, mis 
takistab arengut teistes valdkondades. 

Üks Itaalia kohtunik märkis, et keeleoskus on oluline eeltingimus eri 
liikmesriikidest pärit kohtunike otsesele kontaktile, mis omakorda on alus 
õigusalasele koostööle tsiviil- ja kriminaalasjades. Saksamaa kohtunik tugines 
sellele kontseptsioonile, et esitada idee malli kohta, mis näitab kõigi kohtunike 
võõrkeelte oskust konkreetses valdkonnas, et lihtsustada piiriülest koostööd 
õigusaktide, näiteks määrus tõendite kogumise kohta, kasutamise abil. 

Üks Austria kohtunik küsis, kas keelekursus tuleks muuta kohustuslikuks 
kohtunikele või kohtunike praktikantidele. Kõik vastajad nõustusid, kooskõlas 
eelmise vastusega õigusalase koolituse kohta, et nimetatud kursused peaksid 
osalejatele olema tasuta.
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Lõpuks hoiatas üks Ühendkuningriigi kohtunik keelelise isoleerituse eest, kuid 
samuti tuletas meelde piiratud eelarvet, mille raames kohtusüsteem toimib.30

Vähest huvi näidati üles erineva keelekogemuse kasutamise vastu ja leiti, et 
see ei ole asjaolusid edasi arendanud, vaid jäänud riikliku õiguse juurde. 

f) Riigi ametiasutuste ja kohtunike parandused

i) Ühenduse õiguse parem ülevõtmine ja rakendamine

Kõige populaarsem vastus seoses riigi ametiasutuste rolliga (42 %) oli nõue 
ühenduse õiguse parema ülevõtmise ja rakendamise kohta riiklikul tasandil. 
Ülevõtmine peaks olema kiire ja terviklik. Kaks kohtunikku hoiatasid 
ülelihvimise ohu eest, st täiendavate nõuete lisamise eest riiklikele 
ülevõtmismeetmetele, mida ei olnud esialgses direktiivis. Mitmed kohtunikud, 
sealhulgas Prantsusmaa apellatsioonikohtu kohtunik, olid seisukohal, et tuleb 
avaldada tabelid, mis näitavad, et asjaomase direktiivi iga osa on üle võetud 
riiklikusse õigusesse. Lõpuks tehti ettepanek avaldada direktiiv koos seda üle 
võtva riikliku õigusaktiga, mis tõstaks teadlikkust riikliku õigusakti allikast.

ii) Paremad koolitustingimused

Paljud kohtunikud (31 %) märkisid, et koolitusvõimaluste loomine on 
ebatõhus, kui kohtunike töökoormus muudab võimatuks leida aega sellise 
koolituse jaoks. Mitmed vastajad olid seisukohal, et nad on ülekoormatud ja 
                                               
30 Euroopa Nõukogu kohtute efektiivsust hindava komisjoni (CEPEJ) 2006. aasta raport Euroopa 
kohtusüsteemide kohta, lk 17–44.
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ametialaselt mittekadestamisväärses olukorras. Üks kohtunik märkis, et 
koolitust ühenduse õiguse valdkonnas ei võeta arvesse edutamisel ja 
ametisse määramisel ning see põhjustab selget soovimatust õppida rohkem 
ühenduse õiguse kohta.

iii) Ministeeriumi asutus, mis aitaks kohtunikke ühenduse 
õigusega seotud küsimustes

Väike osa kohtunikest oli seisukohal, et erialane asutus, mis oleks nende 
riikliku justiitsministeeriumi osa, oleks ideaalne nende abistamiseks. Kõikidest 
kohtutest pärit kohtunikud võiksid pöörduda nimetatud asutuse poole 
konkreetsetes juurdlusega seotud küsimustes või kiireloomulistes küsimustes.

iv) Eripädevusega kohtunikud riiklikes kohtutes ja 
sidekohtunikud

Mitmed Rootsi esimese astme kohtunikud pidasid heaks tavaks, kui iga 
nimetatud kohtu kohtunik oleks kursis konkreetses valdkonnas toimuvaga 
(sealhulgas ühenduse õigus) ning vastaks kolleegide sellega seotud 
küsimustele. Täiendavalt esitati idee kohtu koordinaatorite kohta Euroopa 
õiguse valdkonnas, nagu on juba kasutusele võetud Madalmaades.

Üks Belgia kohtunik oli väga huvitatud sellest, et võtta kasutusele 
sidekohtuniku roll, et lihtsustada koostööd kohtute vahel piiriüleste vaidluste 
korral, näiteks perekonnaküsimustes, nagu on juba olemas teatavates 
liikmesriikides. 

v) E-õiguskeskkond

Üks Poola vahekohtu kohtunik julgustas e-õiguskeskkonna väljatöötamist ja 
eelkõige kasutama kohtusüsteemis tõhusamalt infotehnoloogiat.

vi) Riiklike ülemkohtute roll

Mitmed esimese astme kohtunikud tundsid, et riiklikud ülemkohtud peaksid 
tegema täiendavaid jõupingutusi, et viia oma pretsedendiõigus kooskõlla 
Euroopa Kohtu omaga, mis mõne juhtumi korral kaitseb tarbijaid paremini. 

d) EL peab tegema vähem, aga paremini

i) Vähem õigusakte, rohkem viitamist subsidiaarsusele

Väga paljud kohtunikud nõudsid, et EL looks vähem õigusakte ja et Euroopa 
Kohus oleks vähem aktiivne lepingute ja teiseste õigusaktide tõlgendamisel. 
Oldi seisukohal, et liiga palju õigusakte on ebaõiglased kodanike suhtes ning 
mõned kohtunikud pidasid seda heidutavaks. Siinkohal on võtmesõnaks 
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enesepiiramine, eriti õigusloomelisel tasandil subsidiaarsuse põhimõtte 
rangema kohaldamise abil. Valdkonnad, kus kohtu tegevust peeti 
ülemääraseks, hõlmasid tervishoiuküsimusi ja ühtlustamata tulumaksu.

ii) Vahetu mõju kaotamine

Üksnes vähesed vastajad pidasid vahetu mõju põhimõttest arusaamist 
keeruliseks. Näiteks oli üks kohtunik seisukohal, et väga keeruline on 
selgitada osapoolele, et ta on kohtuasja kaotanud, ehkki viimane oli ülitäpselt
järginud riiklikku õigust. Nimetatud vastajad soovitasid seetõttu pöörduda 
tagasi rangelt dualistliku süsteemi juurde, mille alusel ühenduse õigus looks 
õiguslikke tagajärgi üksnes riiklike rakendusaktide kaudu. Rikkumismenetlus 
oleks üksnes komisjonile kättesaadav vahend tagamaks, et liikmesriigid 
täidavad nõuetekohaselt oma kohustusi vastavalt asutamislepingutele ning 
kodanikud ei pea nimetatud rahvusvahelises protsessis mingit rolli mängima.

h) Parandused Euroopa Kohtu tasandil 

i) Kohtuotsuste vorm ja stiil

Paljudele kohtunikele valmistas probleeme Euroopa Kohtu kohtuotsustest 
arusaamine. Saksamaa kohtunike kriitika keskmes oli süstemaatilise 
põhjenduse puudumine ja kohtuotsuste sisemine ning väline järjepidevus, 
ehkki üks vastaja märkis, et nimetatud liikmesriigi kohtunikud tundsid selle üle 
väidetavalt liiga palju muret. Enamik kaebas, et Euroopa Kohtu stiil erines liialt 
riiklikult vastu võetud stiilist, ja see tähendas, et Euroopa Kohtu kohtuotsuste 
uurimisel on vaja erakordselt palju vaeva näha. Üks Ühendkuningriigi kohtunik 
oli samuti seisukohal, et Euroopa Kohtu kohtuotsused on mõnikord raskesti 
mõistetavad, ja soovitas, et kohtuotsuseid saab riiklikul tasandil lihtsamalt 
kohaldada, kui need on vastu võetud terviklikus ja selges stiilis, mida võib 
näha kohtujuristi ettepanekutes.

ii) Tihedamad kontaktid riiklike kohtunikega

Mitmed kohtunikud – alates esimesest astmest kuni viimase astmeni – olid 
seisukohal, et tugevdatud dialoog riiklike ja ühenduse kohtute vahel oleks 
kasulik, et tagada ühenduse õiguse paremat kasutamist riiklikus 
kohtusüsteemis. Seda kordab riiklike kohtunike tungiv soov olla rohkem 
kaasatud eelotsusemenetluse kõigis etappides (vt 4. jao punkti g alapunkti iv) 
ning olla vahetumas kontaktis Euroopa Kohtu kohtunike ja ametnikega oma 
koolituse raames.

Täiendavaid punkte seoses Euroopa Kohtu veebilehega on käsitletud eespool 
7. jao punkti c alapunktis vi.

i) Advokaatide koolitamine 
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Võttes arvesse suuri lootusi, mida paljud kohtunikud panevad osapooltele 
seoses mis tahes ühenduse õiguse punktile tuginemisega (vt 6. jao punkti b 
alapunkti i), näis mitmetele vastajatele loomulik (6 %), et keskenduda tuleks 
pigem advokaatide kui nende endi koolitusele. Kui advokaadid tugineksid 
ühenduse õigusele rohkem seal, kus see on asjakohane nende ettepanekuga 
seoses, kallutaks see kohtunikke sagedamini nimetatud küsimusi analüüsima. 

Siiski jääb veel teha ära tööd. Belgia apellatsioonikohtuniku sõnade kohaselt 
ei ole enamik advokaate praeguseks omaks võtnud ühenduse õiguskorra 
olemasolu ning tajuvad ELi pigem bürokraatliku kui seadusandlikuna. Üks 
kõrgema halduskohtu kohtunik märkis pettumusega, et riiklik advokatuuride liit 
lõpetas kursuste pakkumise ühenduse õiguse valdkonnas, kuna nimetatud 
kursuste järele ei olnud piisavalt nõudlust ja seega olid need liiga kulukad. 

j) Liidu põhijoonte muutmine

Väga väike osa kohtunikest tegi ettepaneku muuta põhjalikult Euroopa Liidu 
põhistruktuuri. Kõige populaarsem muudatustele esitatud küsimus oli Euroopa 
Liidu keeleline kord, kusjuures mitmed kohtunikud nõudsid, et inglise keel 
peaks olema Euroopa Liidu ainus töökeel, või isegi ainus ühenduse 
õigusaktide tõeline keel, et lihtsustada kohtunikevahelist suhtlust ja 
kõrvaldada tõlgete ja usaldusväärse tõlgendamisega seotud probleemid. 
Lõpuks soovitas üks kohtunik ühendada Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu 
lepingud ühtseks lepinguks, nagu tehti ettepanek 2004. aastal allkirjastatud 
põhiseaduse lepingus31. 

                                               
31 Euroopa Liidu põhiseaduse leping, 16.10.2004, ELT 310/1.
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Ettepanekud, kuidas saada ühenduse õigusest paremini aru ja seda kasutada
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8. Koopia riiklikele kohtunikele saadetud küsimustikust

ÕIGUSKOMISJON

RIIKLIKE KOHTUNIKE ROLL EUROOPA KOHTUSÜSTEEMIS

KÜSIMUSTIK

Palun tõmmake õigele vastusele ring ümber ja vajadusel täpsustage
See küsimustik on anonüümne

I. Juurdepääs ühenduse õigusele

A. Kas teate, kuidas on võimalik ühenduse õigusele juurde pääseda? JAH – EI

Kui jah, siis kuidas pääsete juurde ühenduse õigusele?

 Interneti kaudu: EurLex – Curia – Muu: _______________________________

 teave / riigiasutuste korraldatud koolitused 

 teave / Euroopa võrgustike korraldatud koolitused

 muu:____________________________________________________________

B. Kui sageli konsulteerite Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega? 

 Korrapäraselt / harva / mitte kunagi

II. Teave ja koolitus

A. Kas olete seisukohal, et keel on takistuseks piisava teabe saamisel ühenduse õiguse kohta? JAH – EI

 Kas olete seisukohal, et mingile teabele on Teie keeles eriti keeruline juurde pääseda? Palun 

täpsustage: _____________________________________________

 Kas olete kunagi võtnud osa keelekursusest, mis hõlmab õigusküsimusi? JAH – EI.  Kui jah, 

palun täpsustage: ________________________________________

B. Kas olete võtnud kunagi osa Euroopa koolitusprogrammist, nt TAIEX/EJTN/ERA jne? JAH – EI

Kui jah, palun vastake järgmistele küsimustele:

 Programmi nimetus: ____________________________________________

 Kas Teie osalemist rahastati? JAH – EI

o Kui jah, siis kui suurel määral? ____________ %
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o Kas peate oma rahalist panust koolitusel osalemiseks kalliks? JAH – EI

o Kas olete seisukohal, et Teie osalemine koolitustel peaks olema tasuta? JAH – EI

 Kas Teie osavõtt nimetatud koolitustest sõltub tingimustest? JAH – EI

o Kui jah, palun selgitage: _______________________________________________

 Kui mitu korda Te olete osalenud nimetatud koolitustel? ____________x

C. Kas olete teadlik mõnest riiklikust koolitusprogrammist ühenduse õiguse kohta?  JAH – EI 

   Kui jah, palun täpsustage: ______________________________________________________

   Kas olete kunagi nimetatud koolitusprogrammist osa võtnud? JAH – EI

   Kui jah, palun vastake järgmistele küsimustele:

 Programmi nimetus: ____________________________________________

 Kas Teie osalemist rahastati? JAH – EI

o Kui jah, siis kui suurel määral? _______ __ %

o Kas peate oma rahalist panust koolitusel osalemiseks kalliks? JAH – EI

o Kas olete seisukohal, et Teie osalemine koolitustel peaks olema tasuta? JAH – EI

 Kas Teie osavõtt nimetatud koolitustest sõltub tingimustest? JAH – EI

o Kui jah, palun selgitage: ________________________________________________

 Kui mitu korda olete osalenud nimetatud koolitustel? ____________x

D. Kas on olemas riiklikud võrgud kohtu- või ministeeriumi tasandil, et teavitada kohtunikke:

 riiklike kohtute esitatud pooleliolevatest eelotsusetaotlustest? JAH – EI

 teiste liikmesriikide kohtute asjakohasest pretsedendiõigusest? JAH – EI

 Euroopa Kohtu pretsedendiõigusest? JAH – EI

III. Eelotsusetaotlused

A. Kui hästi teate eelotsusetaotluse esitamise menetlust Euroopa Kohtule?

 Väga hästi / hästi / ei tea üldse

B. Kas olete kunagi esitanud eelotsusetaotluse Euroopa Kohtule?      JAH – EI

   Kui jah, palun vastake järgmistele küsimustele:

 Kui kaua kestis menetlus (alates taotluse esitamisest Euroopa Kohtu otsuseni)?

o Kas Teie arvates on mõni menetluse osa ülemäära pikk? Kui jah, palun täpsustage: 

_________________________________________________

 Kas Euroopa Kohus sõnastas küsimusi oluliselt ümber? JAH – EI

o Kui jah, siis kui suurel määral? __________________________________________

 Kas saite piisavalt juhiseid esitatava küsimuse sõnastamiseks? JAH – EI

o Kui jah, siis kust? ____________________________________________



PE402.874v01-00 58/59 PR\712384ET.doc

ET

 Kuidas mõjutas Euroopa Kohtu vastus riiklikku menetlust; kas seda oli lihtne kohaldada faktilistele 

asjaoludele? ___________________________

C. Kas Teie riikliku õiguse kohaselt saavad osapooled madalama astme kohtumenetluse korral esitada 

eelotsusetaotlust Euroopa Kohtule? JAH – EI

Kui jah, siis

 kas kõnealusest taotlusest saab keelduda? JAH – EI

 kas keeldumist saab põhjendada?  JAH – EI

D. Kas Teie liikmesriigi riiklik kohtunik saab esitada eelotsusetaotlust Euroopa Kohtule omal algatusel (ilma et 

osapooled veenaksid teda selles)? JAH – EI

 Kas Teie liikmesriigis kuulub madalama astme kohtu otsus teha eelotsus vaidlustamisele? JAH – EI

o Kui jah, siis millistel tingimustel? ________________________________

E. Kas Teie liikmesriigis on olemas eriasutused, mis on mõeldud abistama kohtunikke eelotsusetaotluse 

esitamisel Euroopa Kohtule? JAH – EI

o Kui jah, palun täpsustage: __________________________________________

IV. Riiklikud menetlused

A. Kas Teie liikmesriigis on olemas erisätted, mis on seotud ühenduse õigusaktide kohaldamisega ja ühenduse 

õiguse põhimõtetega, näiteks:

 tõlgendamine vastavuses ühenduse õigusega? JAH – EI

o Kui jah, palun selgitage: _______________________________________

 volitused jätta kõrvale riiklik õigus, mis on vastuolus ühenduse õigusega? 

JAH – EI

o Kui jah, palun selgitage: _______________________________________

B. Oma kogemuste põhjal: kui sageli tuginevad osapooled ühenduse õigusele? 

 Väga sageli / sageli / aeg-ajalt / harva / mitte kunagi

Kui jah, siis millistes valdkondades ja miks? ______________________________

C. Kas Teie liikmesriigis saab riiklik kohtunik tugineda ühenduse õiguse mõnele punktile omal algatusel (ilma et 

osapooled veenaks teda selles)? JAH – EI

Kui jah, siis kui sageli esineb seda tegelikkuses (kas suudaksite esitada konkreetseid näiteid)?

V. Üldised küsimused

A. Kuidas hindate oma rolli ühenduse õiguse esimese kohtunikuna oma igapäevatöös? 

B. Kas sooviksite teha parandusettepanekuid eelotsuse mehhanismi kohta? 

C. Mis aitaks Teie arvates ühenduse õigusest paremini aru saada ja seda kasutada? 
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D. Esitage julgelt märkuseid või ettepanekuid.

(LÕPP)
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