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LÜHISELGITUS

Euroopa Kohus teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament ja nõukogu teeksid kohtu põhikirjas 
neli muudatust (seadusandliku tavamenetluse kohaselt, Euroopa Parlament ja nõukogu 
otsustavad samaväärsena) pärast konsulteerimist komisjoniga1.

Üldine märkus: Kohtu ettepanekute analüüsi muudab keeruliseks Euroopa Liidu 
kohtusüsteemi ülesehitus: üks Euroopa Liidu kohus, mille koostisosad on Euroopa Kohus, 
Üldkohus ja erikohtud2 (praegu on ainus erikohus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus), 
ning asjaolu, et kõnealuste kohtuorganite struktuuri ja toimimist käsitlevad sätted on 
jagunenud nelja teksti vahel, milleks on Euroopa Liidu leping, Euroopa Liidu toimimise 
leping, Euroopa Liidu kohtu põhikiri (üks ELi toimimise lepingu protokollidest) ja Euroopa 
Kohtu kodukord, mis on kõik omavahel seotud ja täiendavad üksteist.

Kohtu ettepanek sisaldab nelja põhipunkti (A–D).

Arvamuse koostaja lisab veel ühe muudatusettepaneku: eriarvamuste kasutuselevõtmine 
(punkt E ja muudatusettepanekud 1 ja 3).

A. Euroopa Kohtu asepresidendi ametikoha loomine (vt kohtu ettepaneku artikli 1 punkte 1 
ja 2)

Muudatuse eesmärk

Asepresident osaleb koos presidendiga kõigis suurkojale suunatud kohtuasjades. Asepresident 
asendab presidenti kohtutoimingute täitmisel, kui presidendil pole võimalik osaleda.
Asepresident abistab või asendab presidenti muude kui kohtutoimingute täitmisel 
(esindamine, haldusfunktsioon jne.).

Märkused

President, kelle kohtunikud valivad endi seast kolmeks aastaks, „juhib Euroopa Kohtu 
tegevust ja struktuuriüksusi; ta on kohtuistungite ja nõupidamiste eesistuja.”3

Nagu kohtu ettepanekus märgitakse, on „presidendi töökoormus liidu mitme järjestikuse 
laienemise tõttu muutunud väga suureks, eriti Euroopa Kohtu esindamise ja haldamise 
seisukohast.”

Arvamuse koostaja kiidab muudatuse heaks.

B. Suurkoja struktuuri muutmine ja kohtunike arvu suurendamine 13-lt 15-ni (vt kohtu 
ettepaneku artikli 1 punkti 2)

                                               
1 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 281 teine lõik.
2 Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõige 1.
3 ELi toimimise lepingu artikli 253 kolmas lõik, Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 8
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Muudatuse eesmärk

Suurkoja suutlikkuse tõstmine ja suurema arvu kohtunike kaasamine koja tegevusse.
Praeguse ajani on viiest kohtunikust koosneva nelja koja esimehed suurkoja alalised või ex 
officio liikmed. Kohus teeb ettepaneku see välja jätta ja moodustada suurkoda 15 
kohtunikust1.

Märkused

Kohus juhib tähelepanu asjaolule, et praegu on Euroopa Kohtu president ja viiest kohtunikust 
koosnevate kodade esimehed tööga väga koormatud, samas kui teised kohtunikud osalevad 
suurkojale suunatud kohtuasjades suhteliselt vähe.

Arvamuse koostaja kiidab muudatuse heaks.

C. Luua võimalus lisada Avaliku Teenistuse Kohtusse asenduskohtunikke (kohtu põhikirja 
muutmise ettepaneku artikli 1 punkt 8 ja artikkel 2 ning muudatusettepanekud 2 ja 4)

Muudatuse eesmärk

Erikohtu kohtuniku asendamine, kui meditsiinilised põhjused takistavad tal ilmselt kauem kui 
kolme kuu jooksul osaleda kohtuasjade lahendamisel.

Märkused

Asenduskohtunikud nimetatakse Euroopa Kohtu endiste liikmete hulgast; kolmest endisest 
liikmest koosneva nimekirja koostab nõukogu Euroopa Kohtu presidendi ettepaneku alusel. 
Asenduskohtunik on ametis üksnes niikaua, kui asendatav kohtunik ei suuda tööülesandeid 
täita. Kohus väidab, et selline korraldus on paindlik ja tagab selle, et nimetatud kohtunikud 
saaksid alustada tegevust alates nende määramisest. See korraldus kehtiks ka muudele ELi 
toimimise lepingu artikli 257 kohaselt moodustatud erikohtutele (praegu on olemas üksnes 
Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus).

Arvamuse koostaja ei ole kindel, kas see on probleemile sobilik lahendus (vt põhikirja 
muudatusettepanekut 4 ja selle selgitust).

                                               
1 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 16 teine lõik, Euroopa Kohtu kodukorra artikli 11b punktid 1 ja 2
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D. Üldkohtu kohtunike arvu suurendamine 27-lt 39-ni (kohtu ettepaneku artikli 1 punkt 7)

Muudatuse eesmärk

Anda Üldkohtule võimalus vähendada mahajäämust, mida tekitab menetluses olevate 
kohtuasjade arvu pidev kasv, ja pidada kinni põhimõttest, mille kohaselt tuleb kohtuasja 
arutada mõistliku aja jooksul ja mis on kehtestatud nii Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kui 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis.

Märkused

„Üldkohus koosneb vähemalt ühest kohtunikust liikmesriigi kohta”1. „… Üldkohtu 
kohtunikud … nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel kuueks 
aastaks …”2. Nende arvuks on kehtivas põhikirjas sätestatud 273.

Üldkohus on pädev arutama ja lahendama esimese astmena hagisid või menetlusi, mis 
käsitlevad seadusandlike aktide või ELi institutsioonide, organite või asutuste õigusaktide 
seaduslikkust,4 välja arvatud need hagid, mille liikmesriik esitab teataval juhul liidu 
institutsiooni vastu või üks liidu institutsioon esitab teise institutsiooni vastu5. Üldkohtu 
otsuseid võib Euroopa Kohtusse edasi kaevata üksnes õigusküsimustes6. Seega on Üldkohus 
sunnitud tegelema suure hulga menetlustega, sealhulgas eriti keerukate kohtuasjadega, mis 
vajavad rohkete faktiliste asjaolude arvessevõtmist, nagu see on konkurentsi- ja riigiabi 
asjades ning praegu väga arvukates ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusi puudutavates 
asjades. Kohus juhib tähelepanu asjaolule, et kui 2000. aastal oli menetluses olevate 
kohtuasjade arv 787, siis 2010. aastaks oli see juba 1300 (kasv 65%).

Euroopa Kohus vaatleb kahte võimalust Üldkohtu ülekoormuse probleemi lahendamiseks: 
erikohtu moodustamine, mille ülesanne on arutada ja lahendada teatavates valdkondades 
algatatud kohtuasju7, ja kohtunike arvu suurendamine8.
Üldkohus ise pidas esimest võimalust vaieldavaks, kui asi puudutab 
intellektuaalomandiõigust9. 

Euroopa Kohus jõuab järeldusele, et kohtunike arvu suurendamist tuleb selgelt eelistada 
intellektuaalomandivaidlustega tegeleva erikohtu moodustamisele. Põhjusteks tuuakse 
peamiselt tõhusus, kiireloomulisus ja paindlikkus.
Selle mõttekäigu kohaselt saab spetsialiseerumise kaudu tõhusust suurendada ka Üldkohtus 
kodade loomise teel. Kohtunike arvu suurendamine ja nende ametisse nimetamine võtab 

                                               
1 Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 2 teine lõik
2 Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 2 kolmas lõik
3 ELi toimimise lepingu artikli 254 esimene lõik ja põhikirja artikkel 48
4 ELi toimimise lepingu artikli 256 lõike 1 esimene lõik
5 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 51
6 ELi toimimise lepingu artikli 256 lõike 1 teine lõik
7 Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 257
8 Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõikele 2, ELi toimimise lepingu artikli 254 lõikele 1 ja Euroopa 
Kohtu põhikirja artiklile 48
9 Euroopa Kohtu presidendile 22. detsembril 2009. edastatud dokument
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vähem aega kui uue erikohtu asutamine. Mis puutub paindlikusse, siis väidab Euroopa Kohus, 
et Üldkohus võib raskusteta kohandada inimressurssi vastavalt eri valdkondade kohtuasjade 
arvu muutustele.

Üldkohus selgitab oma ettepanekut erikohtu moodustamise kohta järgmiselt: kohtusüsteemi 
reformi idee, mida käsitleti algselt Nice’i lepingus ja kinnitati Lissaboni lepingus, seisnes 
selles, et erikohtud arutaksid nii palju kui võimalik kohtuasju esimese astmena. 
Intellektuaalomandiõiguse valdkonna hagid sobivad ideaalselt pädevuse üleandmiseks 
erikohtule, sest nendega seotud materjal on valdkonnapõhine, ühtlane ja selgelt piiritletud. 
Sellist liiki kohtuasjad moodustavad Üldkohtu kohtuvaidluste üldhulgast kolmandiku, mis on 
märkimisväärne osa. Kui kohtunikke, nõunikke ja ametnikke valitakse nende pädevuse järgi 
teatavas valdkonnas, on nende töö nii kvaliteetsem kui ka produktiivsem. Avaliku Teenistuse 
Kohtu näitel saab öelda, et kõrgema tootlikkusega kaasnevad madalamad kulud. Üldkohtu 
kohtunike arvu järjestikune suurendamine ei tundu praktilise lahendusena, kuna kohtuasjad 
võivad tulevikus jälle kuhjuma hakata.

Euroopa Kohtu ettepanekus ei käsitleta küsimust, kuidas 12 lisakohtunikku ametisse 
nimetataks. Sellisel juhul kehtiks eespool mainitud reegel „liikmesriikide valitsuste ühisel 
kokkuleppel”, või tuleks kehtestada mingi rotatsioonisüsteem.

Veel üks võimalus Üldkohtu töökoormuse kergendamiseks oleks anda rohkem hagide liike 
Euroopa Kohtu pädevusse kui tal neid praegu vastavalt põhikirja artiklile 51 on, sest Euroopa 
Kohtul ei tundu lasuvat samasugust koormust kui Üldkohtul.

Arvamuse koostaja ei soovi väljendada kindlat seisukohta Euroopa Kohtu ettepaneku kohta 
suurendada Üldkohtu kohtunike arvu, enne kui komisjon on esitanud oma arvamuse.

E. Eriarvamuste kasutuselevõtmine Euroopa Kohtus

Eriarvamus pakub kohtunikule, kelle arvamus lahkneb kohtunike enamuse otsusest või selle 
aluseks olevatest põhjendustest, võimaluse teatada oma arvamusest nõupidamisel ja lasta see 
koos kohtuotsusega avaldada. See oleks erandiks kohtu nõupidamiste saladuse hoidmise 
reeglist. Euroopa Kohtu menetluse käigus eriarvamuse võimaldamise idee ei ole uus. 
Suurema osa ajast on seda teemat tabuks peetud. Arvamuse koostaja arvates on sellise korra 
kehtestamiseks kaalukad põhjused: Esiteks on selline kord olemas suisa üheksa ELi 
liikmesriigi konstitutsioonikohtus (Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka, Iiri, Portugal, 
Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik), ilma et seda kahtluse alla seataks, et see kahjustaks 
kohtu kollegiaalsust või õõnestaks tema reputatsiooni. Eriarvamuse võimalus kehtib ka 
Inimõiguste Kohtus, kus sellest on saanud tavapraktika.

Eriarvamused võimaldavad kohtunike enamusel põhjendada oma otsust selgemini, ühtsemalt 
ja veenvamalt kui siis, kui kohtuotsus oleks vaevaliselt saavutatud kompromissi tulemus. 
Eriarvamused parandaksid seega kohtuotsuse kvaliteeti. Kohtuasjade puhul, kus on kaalul 
küsimused, mis elanikkonna leeridesse jagavad, nagu näiteks diskrimineerimist käsitlevad 
juhtumid, muudab eriarvamuste olemasolu üldsuse teadlikuks faktist, et kohtuasja aluseks 
olevale probleemile ei ole ühest vastust ja võimalikud on õiguslikult korrektsed 
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alternatiivlahendused. Seega võivad eriarvamused leevendada suuri ühiskondlikke 
vastasseise.

Teisest küljest ei oleks mõistlik kehtestada eriarvamusele jäämise võimalust kõigi Euroopa 
Liidu Kohtu pädevuses olevate menetlusliikide jaoks. Neid peaks võimaldama üksnes 
Euroopa Kohtus ja sealgi vaid põhimõtteliste vaidluste puhul, kui eriarvamused võivad 
mõjutada tulevast kohtupraktikat ja õiguse üldpõhimõtteid. Soovitav on jätta eriarvamusi 
võimaldavate kohtuasjaliikide määramine kohtu kodukorra pädevusse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Euroopa Kohtu eelnõu Muudatusettepanek

(9 a) Kui Euroopa Kohus lahendab 
olulise tähtsusega kohtuasja, mis 
puudutab Euroopa Liidu õiguskorda, 
tuleks kohtunikule anda võimalus kohtu 
nõupidamisel teatada, et ta kavatseb jääda 
eriarvamusele kohtuotsusest või selle 
aluseks olevatest põhjendustest ning see 
eriarvamus tuleb avaldada koos 
kohtuotsusega. See võimalus, mis kehtib 
mitme Euroopa Liidu liikmesriigi 
konstitutsioonikohtus ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtus, muudab üldsuse 
teadlikuks faktist, et kohtuasja aluseks 
olevale probleemile ei ole ühest vastust ja 
võimalikud on õiguslikult korrektsed
alternatiivlahendused, ning võib sel moel 
mõjutada tulevast kohtupraktikat. Samas 
võimaldab see enamusel põhjendada oma 
otsust selgelt ja otsekoheselt. Kogemused 
näitavad, et see ei ole kahjustanud nende 
kohtute mainet, kus seda tava 
rakendatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Euroopa Kohtu eelnõu Muudatusettepanek

(10) Selleks et erikohtud saaksid 
rahuldavalt oma tööd jätkata, kui puudub 
üks kohtunik, kellel olenemata sellest, et 
ta ei ole täielikult töövõimetu, esineb pika 
aja jooksul takistus kohtuasjade 
lahendamisel osalemiseks, tuleb ette näha 
nende kohtute juurde asenduskohtunike 
määramise võimalus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 punkti 8 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)

Euroopa Kohtu eelnõu Muudatusettepanek

(4 a) Artiklile 35 lisatakse järgmine lõik:
„Juhul kui kohtunik on kohtu 
nõupidamise ajal teatanud, et ta ei nõustu 
tehtud otsusega või selle aluseks olevate 
põhjendustega, on tal õigus esitada 
eriarvamus. Eriarvamus avaldatakse koos 
kohtuotsusega. Eriarvamuste 
vastuvõetavuse rakenduseeskirjad ja 
nende esitamise üksikasjalik kord 
kehtestatakse Euroopa Kohtu 
kodukorras.”

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjendus 9 a (uus).
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8

Euroopa Kohtu eelnõu Muudatusettepanek

8. Artiklisse 62c lisatakse järgmine lõik: välja jäetud
„Parlament ja nõukogu, toimides ELTL 
artikli 257 kohaselt, võivad lisada 
erikohtutesse asenduskohtunikke, et täita 
selliste puuduvate kohtunike kohti, kellel 
olenemata sellest, et nad ei ole täielikult 
töövõimetud, esineb pika aja jooksul 
takistus kohtuasjade lahendamisel 
osalemiseks. Sellisel juhul otsustavad 
parlament ja nõukogu asenduskohtunike 
nimetamise tingimused, nende õigused ja 
kohustused, nende ülesannete täitmise 
korra ja nende ülesannete täitmise 
lõpetamise aluseks olevad asjaolud.”

Or. en

Selgitus
Määruse eelnõu asenduskohtunike kohta (määrus (Euroopa Kohus) 01923/2011) artiklis 3 
sätestatakse, et asenduskohtunikud teostavad kohtuniku õigusi üksnes nende kohtuasjade 
raames, mis on määratud neile lahendada. See tähendab, et nad võivad täita ainult 
õigusemõistmise ülesandeid kitsas tähenduses ning neil ei ole õigust osaleda Avaliku 
Teenistuse Kohtu haldamisel ega kohtu presidendi või kodade esimeeste valimisel. Lisaks 
tähendab see seda, et neil ei ole õigust isiklikust personalist koosnevale kabinetile (sama 
dokumendi lk 2, seletuskiri). Sellised erisused kohtlemises toovad kaasa kahe kohtunikeklassi 
tekke ohu, mis võib kahjustada Avaliku Teenistuse Kohtu toimimist.


