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Stockholmi programmi1 võttis 2010. aastal vastu Euroopa Ülemkogu ja sellega seati hulk 
eesmärke, mis tuleb saavutada programmi lõpuks, 2014. aastaks, et arendada vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. Selle põhjus on asjaolu, et pärast Lissaboni lepingu 
jõustumist on üha tähtsam tagada, et kõik Euroopa kodanikud näeksid oma igapäevases elus 
Euroopa Liidust tulenevat praktilist kasu. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala on 
sellega seoses eriti oluline.

Euroopa Parlament esitas oma esialgse seisukoha Stockholmi programmi kohta üldiselt oma 
25. novembri 2009. aasta resolutsioonis 2 ning programmi tsiviilõigust, perekonnaõigust ja 
rahvusvahelist eraõigust puudutavate aspektide kohta 23. novembri 2010. aasta 
resolutsioonis3. Komisjon koostas Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava 20. 
aprillil 20104.

Nüüd, kus Stockholmi programm, mis hõlmab ajavahemikku 2010−2014, on pooleldi läbi, on 
õiguskomisjon, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon ning põhiseaduskomisjon 
otsustanud hinnata seni tehtud edusamme eesmärgiga teha kindlaks meetmed, mida tuleb veel 
võtta, ja Stockholmi programmile järgneva programmi võimalikud prioriteedid.

Käesoleva töödokumendi eesmärk on keskenduda programmi rakendamisele nendes 
valdkondades, mis kuuluvad õiguskomisjoni pädevusalasse, mille raportöör on Luigi 
Berlinguer. Pärast õiguskomisjonis ja teiste kaasatud komisjonidega peetud arutelu esitavad 
kolm kaasraportööri seejärel üldise raporti projekti Stockholmi programmi vahekokkuvõtte 
kohta.

Nagu see on määratletud 23. novembri 2010. aasta resolutsioonis, saab Stockholmi 
programmi meetmeid tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö valdkonnas jagada nelja 
põhivaldkonda: tsiviilõigus, kaubandusõigus, perekonnaõigus ja rahvusvaheline eraõigus.

1. Tsiviilõigus

Tsiviilõiguse valdkonnas hõlmasid kavandatud algatused nii tsiviilõiguse materiaalõiguslikke 
norme kui ka tsiviilmenetlusõigust.

1.1. Tsiviilõiguse materiaalõiguslikud normid

Üks suurimaid saavutusi tsiviilõiguse materiaalõiguslike normide valdkonnas on 
pärismismääruse5 vastuvõtmine. Komisjoni 2009. aasta ettepaneku kohaselt ja pärast mitu 
aastat kestnud vaidlusi leiti 2012. aastal raportöör Kurt Lechneri juhtimisel rahuldav lahendus. 
See on Euroopa kodanike jaoks väga tähtis õigusakt, kuna see tähendab, et isikule, kellel on 
omand mitmes liikmesriigis, kohaldatakse ainult ühe liikmesriigi pärimisõiguse eeskirju ning 
tal on isegi võimalik valida oma kodakondsusriigi seadused, kui ta elab teises liikmesriigis.

                                               
1 ELT C 115, 4.5.2010, lk 1.
2 P7_TA (2009)0090.
3 P7_TA (2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, 
kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist 
pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT L 201, 27.7.2012, lk 107).
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Lepinguõiguse valdkonnas tegi komisjon ettepaneku võtta vastu eeskirjad, mis moodustavad 
lepinguõiguse valikulise 28. režiimi, mille eesmärgiks on edendada piiriülest kaubandust, 
eelkõige VKEde jaoks. Euroopa ühise müügiõiguse õigusakti ettepanek tehti 2011. aastal 
ning seda arutatakse praegu õiguskomisjonis, kus kaasraportöörideks on Klaus-Heiner Lehne 
ja Luigi Berlinguer. Ei ole teada, millal ettepanek õigusaktina kehtestatakse, kuna paljud 
küsimused on lahtised.

Tavakodanike jaoks suurema tähtsusega on kavandatavad meetmed, millega edendada avalike 
ja perekonnaseisuaktide tunnustamist teises liikmesriigis, kuna sellise tunnustamise 
puudumine on üks peamistest tegelikest takistustest kodanike vabale liikumisele. Praegu on 
arutlusel kaks ettepanekut: esimene, mis avaldati 2013. aasta aprillis, käsitleb formaalsuste 
kaotamist avalike dokumentide puhul (apostillid, legaliseerimine, tõendatud tõlked jne) ja 
teine, mille tähtaeg on 2013. aasta lõpus, perekonnaseisuaktide vastastikust tunnustamist
(hõlmates teatud perekonnaõiguslikke olukordi, nagu abielu, nime muutmine jne). Parlament 
leiab, et mõlemad algatused on äärmiselt olulised.

Viimaseks teatas komisjon oma tegevuskavas, et sotsiaalselt kaitsetute täisealiste kaitsmise
valdkonnas, millega õiguskomisjon on juba mõnda aega tegelenud1, ei võta ta mingeid 
meetmeid, kuna see on liikmesriikide otsus, kas nad soovivad liituda täiskasvanute 
rahvusvahelist kaitset käsitleva 2000. aasta Haagi konventsiooniga. Haagi konverentsi 
andmetel on kõnealuse konventsiooni jõustanud ainult kuus liikmesriiki ning selle on 
allkirjastanud, kuid mitte ratifitseerinud veel seitse liikmesriiki2. Siinkohal valmistab eriti 
suurt pettumust, et komisjon ei ole vaatamata 2008. aasta resolutsiooni järeldustele endiselt 
võtnud meetmeid Euroopa õigusakti vastuvõtmiseks selles küsimuses.

1.2. Tsiviilmenetlusõigus

Mis puudutab tsiviilmenetlust, on õiguskomisjoni peamine eesmärk olnud kehtestada 
tsiviilmenetluse ühised miinimumstandardid, milles kajastub soov pakkuda 
kõrgetasemelisi tagatisi kodanikele, kes pöörduvad õigussüsteemi poole, nagu see on 
väljendatud õiguskaitse tulemustabelis3. Komisjon on teatanud ettepaneku esitamisest 2014. 
aastal, kuid veel ei ole selge, kas ettepanek on seadusandlik või mitte.

Lisaks sellele on parlament palunud eelkõige tarbijaõiguste kaitse edendamise eesmärgil luua 
Euroopa algatus, mis võimaldaks ühiste kahjunõuete esitamist4. Komisjon lubas oma 18. 
aprilli 2012. aasta jätkudokumendis5 luua 2012. aastal seadusandlik või mitteseadusandlik 
algatus ühiste kahjunõuete Euroopa raamistiku jaoks, kuid seda ei ole veel esitatud.

                                               
1 Vt 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni ja 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni punkti 95 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Komisjoni teatis teemal „ELi õiguskaitse tulemustabel: Tõhusa õiguskaitse ja majanduskasvu edendamise 
vahend”, 27. märts 2013.
4 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon (P7_TA(2012)0021) ja 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkt 95.
5 SP(2012)160.
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2. Kaubandusõigus

Kaubandusõiguse valdkonnas tegi komisjon ettepaneku võtta vastu resolutsioon Euroopa 
pangakonto arestimise määruse1 kehtestamise kohta, millega välditaks, et võlgnik hoiab 
kõrvale oma võlgade sissenõudmisest, kasutades pangakontode piiriülesest arestimisest 
tulenevaid viivitusi. Raportöör Raffaele Baldassarre eesmärk on tagada, et kõnealuste 
arestimist ootavate pangakontode ajutise külmutamise menetlus on võimalikult kiire, 
arvestades samas õigust õiguskaitsele. Dokumendi koostamine võtab teemavaldkonna 
keerukuse tõttu oodatust kauem aega, kuid peagi on oodata õigusakti vastuvõtmist.

Äriühinguõiguse valdkonnas ei ole komisjon endiselt täitnud parlamendi palvet2 võtta vastu 
14. äriühinguõiguse direktiiv, mis käsitleb äriühingute asukoha üleviimise lahendamata 
küsimust. Komisjon on seisukohal, et sellise õigusakti vastuvõtmiseks ei ole alust, lähtudes 
üldsusega konsulteerimisest 2012. aastal3.

Mis puudutab Euroopa osaühingu loomist, mida parlament oma 23. novembri 2010. aasta 
resolutsioonis4 samuti palus, siis see oluline ettepanek jäeti 2009. aastal de facto kõrvale, kuna 
leiti, et nõukogus ei suudeta jõuda ühisele seisukohale. Komisjon ei ole võtnud meetmeid, et 
ettepanekut uuesti käsitlema hakata.

Viimaseks esitas komisjon ettepaneku5 maksejõuetusmenetluse määruse muutmiseks. 
Muudatusettepaneku (raportöör Klaus-Heiner Lehne) eesmärk on laiendada määruse 
kohaldamisala, määratledes selleks uuesti maksejõuetusmenetluste mõiste, et hõlmata 
suuremat arvu juhtumeid ja parandada määruse toimimist, muutes selleks eeskirju, mis 
käsitlevad kohtualluvust, teiseste maksejõuetusmenetluste algatamist ja mitme samasse 
kontserni kuuluva ettevõtte maksejõuetust.

3. Perekonnaõigus

Rooma III määrus6, milles käsitletakse abielulahutusele ja lahuselule kohaldatavaid 
õigusakte (raportöör Tadeusz Zwiefka), võeti 2010. aastal vastu tõhustatud koostöö 
menetlusega, milles nüüd osaleb 15 liikmesriiki. See on ainuke juba kohaldatav õigusakt 
tsiviilõigusliku koostöö valdkonnas ning see sätestab selged eeskirjad õigusaktidele, mida 
kohaldatakse abielulahutuse korral.

Stockholmi programmiga nähti ka ette, et abieluvararežiime7 ja registreeritud kooselust 
tulenevaid varalisi tagajärgi8 käsitlevates asjades võetakse vastu õigusaktid, mis hõlmavad 
sätteid kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja jõustamise kohta. 
Raportöör Alexandra Theini juhtimisel arutab parlament praegu neid kahte dokumenti ja 

                                               
1 COM(2011)0445.
2 2. veebruari 2012. aasta resolutsioon (P7_TA(2012)0019) ja 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni punktid 33 
ja 34.
3 18. aprilli 2012. aasta jätkudokument, SP(2012)260/2.
4 Punktid 33 ja 34.
5 COM(2012)0744.
6 Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1259/2010 tõhustatud koostöö rakendamise kohta 
abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (ELT L 343, 29.12.2010, lk 10).
7 COM(2011)0126.
8 COM(2011)0127.
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eeldatavalt kiidetakse nad heaks sellel aastal. Nõukogu langetab lõpliku otsuse 
konsulteerimismenetluse teel.

Parlament on samuti nõudnud Euroopa õigusakti vastuvõtmist piiriülese lapsendamise1

kohta, kuna tegu on valdkonnaga, mille puhul on mitmed perekonnad teatanud raskustest 
teises liikmesriigis vastu võetud otsuse tunnustamisega. Komisjon ei ole sellega seoses 
mingeid meetmeid võtnud.

Stockholmi programmis esitati ettepanek Brüsseli II määruse2 läbivaatamiseks, eelkõige 
selleks, et reguleerida vanemlikku vastutust käsitlevate otsuste tunnustamist. Komisjon teatas, 
et ettepanek3, mille ta 2002. aastal tagasi võtma pidi, asendatakse 2013. aastal seadusandliku 
algatusega.

4. Rahvusvaheline eraõigus üldiselt

Peamine projekt üldise rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas Stockholmi programmi raames 
oli Brüsseli I määruse4 läbivaatamine eesmärgiga lihtsustada kohtuotsuste teises 
liikmesriigis jõustamise menetlust ja eelkõige tühistada välisriigi kohtuotsuse tunnustamise 
menetlus. Raportöör Tadeusz Zwiefka juhtimisel on Brüsseli I määruse uuestisõnastamine 
jõudnud rahuldava tulemuseni5, ühtlustades ja selgitades kohtuotsuste piiriülese jõustamise 
teatud aspekte.

Rahvusvahelise kohtuotsuste konventsiooni projekt kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, millel oleksid rahvusvahelisel tasandil sarnased eesmärgid 
Brüsseli I määruse eesmärkidega6 ja mis toimub Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi 
egiidi all, ei ole olnud nii edukas kui loodeti. Läbirääkimised kestavad endiselt ja viimastel 
aastatel ei ole need andnud märgatavaid tulemusi.

Parlament on nõudnud ka sätte lisamist Rooma II määrusesse7, mis reguleerib õigust, mida 
kohaldatakse lepinguväliste võlasuhete puhul, mis tulenevad eraelu puutumatuse ja 
isikuõiguste rikkumisest, sealhulgas laimust. Seda nõuet kinnitati väga üksikasjalikult 10. 
mai 2012. aasta resolutsioonis, millega kaasnesid soovitused komisjonile, mis käsitlesid 
lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatavat õigust käsitleva määruse (EÜ) nr 864/2007 
(Rooma II)8 muutmist, millele komisjon ei ole seni reageerinud, rikkudes sellega Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe punkti 169.

Veel üks erilise tähtsusega õigusakt on määrus, millega reguleeritakse piiriüleste 
                                               
1 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkt 95.
2 Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste 
tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1).
3 COM(2001)0505.
4 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta 
tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1).
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 
kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 30.12.2012, lk 1).
6 Vt 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni punkt 35.
7 Vt 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkt 95.
8 P7_TA (2012)0200.
9 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
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liiklusõnnetuste aegumistähtaega. Liikmesriikide eeskirjade lahknevuse tõttu on selliste 
juhtumite puhul õiglust sageli väga raske tagada. Komisjon kavatses esitada ettepaneku 2011. 
aastal, kuid siiani ei ole seda tehtud.

Lõpetuseks nõudis parlament, pidades silmas asjaolu, et ELi õigusaktid rahvusvahelise 
eraõiguse valdkonnas on muutunud väga killustatuks ja erinevaid aspekte reguleeritakse üsna 
mitmete sektoripõhiste vahenditega, et võetaks vastu rahvusvahelise eraõiguse Euroopa 
seadustik1. Selle eesmärgiks oleks ühtlustada rahvusvahelist eraõigust käsitlevaid sätteid eri 
valdkondades ja samal ajal tagada, et eeskirjad ei oleks lünklikud.

5. Üldeesmärgid tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas

Selleks, et saavutada lisaks üksikutele õigusaktidele ka Stockholmi programmi erinevad 
erieesmärgid, on oluline tagada, et kõigil sidusrühmadel on piisav juurdepääs õiguskaitsele ja 
ELi õigusele.

Üks oluline samm on e-õiguskeskkonna projektide2 edasine arendamine, mis pakub 
kodanikele otsese juurdepääsu õigusalasele teabele ja õiguskaitsele, pakkudes olulist teavet 
internetis ja võimaldades teha teatud tegevusi arvuti kaudu. Selles aspektis on tehtud 
mõningaid edusamme, kuid vaja on rohkemat.

Euroopa õigusalane koolitus on samuti väga tähtis, kui soovitakse luua Euroopa 
õiguskultuuri, mis võimaldab arendada vastastikuse tunnustamise menetlusi3. Euroopa 
õigusalase koolituse võrgustiku ja Euroopa Õigusakadeemia raamistikus tehtav töö on 
siinkohal ülimalt oluline. Lisaks sellele on komisjoni lõpuks käivitanud kohtunike ja õigusala 
töötajate koolituse katseprogrammi4.

6. Järeldused

See lühike ülevaade Stockholmi programmi edusammudest tsiviilasjades tehtava 
õiguskoostöö valdkonnas näitab, et vastu on võetud mõned vägagi paljulubavad õigusaktid, 
kuid ametiaegade ja rakendusperioodide pikkuse tõttu kohaldatakse neist praeguseks väga 
väheseid. Kaasraportöörid kaaluvad endiselt üsna märgatavat hulka seadusandlikke 
ettepanekuid. Siiski tuleb märkida, et aasta enne 2014. aasta valimisi ja Stockholmi 
programmi kavandatavat lõppu puudub suurel hulgal juhtudel endiselt komisjoni ettepanek. 
Lisaks sellele valmistab ausalt öeldes pettumust, kui vähe kasutab komisjon parlamendi ideid 
ettepanekute koostamisel.

                                               
1 Vt 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkt 95.
2 Vt 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkte 107, 108, 109 ja 110.
3 Vt 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni punkte 105 ja 106 ning 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni 
punkte 5−13.
4 ELT S 132, 12.7.2012, 218282.


