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Töötamine EL kohtu lahenditega 

• Millega arvestada 

– Euroopa Kohtu (EK) roll õiguse rakendamisel ning 

positsioon suhetes siseriiklike kohtutega 

– EL õiguse omapärad võrreldes riigisisese 

õigusega 

– EK kooslusest tulenevad omapärad 

– Keelelised omapärad 



Käsitletavad küsimused 

• Motiveerimis- ja tõlgenduslikud eripärad 

• Teleoloogilise tõlgendamise mõningad 

erisused 

• Terminoloogilised erisused euroopa õiguse ja 

siseriikliku õiguse vahel 

• Probleemid siseriikliku õiguse sõnastuses 

• Muud mõjud menetlusele 



Motiveerimis- ja tõlgenduslikud 

eripärad 
• Eesmärgipärane e teleoloogiline 

tõlgendamine 

– EK lähtub primaarselt õiguse eesmärgist ning 

õigusele maksimaalse kasuliku mõju andmise 

eesmärgist 



Motiveerimis- ja tõlgenduslikud 

eripärad 
• Näiteks Van Gend otsus 

– Küsimus – kas EMÜ asutamislepingust tuleneb 

eraõigusliku isiku nõudeõigus riigi vastu 

– Vastuargument – rahvusvaheline leping = 

rahvusvaheline õigus = vaidlus üksnes riikide 

vahel 

– EK rakendab teleoloogilist meetodit ning püüab 

anda kasuliku mõju pigem lepingu eesmärgile kui 

selle sõnastusele 

– Lahendus Van Gend otsuses 



Teleoloogilise tõlgendamise 

erisused EK praktikas 
• Eesmärgi (telos) määratlemine 

– Seadusandja eesmärk õigusakti vastuvõtmise ajal 
ei ole primaarne 

– Konkreetse normi eesmärk EL üldise eesmärgi 
kontekstis 

– Tõhus mõju konkreetses ajas ja hetkes 

• Üldine eesmärk – üha süvendatum 
integratsioon ja efektiivselt toimiv ühisturg 

• Preambuli olulisus tõlgendamisel 

• Küsimus: mida peaks õiguse rakendamisel 
lõpuks saavutama 



Terminoloogilised küsimused 

• Euroopa õiguses kasutatakse erilist 
terminoloogiat  

• Tuleb arvestada, et terminid ei ole 
samasisulised liikmesriikide omadega 



Vajadus kontrollida Euroopa 

allikaid 
• Ammendumine 

– KaMS – kaubamärgi omaniku poolt märgistatud 

– Direktiiv – kaubamärgi omaniku poolt turule viidud 

• Vastuväited 

– KaMS - välja arvatud juhul, kui kauba omadused 

on pärast käibesse laskmist muutunud 

– Direktiiv - kui omanikul on õiguslik põhjendus 

olla vastu kaupade täiendavale turustamisele, eriti 

kui kaupade olukord on pärast turuleviimist 

muutunud 



Terminite näited 

• Vt VÕS § 36 lg 1 Käesolevas jaos sätestatut ei 
kohaldata … lepingutingimustele, mis põhinevad 
seaduse sätetel, millest ei saa lepingupoolte 
kokkuleppel kõrvale kalduda.  

• Direktiiv 93/13/EMÜ preambula - sõnastus 
"kohustuslikud põhikirjasätted või õigusnormid" 
artikli 1 lõikes 2 hõlmab ka lepinguosaliste suhtes 
seadusega ettenähtud korras kohaldatavaid 
eeskirju, kui ei ole kokku lepitud teisiti  

• Võrdle määrus 2027/97 preambula p 12 inglise ja 
eesti keeles 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13113422
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13113422
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13113422
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13113422
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=294482:cs&lang=et&list=294482:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2027:ET:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2027:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2027:ET:HTML


Terminite näited - tüüptingimused 

• Erinevus 

– VÕS - seaduse imperatiivseid sätteid peegeldavad 

lepingutingimused 

– Direktiivi mõte laiem, kui imperatiivse normi erand 

– Direktiivi preambul märgib, et termin “seaduse 

kohustuslikud tingimused” hõlmab endas reegleid, 

mis seaduse kohaselt kuuluvad rakendamisele 

poolte vahel olukorras, kus ei ole kokku lepitud 

teisiti 

– Kas samatähenduslik terminiga “imperatiivne 

norm” 



Vajadus kontrollida Euroopa 

allikaid 
• ELTL artikkel 36 

– Eesti keeles - Sellised keelud või piirangud ei 
kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise 
vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse 
varjatud piiramist 

– Inglise keeles - Such prohibitions or restrictions 
shall not, however, constitute ...  

– Prantsuse keeles - Toutefois, ces interdictions ou 
restrictions ne doivent constituer ... 



EL õigus - TÜ Õigusteaduskond 12 

Kohus või tribunal 

• Artikkel 267 ELTL „ Kui selline küsimus 

antakse liikmesriigi kohtusse, võib see kohus, 

kui ta leiab…“ 

• Eesti keeles kohus, inglise keeles “court or 

tribunal”, prantsuse keeles “une juridiction”  

– juridiction - Organe institué pour trancher les 

litiges / organ, mis on loodud vaidluste 

lahendamiseks 



Tõendamiskoormus 

• Riigikohtu 30.03.2006.a. otsus 3-2-1-4-06 
(Gulf International Lubricants v Gulf Oil 
Estonia) 
– Paralleelimportija poolt kaubamärgi kasutamine 

viisil, mis tekitab mulje tema erilisest seotusest 
kaubamärgiomanikuga 

– Hageja väide – kostja poolt kaubamärgi 
kasutamine viib tarbijad eksitusse 

– Kuidas jaguneb tõendamiskoormus - TsMS § 230 
lg 1  Kumbki pool peab hagimenetluses tõendama 
neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja 
vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti 

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06


Tõendamiskoormus 

– Esimese astme otsus - Vaatamata ametliku maaletooja 
/.../ ja kostja üheaegsele tegutsemisele turul mitme 
aasta jooksul ei ole hagejal esitada ühtegi tõendit selle 
kohta, et kostjat on peetud hageja kaubamärkidega 
tähistatud toodete ametlikuks maaletoojaks 

– Riigikohus - Kaubamärgiseaduse § 14 lg 1 p-s 2 
nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise 
tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud. 
Eelnevast järeldab kolleegium, et hageja ei pea 
tõendama mitte seda, et kostja käitumine on jätnud 
mulje hageja ja kostja vahelisest ärisuhtest, vaid et 
tema käitumine võib sellise mulje jätta  
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Keelelised vastuolud 

• Kuna EL õiguse ühetaolise kohaldamise eesmärk 
nõuab, et EL õigust tõlgendataks lähtuvalt nende 
autori eesmärgist ei saa ühe keele tekst olla üle 
teistes keeltes avaldatud tekstist. Kui tõlked 
üksteisest erinevad, peab kõnealust normi 
tõlgendama vastavalt selle normistiku üldisele 
ülesehitusele ja eesmärgile, mille osa see säte 
on. 
– Vt nt Case 29/69 Stauder [1969] ECR 419, p 3; Case 

C-219/95 P Ferriere Nord v Commission [1997] ECR I-
4411 p 15 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=15418:cs&lang=en&list=15418:cs,15402:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=15418:cs&lang=en&list=15418:cs,15402:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=15418:cs&lang=en&list=15418:cs,15402:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=15418:cs&lang=en&list=15418:cs,15402:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=15418:cs&lang=en&list=15418:cs,15402:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=221840:cs&lang=en&list=221840:cs,221710:cs,207969:cs,&pos=1&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=


Keelelised vastuolud 

• C-52/10 Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» jt 
v Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis ja 
Ethniko Symvoulio Radiotileorasis [2011] 
– Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt välistab liidu õiguse 

ühetaolise kohaldamise ja seega ka ühetaolise tõlgendamise 
vajadus selle, et kahtluse korral võetaks eraldatult arvesse 
sätte sõnastust ühes selle versioonidest, vaid nõuab 
vastupidi, et seda tõlgendataks ja kohaldataks teisi ametlikke 
keeleversioone arvestades  

– Kui liidu õigusakti keeleversioonides on erinevusi, tuleb sätet 
tõlgendada lähtudes selle õigusakti üldisest ülesehitusest ja 
eesmärkidest, milles see esineb  
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Kokkuvõte 

• Õiguse eesmärkidest lähtumine 

• Grammatilise tõlgenduse tähtsuse 
järkjärguline vähenemine 

• Vajadus arvestada teiste liikmesriikide ning 
EL kohtuga 

• Vajadus selgitada välja terminoloogilised 
erisused 

• Mõju kohtupraktikale 
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