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Kohtuasjas C-193/94,
mille esemeks on EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Amtsgericht Tiergarteni (Berliin)
esitatud taotlus, millega soovitakse saada selles kohtus pooleliolevas kriminaalasjas
Sofia Skanavi
ja
Konstantin Hryssanthakopulose vastu
eelotsust asutamislepingu artiklite 6, 8a ja 52 tõlgendamise kohta,
EUROOPA KOHUS,
koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed C. N. Kakouris ja G.
Hirsch, kohtunikud G. F Mancini (ettekandja), F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de
Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm ja L. Sevón,
kohtujurist: P. Léger,
kohtusekretär: vanemametnik D. Louterman-Hubeau,
arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:
- Saksa valitsus, keda esindas liitvabariigi majandusministeeriumi kõrgem ametnik Ernst
Röder,
- Prantsuse valitsus, keda esindasid välisministeeriumi õigusosakonna välisasjade sekretär
Philippe Martinet ning sama osakonna talituse juhataja Catherine de Salins,
- Ühendkuningriigi valitsus, keda esindas Stephen Braviner, Treasury Solicitor's
Department, keda abistas barrister Rhodri Thompson,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, keda esindas õigusnõunik Götz zur Hausen,
arvestades kohtuistungi ettekannet,
olles 12. septembri 1995. aasta kohtuistungil ära kuulanud suulised märkused, mille
esitasid Saksa valitsus (esindaja: liidu majandusministeeriumi Assessor Gereon Thiele),

* Kohtumenetluse keel: saksa.

Ühendkuningriigi valitsus (esindaja: Rhodri Thompson) ja komisjon (esindaja: Götz zur
Hausen),
olles 17. oktoobri 1995. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
on teinud järgmise
otsuse
[...]
1 Amtsgericht Tiergarten (Berliin) esitas 20. mai 1994. aasta määrusega, mis saabus
Euroopa Kohtusse sama aasta 4. juulil ning mida parandati 26. juuli 1994. aasta
määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 8. augustil, EÜ asutamislepingu
artikli 177 alusel eelotsuse küsimuse EÜ asutamislepingu artiklite 6, 8A ja 52
tõlgendamise kohta.
2 See küsimus kerkis esile prokuratuuri poolt pr Skanavi ja tema abikaasa hr
Hryssanthakopulose vastu algatatud kriminaalmenetluses.
3 Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr’i (Saksa määrus rahvusvahelise
mootorsõidukiliikluse kohta, edaspidi "IntVO") § 4 ja Strassenverkehrsgesetz’i (Saksa
liiklusseadustik, seadusandlik osa, edaspidi "StVG") § 21 lõike 1 punkti 1 sätete
koosmõjus süüdistatakse pr Skanavit juhilubadeta sõitmises, mille eest karistatakse kuni
ühe aasta pikkuse vangistuse või trahviga või, kui õigusrikkumine pandi toime hooletuse
tõttu, kuni kuue kuu pikkuse vangistuse või trahviga. Hr Hryssanthakopulosele võib
vastavalt mainitud IntVO § 4 ja StVG § 21 lõike 1 punkti 1 sätetele nende koosmõjus
määrata samasugused karistused selle eest, et ta käskis või lubas mootorsõiduki valdajana
kellelgi seda sõidukit ilma lubadeta juhtida.
Juhiluba käsitlevad direktiivid
4 Juhilubade esimene ühtlustamine toimus nõukogu 4. detsembri 1980. aasta esimese, EÜ
juhilubade kehtestamist käsitleva direktiiviga 80/1263/EMÜ (EÜT L 375, lk 1), mille
eesmärk on vastavalt esimesele põhjendusele maanteeliikluse turvalisuse parandamine ja
selliste isikute liikumise hõlbustamine, kes asuvad elama muus liikmesriigis kui selles,
kus nad sõidueksami sooritasid, või kes liiguvad ühenduse piires.
5 Sel eesmärgil ühtlustati direktiiviga 80/1263 liikmesriikide vastavaid eeskirju, eriti eri
liikmesriikide juhilubade väljastamise süsteeme, sõidukite kategooriaid ja nende
juhilubade kehtivuse tingimusi. Samuti kehtestati sellega ühenduse juhiloamudel ning
liikmesriikide juhilubade vastastikuse tunnustamise süsteem, samuti peamist elu- või
töökohta ühest liikmesriigist teise muutvate loaomanike juhilubade vahetamine.
6 Selle direktiivi artikli 8 lõike 1 kohaselt kehtib juhiluba teises liikmesriigis kuni aasta,
kui ühe liikmesriigi väljastatud kehtiva siseriikliku juhiloa või ühenduse mudeljuhiloa
omanik saab teises liikmesriigis alalise elukoha. Selle aja jooksul väljastab vastuvõttev
liikmesriik juhiloa omaniku taotlusel ja tema juhiloa vastu talle vastava kategooria või

kategooriate ühenduse mudeljuhiloa, ilma et ta peaks sooritama oskuste ja käitumise
eksamit ning teooriaeksamit ning ilma et tema tervislik seisund peaks vastama nõuetele.
See riik võib siiski keelduda loa vahetamisest, kui selle riigi eeskirjad, sh nõuded
tervislikule seisundile, keelavad loa väljastamise.
7 Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiviga juhilubade kohta (EÜT L 237, lk 1; ELT
eestikeelne eriväljaanne 07/001, lk 317) jõuti liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise
uude etappi, eriti juhilubade väljastamise tingimuste ja sõidukite kategooriate puhul.
Esiteks kaotati seal kohustus juhiluba alalise elukohariigi muutmise korral vahetada, sest
see takistab direktiivi üheksanda põhjenduse sõnul isikute vaba liikumist ning on Euroopa
integratsiooni edenemise tõttu vastuvõetamatu.
8 Direktiivi 91/439 artikli 1 lõike 2 järgi tunnustatakse liikmesriikide väljastatud
juhilubasid vastastikku. Sama direktiivi artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et ühe liikmesriigi
väljastatud kehtiva siseriikliku juhiloa omanik, kes on oma alalise elukoha sisse seadnud
teises liikmesriigis, võib taotleda juhiloa vahetamist samaväärse juhiloa vastu, olemata
selleks siiski kohustatud.
9 Vastavalt artiklile 12 jõustavad liikmesriigid pärast konsulteerimist komisjoniga enne
1. juulit 1994 õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud direktiivi 91/439 järgimiseks
alates 1. juulist 1996. Artikkel 13 sätestab, et direktiiv 80/1263 tunnistatakse samast
kuupäevast kehtetuks.
Põhikohtuasja faktilised asjaolud
10 Kreeka kodanikud pr Skanavi ja hr Hryssanthakopulos on asunud Saksamaale elama,
et võtta Treuhandilt üle ettevõte Güstrower Möbel GmbH (edaspidi "Güstrower Möbel").
Põhikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal juhatas Güstrowerit Hryssanthakopulos.
11 28. oktoobril 1993 kontrollis politsei pr Skanavit (kes on Saksamaal elanud alates
15. oktoobrist 1992), kui ta juhtis Güstrower Möbelile kuuluvat sõiduautot Kreeka
ametiasutuse väljastatud juhiloaga, ilma et tema valduses oleks olnud Saksa juhiluba.
12 Neil asjaoludel nõudis Landgericht Berlini prokuratuur, et kummaltki süüdistatavalt
mõistetaks välja viieteistkordne trahvi 200 Saksa marga suurune päevamäär ehk 3000
Saksa marka.
13 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leidis, et süüdistatavad panid rikkumised, milles neid
süüdistatakse, toime hooletuse tõttu, kuna pr Skanavi ei olnud oma juhiluba vahetanud
ühe aasta jooksul alates alalise elukoha saamisest Saksamaal. Kohus leidis siiski, et
kõnealused Saksa õigusnormid võivad olla vastuolus asutamislepingu artiklitega 6, 8A ja
52.
14 Seoses sellega rõhutas liikmesriigi kohus eriti, et mootorsõiduki juhtimise luba on
tänapäeva tingimustes erialase tegutsemise hädavajalik tingimus ning järelikult võivad
liiga ranged nõuded liikumisvabadust mõjutada. Selles kontekstis kujutab vahetamise
kohustus endast teiste liikmesriikide Saksamaal elavate kodanike diskrimineerimist.
Olgugi, et vahetamisele ei kehti mingeid erilisi tingimusi, võrdsustataks teise liikmesriigi
väljastatud juhiloa omanik, kes juhib sõidukit pärast juhiloa vahetamiseks ettenähtud
tähtaja lõppemist, inimesega, kellel ei ole kunagi juhiluba olnud või kellelt see on ära

võetud. Seetõttu võib tema suhtes kohaldada vangistust või trahvi, mille tulemusel ta
kantaks karistusregistrisse, millel võivad olla tema kutsealal töötamisele tagajärjed,
näiteks litsentsi äravõtmine ametialase ebausaldusväärsuse tõttu. Isegi kui eeldada, et
juhiloa vahetamise kohustust õigustavad objektiivsed põhjused, näiteks vajadus juhiloa
ehtsust kontrollida või teha sinna täiendavaid kandeid, mida nõuavad Saksa õigusaktid, on
selle rikkumise eest ette nähtud sanktsioonid rikkumise raskusega ebaproportsionaalsed.
15 Eelnevat silmas pidades otsustas Amtsgericht Tiergarten (Berliin) menetluse peatada,
et esitada Euroopa Kohtule järgmine küsimus:
"Kas Euroopa Ühenduste asutamislepingu artikleid 6, 8A ja 52 tuleb tõlgendada nii, et
nendega on vastuolus liikmeriigi õigusnorm, mis nõuab lubadeta juhtimise eest määratava
kuni üheaastase vangistuse või trahvi ähvardusel teiste ühenduse liikmesriikide väljastatud
juhilubade vahetamist Saksa juhilubade vastu ühe aasta jooksul alates sellest, kui välisriigi
juhiloa omaniku alaline elukoht on hakanud olema Saksamaa Liitvabariigis?"
Eelotsuse küsimuse ese
16 Kõigepealt tuleb nentida, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimus puudutab EÜ
asutamislepingu sätteid, samas kui põhikohtuasjas käsitletud asjaolud toimusid
28. oktoobril 1993 ehk kolm päeva enne Euroopa Liidu lepingu jõustumist. Kuigi EÜ
asutamislepingu artikkel 6 võtab põhiliselt üle EMÜ asutamislepingu artikli 7 sisu ning
artiklit 52 pole Euroopa Liidu leping muutnudki, kujutab artikkel 8A endast uut sätet, mis
võib selle kohtu arvates takistada kõnealuste liikmesriigi õigusnormide kohaldamist selles
kriminaalmenetluses, mille asjus tema poole pöörduti.
17 Seega tundub, et liikmesriigi kohus võiks kohaldada oma riigi õiguses hästi tuntud
soodsama kriminaalõiguse sätte tagasiulatuvuse põhimõtet ning järelikult eirata riigi
õigust, sest see on asutamislepingu sätetega vastuolus.
18 Seega tuleb esitatud küsimusele vastata, kuna liikmesriigi kohus on pädev hindama,
kas otsuse tegemiseks on vaja eelotsust küsida ja kas nende poolt Euroopa Kohtule
esitatud eelotsuse küsimustel on asja otsustamisel tähtsust (vt eriti 23. veebruari
1995. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-358/93 ja C-416/93: Bordessa jt, EKL 1995, lk
I-361, punkt 10).
Teises liikmesriigis väljastatud juhiloa vahetamise kohustus
19 Oma küsimusega tahab liikmesriigi kohus esiteks teada, kas kehtiva ühenduse õiguse
kohaselt ning enne direktiivi 91/439 rakendamist on asutamislepingu artiklitega 6, 8A ja
52 vastuolus, kui liikmesriik nõuab, et teise liikmesriigi väljastatud juhiloa omanik
vahetaks selle loa vastuvõtva liikmesriigi loa vastu ühe aasta jooksul alates sellest, kui
välismaise juhiloa omaniku alaline elukoht on hakanud olema selle riigi territooriumil, et
mootorsõiduki juhtimise õigus talle alles jääks.
20 Selle kohta tuleb kõigepealt meenutada, et Euroopa Kohtu väljakujunenud
kohtupraktika kohaselt kohaldatakse asutamislepingu artiklit 6, mis kehtestab
kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu, iseseisvalt üksnes neil ühenduse õigusega
reguleeritud juhtudel, mille suhtes EÜ asutamislepingus ei ole diskrimineerimist keelavat

erisätet ette nähtud (vt eriti 17. mai 1994. aasta otsust kohtuasjas C-18/93: Corsica Ferries,
EKL1994, lk I-1783, punkt 19).
21 Mittediskrimineerimise põhimõtet rakendab ja konkretiseerib asutamisõiguse
valdkonnas asutamislepingu artikkel 52.
22 Järgmiseks tuleb rõhutada, et asutamislepingu artikkel 8A, mis sätestab üldiselt liidu
iga kodaniku õiguse vabalt liikuda ja viibida liikmesriikide territooriumil, leiab konkreetse
väljenduse asutamislepingu artiklis 52. Arvestades, et põhikohtuasi kuulub
viimatimainitud sätte kohaldamisalasse, ei ole vaja artikli 8A tõlgendamise kohta otsust
teha.
23 Mis puutub artiklisse 52, on Euroopa Kohus oma 28. novembri 1978. aasta otsuses
(kohtuasjas 16/78: Choquet, EKL 1978, lk 2293, punkt 4) juba tõdenud, et õigusnormidel,
mis käsitlevad juhilubade väljastamist ja vastastikust tunnustamist liikmesriikide poolt, on
nii otsene kui ka kaudne mõju selliste õiguste teostamisele, mida käsitlevad
asutamislepingu töötajate liikumisvabadust, asutamisvabadust ja teenuste osutamise
vabadust ja tagavad need sätted. Isikliku transpordi olulisust silmas pidades võib
vastuvõtva liikmesriigi poolt nõuetekohaselt tunnustatud juhiloa omamine mõjutada seda,
kuidas ühenduse õiguse reguleerimisealasse kuuluvad isikud saavad tegelikult
mitmesuguse majandustegevusega palgatöötaja või FIEna tegutseda, ja üldisemalt ka
liikumisvabadust.
24 Sama otsuse punktis 7 leidis Euroopa Kohus siiski, et võttes arvesse
liiklusohutusnõudeid, ei saa nende inimeste juhilubasid, kes otsustavad asuda elama teise
liikmeriigi territooriumile kui see riik, mis neile juhiloa väljastas, lihtsalt tunnustama
asuda, kui nende lubade väljastamise tingimused pole piisavalt ühtlustatud.
25 Neil asjaoludel jäi nõukogu ülesandeks see ühtlustamine ellu viia ning korraldada
liikmesriikide väljastatud juhilubade vastastikune tunnustamine, et kaotada isikute
liikumisvabaduse tõkked, mis tulenevad vastuvõtva liikmesriigi väljastatud juhiloa
hankimise kohustusest.
26 Tuleb aga tõdeda, et esiteks ei kaotata neid tõkkeid tervenisti enne, kui 1. juulil 1996,
mil jõustub direktiiv 91/439, mille artikli 1 lõikes 2 on sätestatud liikmesriikide
väljastatud juhilubade vastastikune tunnustamine vähimategi formaalsusteta. Teiseks
takistab mõne liikmesriigi territooriumile elama asuvate inimeste kohustus teise
liikmesriigi väljastatud juhiluba vastuvõtva liikmesriigi loa vastu vahetada isikute vaba
liikumist, nagu nõukogu märkis seda direktiivi preambulis.
27 Võttes siiski arvesse, kui keeruka valdkonnaga on tegemist ja milliseid lahknevusi
leidub liikmeriikide õigusaktide vahel, sai nõukogu loa vajalik ühtlustamine järk-järgult
läbi viia. Seega oli tal täielik õigus lubada liikmesriikidel kehtestada üleminekuperioodiks
eelkirjeldatud vahetamiskohustus.
28 Seega tuleb esitatud küsimuse esimesele osale vastata, et kehtiva ühenduse õiguse
kohaselt ning enne direktiivi 91/439 rakendamist ei ole asutamislepingu artikliga 52
vastuolus, kui liikmesriik nõuab, et teise liikmesriigi väljastatud juhiloa omanik vahetaks
selle loa vastuvõtva liikmesriigi loa vastu ühe aasta jooksul alates sellest, kui välismaise
juhiloa omaniku alaline elukoht on hakanud olema selle riigi territooriumil, et
mootorsõiduki juhtimise õigus talle alles jääks.

Vahetamiskohustuse rikkumise eest ette nähtud sanktsioonid
29 Teiseks küsib liikmesriigi kohus, kas asutamislepingu artiklitega 6, 8A ja 52 on
vastuolus selline olukord, et kui mootorsõidukit juhib inimene, kes on võinud vastuvõtvas
riigis saada teise liikmesriigi väljastatud juhiloa vastu vastuvõtva riigi juhiloa, kuid ei ole
lube ettenähtud aja jooksul vahetanud, võib seda käsitleda võrdsena juhilubadeta
juhtimisega ning järelikult karistada vangistuse või trahviga.
30 Punktides 20–22 esitatud põhjustel on vaja otsustada ainult artikli 52 tõlgendamise üle.
31 Selle kohta tuleb kõigepealt nentida, et direktiivi 80/126 sätete kohaselt tunnustatakse
liikmesriigi väljastatud juhiluba teistes liikmesriikides, kui lubade omanikul ei ole seal
alalist elukohta, ning aasta jooksul isegi liikmesriigis, kuhu ta on alaliselt elama asunud.
32 Järgmiseks tuleb märkida, et kuigi see omanik võib olla kohustatud juhiluba vahetama,
et talle jääks mootorsõidukite juhtimise õigus vastuvõtva liikmeriigi territooriumil ka
üheaastase tähtaja möödumisel alles, kehtib tema esialgne juhiluba selle väljastanud
liikmesriigis endiselt edasi ning teised liikmesriigid tunnustavad seda jätkuvalt.
33 Viimaks, kuigi on tõsi, et liikmesriigid võivad direktiivis selgesõnaliselt sätestatud
asjaoludel juhiloa vahetamisest keelduda, ei tohiks see võimalus mõjutada lubade
omanike õigust oma lube nende erandlike asjaolude puudumisel vahetada.
34 Sellest järeldub, et kui liikmesriik väljastab juhiloa teise liikmesriigi väljastatud juhiloa
vastu, ei kujuta see endast mootorsõiduki juhtimise õiguse andmist vastuvõtva riigi
territooriumil, vaid sellega üksnes tunnistatakse selle vahetult ühenduse õigusest tuleneva
õiguse olemasolu.
35 Neil asjaoludel vastab vahetamiskohustus, mille liikmesriigid võivad direktiivi alusel
kehtestada, sisuliselt haldustegevuse nõuetele.
36 Asjaomaste ühenduse õigusnormide puudumisel jääb sellise kohustuse rikkumise eest
karistamine liikmeriikide pädevusse. Väljakujunenud kohtupraktikast, mis käsitleb
ühenduse õigusega kaitstud isiku elamisõiguse tuvastamiseks nõutavate vorminõuete
täitmatajätmist, järeldub siiski, et liikmesriigid ei tohi kehtestada ebaproportsionaalseid
sanktsioone, mis takistaks isikute liikumisvabadust, ning et just nii see vanglakaristuse
puhul on (vt eriti 12. detsembri 1989. aasta otsust kohtuasjas C-265/88: Meßner, EKL
1989, lk 4209, punkt 14). Kuna mootorsõiduki juhtimise õigusel on mõju isikute
liikumisvabadusega seotud õiguste tegelikule teostamisele, kehtivad samad kaalutlused ka
juhiloa vahetamise kohustuse rikkumise korral.
37 Tuleb lisada, et juhiloa vahetamata jätnud inimese võrdsustamine inimesega, kes
sõidab ilma lubadeta, millega kaasnevad sellised kriminaalkaristused – isegi kui need on
rahalised –, nagu käesolevates liikmeriigi õigusnormides on sätestatud, oleks selle
rikkumise raskusega ka ebaproportsionaalne, võttes arvesse sellest tulenevaid tagajärgi.
38 Tegelikult võib kriminaalkorras süüdimõistmine, nagu eelotsusetaotluse esitanud
kohus rõhutas, avaldada mõju FIE või palgatöötajana kutsealal töötamisele, eriti
juurdepääsule teatud tegevustele või teatud ülesannetele, mis kujutaks endast isikute
liikumisvabaduse edasist ja püsivat piiramist.

39 Seega tuleb liikmesriigi kohtu esitatud teisele küsimusele vastata, et asutamislepingu
artikliga 52 on vastuolus selline olukord, et kui mootorsõidukit juhib inimene, kes on
võinud vastuvõtvas riigis saada teise liikmesriigi väljastatud juhiloa vastu vastuvõtva riigi
juhiloa, kuid ei ole lube ettenähtud aja jooksul vahetanud, võib seda käsitleda võrdsena
juhilubadeta juhtimisega ning järelikult karistada vangistuse või trahviga.
Kohtukulud
40 Euroopa Kohtule märkusi esitanud Saksa valitsuse, Prantsuse valitsuse ja
Ühendkuningriigi valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata.
Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja
üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse see kohus.
Esitatud põhjendustest lähtudes
EUROOPA KOHUS,
vastates Amtsgericht Tiergarteni (Berliin) 26. juuli 1994. aasta määrusega esitatud
küsimusele, otsustab:
1) Kehtiva ühenduse õiguse kohaselt ning enne direktiivi 91/439 rakendamist ei ole
asutamislepingu artikliga 52 vastuolus, kui liikmesriik nõuab, et teise liikmesriigi
väljastatud juhiloa omanik vahetaks selle loa vastuvõtva liikmesriigi loa vastu ühe
aasta jooksul alates sellest, kui välismaise juhiloa omaniku alaline elukoht on
hakanud olema selle riigi territooriumil, et mootorsõiduki juhtimise õigus talle alles
jääks.
2) Asutamislepingu artikliga 52 on vastuolus selline olukord, et kui mootorsõidukit
juhib inimene, kes on võinud vastuvõtvas riigis saada teise liikmesriigi väljastatud
juhiloa vastu vastuvõtva riigi juhiloa, kuid ei ole lube ettenähtud aja jooksul
vahetanud, võib seda käsitleda võrdsena juhilubadeta juhtimisega ning järelikult
karistada vangistuse või trahviga.
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