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EUROOPA LIIDU KOHTU LAHENDITE LÜHIÜLEVAADE1 19.09.2022 - 23.09.2022 
 
 
 
20. september 2022 
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-793/19, C-794/19 
Bundesrepublik Deutschland vs. SpaceNet AG (C‑793/19) ja Telekom Deutschland GmbH (C‑794/19) 
 
Euroopa Kohus kinnitas, et Euroopa Liidu õigusega on vastuolus liiklus- ja asukohaandmete üldine ja 
vahet tegemata säilitamine, välja arvatud juhul, kui riigi julgeolekut ähvardab suur oht. Euroopa Kohus 
märkis, et raske kuritegevuse vastu võitlemiseks võivad liikmesriigid siiski näha eelkõige ette selliste 
andmete sihitatud ja/või kiirsäilitamise ning IP-aadresside üldise ja vahet tegemata säilitamise, kui nad 
järgivad seejuures rangelt proportsionaalsuse põhimõtet. 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
20. september 2022 
Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-339/20, C-397/20 
VD (C‑339/20) ja SR (C‑397/20) 
 
Euroopa Kohus otsustas, et turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv ja turukuritarvituse määrus 
koostoimes eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiiviga ning tõlgendatuna hartast 
lähtudes ei luba elektroonilise side teenuste operaatoritel liiklus- ja asukohaandmeid 
turukuritarvituste ja sealhulgas siseteabe alusel kauplemisega võitlemise eesmärgil üldiselt ja vahet 
tegemata ühe aasta jooksul alates nende salvestamise kuupäevast säilitada.  
 
Euroopa Kohus kinnitas oma kohtupraktikat, mille kohaselt on liidu õigusega vastuolus see, kui 
liikmesriigi kohus piirab ajaliselt mõju, mis kaasneb sellega, kui ta tunnistab kehtetuks riigisisesed 
õigusnormid, millega on elektroonilise side teenuste osutajatele kehtestatud kohustus liiklus- ja 
asukohaandmeid üldiselt ja vahet tegemata säilitada ning mille ta on kohustatud riigisisese õiguse 
alusel kehtetuks tunnistama seetõttu, et need on vastuolus eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet 
käsitleva direktiiviga. Samas tuletas Euroopa Kohus meelde, et sellisel moel saadud tõendite lubatavus 
kuulub vastavalt liikmesriikide menetlusautonoomia põhimõttele riigisisese õiguse kohaldamisalasse, 
tingimusel et järgitakse eelkõige võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtet. 
 
Pressiteade  
Otsus   
 
22. september 2022 
Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-159/21 
Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság jt 
 
Euroopa Kohus tegi otsuse seoses rahvusvahelise kaitse äravõtmisega riigi julgeoleku ohustamise 
tõttu. Kohus leidis, et Euroopa Liidu  õigusega on vastuolus sellised Ungari õigusnormid, mille kohaselt 
asjaomane isik või tema nõustaja saavad toimikuga tutvuda alles pärast seda, kui neile on selleks antud 
luba, ning neile ei edastata nende põhjuste sisu, millel otsus põhineb. Euroopa Kohus märkis, et 
Euroopa Liidu eeskirjad ei luba, et rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamise eest vastutav 

 
1 Lühiülevaates kajastatud lahendite kokkuvõtted põhinevad Euroopa Kohtu kodulehel avaldatud pressiteadetel. 
Vt ka https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220156et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F0DEABF22790DDEF7F2E8DE4F22B2F40?text=&docid=265881&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=904094
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220157et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265882&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=905985
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/et/
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ametiasutus tugineks süstemaatiliselt riigi julgeolekuga seotud eriülesandeid täitvate asutuste 
põhjendamata arvamusele, kui nad on tuvastanud, et isik kujutab endast ohtu sellele julgeolekule 
 
Pressiteade  
Otsus 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220161et.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=11CFEF6B31C4D21ADA58BEA555FCCDCA?text=&docid=266106&pageIndex=0&doclang=ET&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=566031

