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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kansallisen tuomarin roolista Euroopan oikeusjärjestelmässä
(2007/2027(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan, jossa säädetään vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen asteittaisesta toteuttamisesta ja siviili- ja 
rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevista toimenpiteistä,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 5. marraskuuta 2004 Brysselissä hyväksymän 
Haagin ohjelman1 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistamisesta Euroopan 
unionissa sekä komission 10. toukokuuta 2005 antaman tiedonannon aiheesta ”Haagin 
ohjelma: kymmenen painopistettä seuraavaksi viideksi vuodeksi” (KOM(2005)0184), 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta 2001 antaman 
julistuksen, jossa kehotetaan perustamaan eurooppalainen verkosto, joka sitoutuu 
järjestämään nopeasti oikeusalan koulutusta oikeudellista yhteistyötä tekevien tahojen 
välisen keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi, 

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 1991 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
oikeusakatemian2 (Academy of European Law, ERA) perustamisesta ja 24. syyskuuta 
2002 antamansa päätöslauselman Euroopan juridisesta koulutusverkostosta3 (European 
Judicial Training Network, EJTN), 

– ottaa huomioon komission 29. kesäkuuta 2006 antaman tiedonannon oikeusalan 
koulutuksesta Euroopan unionissa (KOM(2006)0356), 5. syyskuuta 2007 antaman 
tiedonannon ”Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön soveltaminen” sekä 4. 
helmikuuta 2008 antaman tiedonannon EU:n oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä 
käsittelevän keskustelufoorumin perustamisesta (KOM(2008)0038),

– ottaa huomioon neuvoston 20. joulukuuta 2007 tekemän päätöksen yhteisöjen 
tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta (2008/79/EY, 
Euratom)4, ja sitä seuranneet Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 
muutokset, joilla otettiin käyttöön kiireellinen ennakkoratkaisumenettely, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan h 
alakohdan ja 69 a artiklan 1 kohdan c alakohdan kuten sisällytetty Lissabonin 
sopimukseen, jotka luovat oikeudellisen perustan oikeusalan ammattilaisten 
kouluttamiseen tähtääville toimenpiteille,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

                                               
1 EUVL C 53, 3.3.2005 s. 1.
2 EYVL C 267, 14.10.1991, s. 33.
3 EUVL C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
4 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 42.
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–    ottaa huomioon Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008), 

A. katsoo, että esittelijän vuoden 2007 toisella puoliskolla tekemässä tutkimuksessa 
korostetaan, että : 
– kansallisten tuomareiden yhteisön oikeuden5 tuntemuksessa on merkittäviä eroja 

Euroopan unionin alueella, ja että tuomareiden yhteisön oikeuden tuntemus on 
osittain hyvin rajallista,

– kansallisten tuomareiden kielitaitoa on kiireellisesti parannettava, 
– kansalliset tuomarit kohtaavat vaikeuksia pyrkiessään saamaan yksityiskohtaista tai 

ajan tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta, 
– on tarpeellista parantaa ja tehostaa kansallisten tuomarien peruskoulutusta ja 

elinikäistä oppimista yhteisön oikeuden alalla, 
– tuomarien ennakkoratkaisumenettelyn tuntemus on puutteellista, ja että kansallisten 

tuomarien ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen välistä vuoropuhelua tulee 
vahvistaa, 

– monet tuomarit pitävät yhteisön oikeutta liian monimutkaisena ja vaikeasti 
tulkittavana, 

– on tärkeää varmistaa, että kansalliset tuomarit pystyvät paremmin soveltamaan 
yhteisön oikeutta, 

B. katsoo, että oikeusalan koulutuksen järjestäminen ja eurooppalaisen ulottuvuuden 
sisällyttäminen koulutukseen on jäsenvaltioiden vastuulla; ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto totesi lausunnossaan, että ”EU-tietous olisi järjestelmällisesti sisällytettävä 
oikeusviranomaisten koulutukseen”6; katsoo, että oikeusalan ammattilaisten koulutus 
kussakin jäsenvaltiossa on kuitenkin Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
yhteinen huolenaihe, 

C. katsoo, että yhteisön oikeutta ei tule mieltää yksinomaan asiantuntijoiden valiojoukolle 
tarkoitetuksi alaksi, ja että tämän alan koulutusmahdollisuuksia ei tule rajoittaa ylemmän 
oikeusasteen tuomioistuinten tuomareihin, 

D. katsoo, että tietyt yhteisön taloudellisesti tukemat elimet ovat yhä menestyksekkäämpiä ja 
tarjoavat koulutusta jo lukuisille tuomareille ja valtionsyyttäjille, 

E. katsoo, että kielitaidolla on ratkaiseva merkitys asianmukaisen oikeudellisen yhteistyön 
varmistamisessa etenkin siviili- ja kauppa-asioissa, tuomarien välistä suoraa 
yhteydenpitoa edellyttävillä aloilla sekä sen varmistamisessa, että tuomarit voivat 
osallistua vaihto-ohjelmiin,

F. katsoo, että ennakkoratkaisumenettelyn tämänhetkinen kesto on Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen jatkuvista ponnisteluista huolimatta liian pitkä ja vähentää huomattavasti 
menettelyn houkuttelevuutta kansallisten tuomareiden silmissä, 

G. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että jäsenvaltioiden 
tehtävänä on luoda oikeusturvajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan tehokasta 

                                               
5 Puhuttaessa yhteisön oikeudesta tässä mietintöluonnoksessa viitataan myös Euroopan unionin oikeuteen. 
6 EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.
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oikeussuojaa koskevan oikeuden kunnioittaminen yksilölle yhteisön oikeusjärjestyksen 
mukaan kuuluvien oikeuksien osalta7,

H. katsoo, että minkään tässä mietintöluonnoksessa mainitun asian ei tule vaikuttaa 
tuomarien itsenäisyyteen Euroopan neuvoston ministerineuvoston antaman suosituksen 
N:o R(94)12 ja vuonna 1998 hyväksytyn tuomarien ohjesääntöä koskevan Eurooppalaisen 
peruskirjan mukaisesti, 

Kansallinen tuomari yhteisön oikeuden ensimmäisenä tuomarina

1. panee merkille, että yhteisön oikeudella ei ole mitään vaikutusta, jos sitä ei sovelleta 
asianmukaisesti jäsenvaltioissa kansallisten tuomareiden toimesta, jotka ovat näin ollen 
Euroopan unionin oikeusjärjestyksen kulmakiviä, 

2. on tyytyväinen komission tunnustukseen, jonka mukaan kansallisilla tuomareilla on 
yhteisön oikeuden kunnioittamisen varmistamisessa tärkeä rooli, joka toteutuu 
käytännössä esimerkiksi yhteisön oikeuden ensisijaisuusperiaatteen, välittömän 
vaikutuksen ja yhtenäisen tulkinnan sekä yhteisön oikeuden rikkomistapauksissa 
kyseeseen tulevan jäsenvaltion korvausvastuun kautta; kehottaa komissiota jo olemassa 
olevien alakohtaisten aloitteiden lisäksi jatkamaan pyrkimyksiään tällä saralla; pyytää 
lisäksi komissiota jatkamaan viivytyksettä toimenpiteitään kansallisten viranomaisten 
toimesta tehtyjä yhteisön oikeuden rikkomuksia käsittelevän tiedotteen julkaisemiseksi;

Kieleen liittyvät asiat

3. katsoo, että kieli on oikeuden harjoittajien pääasiallinen työväline, ja että kansallisten 
tuomareiden vieraiden kielten opetuksen tämänhetkinen taso ei ainoastaan rajoita 
oikeudellisen yhteistyön mahdollisuuksia tietyissä välineissä, vaan myös keskinäisen 
luottamuksen kehittymistä, acte clair -opin asianmukaista käyttöä ja osallistumista vaihto-
ohjelmiin; pyytää kaikkia oikeusalan koulutuksessa osallisina olevia tahoja kiinnittämään 
erityistä huomiota tuomareiden kielikoulutukseen; 

4. on lisäksi sitä mieltä, että hyväksymällä lainvalintasääntöjä sisältäviä säännöksiä yhteisön 
lainsäätäjä on tehnyt tietoisen poliittisen valinnan, joka käsittää ulkomaisen oikeuden 
todennäköisen soveltamisen kansallisten tuomarien toimesta ja mahdollisesti myös 
vertailevan lähestymistavan käyttämisen; katsoo, että nämä asiat yhdessä puhuvat 
kielikoulutuksen lisäämisen puolesta;

5. katsoo, että on yleisen edun mukaista parantaa oikeusalan ammattilaisten kielitaitoa 
jäsenvaltioissa; pyytää tästä syystä jäsenvaltioita varmistamaan, että kyseinen koulutus on 
maksutonta ja helposti saatavilla; 

6. katsoo, että akateemisen kirjallisuuden saatavuus tuomarin äidinkielellä on tärkeä tekijä 
yhteisön oikeuden paremman ymmärtämisen kannalta; panee merkille, että tietyillä 
Euroopan unionin virallisilla kielillä on julkaistu vain niukasti yhteisön oikeutta 
käsittelevää erikoistunutta kirjallisuutta esimerkiksi liittyen kansainväliseen 
yksityisoikeuteen, ja että tällä tosiseikalla on mahdollisesti vakavat seuraukset 

                                               
7 Asia C-50/00 P Union de Pequenos Agricultores [2002] ECR I-6677, 41 kohta.
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oikeudellisten perinteiden kirjoa kuvastavan yhteisen oikeusjärjestyksen rakentamiselle; 
pyytää tästä syystä komissiota tukemaan erikoistuneen kirjallisuuden kehitystä erityisesti 
vähemmän puhutuilla virallisilla kielillä;    

Merkityksellisten oikeuslähteiden saatavuus 

7. panee merkille, että täydellistä ja ajan tasalla olevaa tietoa yhteisön oikeudesta ei ole 
järjestelmällisellä ja asianmukaisella tavalla monien kansallisten tuomareiden saatavilla, ja 
että yhteisön oikeus on aika ajoin heikosti esillä kotimaisissa virallisissa lehdissä, 
lakikokoelmissa, lainselitysteoksissa, aikakauslehdissä ja oppikirjoissa; pyytää 
jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään tällä alueella; 

8. on sitä mieltä, että tehokkaan oikeudellisen yhteistyön mahdollistava Euroopan 
oikeudellinen alue edellyttää eurooppaoikeuden tuntemuksen lisäksi tietoa muiden 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä; korostaa ulkomaisen oikeuden käsittelyssä esiintyviä 
epäjohdonmukaisuuksia Euroopan unionin alueella ja katsoo, että tähän tärkeään asiaan 
tulisi paneutua tulevaisuudessa; panee tässä yhteydessä merkille komission lähestyvän 
horisontaalisen tutkimuksen ulkomaisen oikeuden käsittelystä siviili- ja kauppa-asioissa ja 
kansainvälistä yksityisoikutta käsittelevän Haagin konferenssin luoman viitekehyksen 
puitteissa meneillään olevan tutkimuksen; 

9. on tyytyväinen komission aikomukseen tukea kansallisten tuomioistuinten antamia 
yhteisön oikeutta koskevia tuomioita sisältävien kansallisten tietokantojen parempaa 
saatavuutta; katsoo, että tietokantojen tulisi olla mahdollisimman täydellisiä ja käyttäjä-
ystävällisiä; on lisäksi sitä mieltä, että yleissopimukset ja tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettu neuvoston asetus ovat 
esimerkkejä eurooppalaisista tietokannoista ottaen huomioon, että kansalliset tuomarit 
käyttävät niitä toistuvasti; 

10. on sitä mieltä, että jokaisella kansallisella tuomarilla tulee olla mahdollisuus käyttää 
tietokantoja, jotka sisältävät kaikkien jäsenvaltioiden vireille laittamia 
ennakkoratkaisupyyntöjä; katsoo, että ennakkoratkaisupyynnön tehneiden kansallisten 
tuomioistuinten tuomioiden julkaiseminen on yhtä hyödyllistä, koska asiaa on jo käsitelty 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen muistiossa kansallisten tuomioistuinten 
ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä8; 

11. katsoo yhteisön oikeutta käsittelevän runsaan Internet-aineiston huomioon ottaen, että 
tuomareiden koulutuksessa tulee keskittyä oikeuden pääsisältöön liittyvien kysymysten 
lisäksi myös tehokkaaseen tiedon saamiseen ajan tasalla olevista oikeuslähteistä;

12. on tyytyväinen komission sitoumukseen julkaista kansalaisten tiivistelmiä yhteisön 
lainsäädännöstä, ja katsoo, että myös tällaiset ei-oikeudelliset tiivistelmät voivat auttaa 
oikeuden harjoittajia saamaan merkityksellistä tietoa nopeammin; 

13. rohkaisee verkko-opetustyökalujen kehittämistä ja verkko-oppimiseen (e-learning) 
liittyviä aloitteita, jotka tulisi nähdä tuomareiden ja kouluttajien henkilökohtaisia 
tapaamisia täydentäviksi välineiksi, vaikka ne eivät voi olla ainoita koulutusmenetelmiä; 

                                               
8 EUVL C 143, 11.6.2005, s. 1, 31 kohta.
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Kohti järjestelmällisempää oikeusalan koulutuksen viitekehystä Euroopan unionissa 

14. pyytää, että EU-tietoudesta tehdään kansallisen tason koulutuksessa ja erityisesti 
oikeusalan ammatin harjoittamiseen oikeuttavassa kokeessa pakollinen alue, jota 
painotetaan aikaisimmasta mahdollisesta vaiheesta lähtien keskittäen huomion 
lisääntyvässä määrin käytännönläheisiin näkökohtiin kotimaiselle oikeusjärjestelmälle 
mahdollisesti tuntemattomien, mutta yhteisön oikeuden kannalta tärkeiden 
tulkintamenetelmien ja oikeusperiaatteiden käsittelemiseksi;

15. rohkaisee rikosoikeuden alalla jo olemassa olevien aloitteiden lisäksi opetussuunnitelmia 
ja koulutusmenetelmiä koskevien yhteisten osatekijöiden kehittämistä jäsenvaltioissa 
siviilioikeuden alalla; 

16. panee merkille oikeusviranomaisille tarkoitetun vaihto-ohjelman kasvavan menestyksen; 
rohkaisee Euroopan oikeusalan koulutusverkostoa (European Judicial Training Network, 
EJTN) mahdollistamaan vaihto-ohjelmaan osallistumisen mahdollisimman monelle 
tuomarille ja varmistamaan, että riittävästi tuomareita siviili-, kauppa- ja hallinto-oikeuden 
alalta pääsee mukaan ohjelmaan; on tyytyväinen koulutusverkoston toimenpiteisiin 
kielikoulutuksen suhteen ja vaihto-ohjelman ulottamiseen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen, Eurojust-yksikköön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen;

17. katsoo, että kansallisten tuomareiden mahdollisuus osallistua perus- ja jatkokoulutukseen 
on suuri logistinen ja taloudellinen kysymys jäsenvaltioille; katsoo, että tuomareiden ei 
periaatteessa tulisi kantaa kustannuksia koulutuksesta yhteisön oikeuden alalla; pyytää 
komissiota antamaan kunkin jäsenvaltion osalta arvion vaihto-ohjelmaan osallistuvien 
tuomareiden väliaikaisesta korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista; 

18. panee merkille komission arvion, jonka mukaan sopivin keino koulutuksen edistämiseen 
Euroopan oikeudellisella alueella on tällä hetkellä taloudellisen tuen myöntäminen eri 
elimille perusoikeuksien ja oikeusasioiden puiteohjelmasta vuosiksi 2007-2013, jonka 
päätyttyä kysymys Euroopan oikeusalan koulutusrakenteen kehittämisestä kohti uutta 
muotoa voitaisiin nostaa uudelleen esiin; 

19. katsoo kuitenkin, että aika on kypsä oikeusalan koulutusta Euroopan unionin tasolla 
koskevalle käytännölliselle ja järjestäytyneelle ratkaisulle, joka hyödyntää olemassa olevat 
rakenteet välttäen samalla ohjelmien tarpeettoman toistamisen; pyytää tästä syystä 
Euroopan oikeusalan koulutusverkostoon perustuvan European Judicial Academy -
oppilaitoksen perustamista, jonka tehtävänä on asettaa koulutuksessa tärkeysjärjestys, ja 
Academy of European Law -koulutusorganisaation perustamista, josta tulisi sen 
prioriteetteja käytännössä täytäntöön paneva toiminnallinen apuvirasto; pyytää, että 
ratkaisussa huomioidaan European Police College -verkostoa johtamalla hankittu 
oleellinen kokemus; 

20. katsoo, että kansalliset tuomarit eivät voi suhtautua passiivisesti yhteisön oikeuteen ja 
reagoida ainoastaan osapuolten esille tuomiin näkökohtiin, kuten ilmenee Euroopan 
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yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee kansallisten tuomioistuinten 
omasta aloitteestaan esiin tuomia yhteisön oikeuden kysymyksiä9; 

21. katsoo, että lakimiehillä on kansallisissa tuomioistuimissa tärkeä tehtävä yhteisön 
oikeuden soveltamisen kannalta, ja pyytää lakimiesten koulutuksen vahvistamista 
suhteessa yllä oleviin kansallisia tuomareita käsitteleviin kohtiin;

Kansallisten tuomareiden ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen välisen vuoropuhelun 
lisääminen 

22. katsoo, että ennakkoratkaisumenettely muodostaa takeen yhteisön oikeusjärjestyksen 
koherenssille ja yhteisön oikeuden yhdenmukaiselle soveltamiselle; 

23. pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta ja kaikkia asian osapuolia pyrkimään edelleen 
vähentämään ennakkoratkaisumenettelyn keskimääräistä kestoa, ja näin vahvistamaan 
kansallisten tuomareiden kiinnostusta tätä ratkaisevaa vuoropuhelun mahdollisuutta 
kohtaan;

24. kehottaa komissiota tutkimaan, muodostaako jokin kansallinen menettelymääräys jossakin 
jäsenvaltiossa todellisen tai mahdollisen esteen ennakkoratkaisumenettelylle, josta 
säädetään EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan 2 kohdassa, ja pyrkimään sitkeästi 
selvittämään nämä rikkomukset;  

25. katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan rajoitukset, jotka liittyvät 
erityisesti EY:n perustamissopimuksen IV osastoon, muodostavat tarpeettoman haitan 
yhteisön oikeuden yhdenmukaiselle soveltamiselle näillä aloilla, ja antavat negatiivisia 
viestejä suurelle osalle kyseisten asioiden kanssa tekemisissä olevista tuomareista tehden 
suoran yhteyden muodostamisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen mahdottomaksi ja 
saaden aikaan tarpeettomia viivästyksiä;

26. ottaen huomioon kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn käyttöön ottamisen, on samaa 
mieltä neuvoston kanssa siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen on tärkeää antaa 
ohjeita, joihin kansalliset tuomarit voivat tukeutua harkitessaan kiireellisen 
ennakkoratkaisupyynnön tekemistä; 

27. pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta harkitsemaan kaikkia mahdollisia parannuksia 
ennakkoratkaisumenettelyyn, jotka lisäisivät ennakkoratkaisupyynnön tehneen tuomarin 
osallistumista menettelyyn, kuten parempia mahdollisuuksia ennakkoratkaisupyynnön 
käsittelyyn ja osallistumista suulliseen käsittelyyn; 

28. katsoo, että hajautuneessa ja kypsässä yhteisön oikeusjärjestyksessä kansallisia tuomareita 
ei tule väheksyä, vaan heille tulee antaa enemmän vastuuta ja heitä tulee rohkaista 
tehtävässään yhteisön oikeuden ensimmäisinä tuomareina; kehottaa tästä syystä 
harkitsemaan niin sanottua vihreän valon järjestelmää, jossa kansalliset tuomarit 
sisällyttäisivät vastausehdotuksensa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle osoittamiinsa 
ennakkoratkaisukysymyksiin, jonka jälkeen Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päättäisi 

                                               
9 Asiat C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 ja C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
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annetun ajan sisällä hyväksyykö se ehdotetun tuomion vai muuttaako se sitä toimien 
eräällä tavalla muutoksenhakutuomioistuimena; 

Paremmin kansallisten tuomareiden sovellettavaksi soveltuvat lait 

29. on tyytyväinen Euroopan unionin oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä käsittelevän 
keskustelufoorumin perustamiseen ja pyytää komissiota varmistamaan, että foorumi 
toteuttaa mahdollisimman pitkälti tehtävänsä avoimella tavalla tiedottaakseen kaikkien 
EU:n instituutioiden työstä ja kansallisista viranomaisista; panee tyytyväisenä merkille 
komission sitoumuksen raportoida säännöllisesti sekä parlamentille että neuvostolle; on 
tyytyväinen aikomukseen koordinoida toimia Euroopan neuvoston elinten kanssa ja 
välttää niiden arvokkaiden toimien toistamisen; 

30. tukee vahvasti komission näkemystä, jonka mukaan jäsenvaltiot tuottavat 
järjestelmällisesti vastaavuustaulukoita siitä, kuinka yhteisön direktiivejä pannaan 
täytäntöön kansallisilla säädöksillä; on yhtä mieltä siitä, että tämän kaltaisten taulukoiden 
avulla saadaan arvokasta tietoa vähäisillä kustannuksilla ja työtaakalla; katsoo lisäksi, että 
vastaavuustaulukot lisäävät yhteisön oikeuden täytäntöönpanon avoimuutta ja antavat 
kansallisille tuomareille ja heitä edeltäville osapuolille realistisen mahdollisuuden nähdä, 
onko yhteisön oikeus tietyn kansallisen säädöksen takana ja tarkistaa, onko direktiivi 
saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista oikeusjärjestystä; 

31. vaatii yksinkertaisempaa kieltä käytettäväksi yhteisön lainsäädännössä ja suurempaa 
terminologista koherenssia säädösten välille; tukee vahvasti Euroopan sopimusoikeuden 
projektin käyttöä parempana lainsäädäntövälineenä esimerkiksi kuluttajasuojan alalla; 

32. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle ja Euroopan ihmisoikeusasiamiehelle.
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PERUSTELUT

Esittelijä pyrki ennen kaikkea kuulemaan niitä, joita mietintö suoraan koskee, eli kansallisia 
tuomareita.  Hän järjesti 11. kesäkuuta 2007 oikeudellisten asioiden valiokunnassa 
kuulemistilaisuuden, jossa Romaniasta, Unkarista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja 
Saksasta kotoisin olevat tuomarit kertoivat yhteisön oikeuteen liittyvistä kokemuksistaan. 
Kaikille jäsenvaltioille lähetettiin vuoden 2007 toisella puoliskolla yksityiskohtainen kysely, 
jotta mahdollisimman monen kansallisen tuomarin ajatukset saataisiin selville. Yli 2300 
tuomaria vastasi kyselyyn, ja sen ensimmäiset tulokset julkaistaan tämän mietintöluonnoksen 
liitteenä. Esittelijä osallistui myös Euroopan parlamentin jäsenen Monica Frassonin 3. 
toukokuuta 2007 järjestämään kuulemistilaisuuteen yhteisön oikeuden soveltamisesta. 
Tilaisuus sisälsi erään ranskalaisen tuomarin esitelmän, jossa korostettiin yhtäältä kansallisten 
tuomareiden tehtävien läheistä yhteyttä ja toisaalta yhteisön oikeuden soveltamista.

Toiseksi mietintöluonnos keskittyy eurooppalaisiin toimijoihin, joiden työ liittyy kansallisiin 
tuomareihin. Euroopan oikeusalan koulutusverkoston pääsihteeri piti 10. syyskuuta esitelmän 
oikeudellisten asioiden valiokunnalle ja vastasi jäsenten kysymyksiin. Esittelijä vieraili 18. 
lokakuuta 2007 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tarkoituksenaan kerätä tietoja. Hän 
tapasi lukuisia tuomareita ja julkisasiamiehiä ja keskittyi pääasiallisesti kansallisten 
tuomareiden tehtävään ennakkoratkaisumenettelyssä. Lopuksi hän oli läsnä komission 4. 
helmikuuta 2008 järjestämässä oikeusalan koulutusta käsittelevässä asiantuntijoiden 
kokouksessa, joka sisälsi Euroopan oikeusalan koulutusverkoston, Academy of European 
Law -koulutusinstanssin, julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (European Institute of 
Public administration, EIPA) ja muiden esitelmiä.  Tämä mietintöluonnos julkaistaan aikana, 
jolloin parlamentti kiinnittää yhä enemmän huomiota yhdessä neuvoston kanssa 
hyväksymiensä lakien tehokkaaseen soveltamiseen muun muassa kansallisten tuomareiden 
toimesta.

Tämän asiakirjan tavoitteena on pohjata olemassa oleviin hankkeisiin ja ehdottaa 
tulevaisuuden päämäärien saavuttamisen mahdollistavaa jäsentyneempää viitekehystä 
oikeusalan koulutukselle Euroopan unionissa. Ensimmäinen edellytys tämän aikaansaamiselle 
on huomion kiinnittäminen entistä enemmän tuomareiden kielitaitoon. Mietintöluonnos 
sisältää myös useita suosituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kansallisilla 
tuomareilla on entistä suurempi rooli Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä.  
Kielikysymyksen lisäksi mietintöluonnoksessa käsitellään tiedon parempaa saatavuutta, 
oikeusalan koulutusta, kansallisen tuomarin roolia ennakkoratkaisumenettelyssä ja lopuksi 
sitä, kuinka yhteisön lainsäätäjä voisi helpottaa kansallisen tuomarin tehtävää parantamalla 
lainsäädäntötapaansa erityisesti muuttamalla prosessia avoimemmaksi. 
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LIITE: KANSALLISILLE TUOMAREILLE LÄHETETTY KYSELY

Tiivistelmä saaduista vastauksista ja niiden analyysi10

HAKEMISTO
1. Yleistä 
   (a) Vanhoista ja uusista jäsenvaltioista saatujen vastausten välinen tasapaino
   (b) Kyselyyn vastanneet tuomioistuimet

2. Yhteisön oikeuden saatavuus
   (a) Tieto yhteisön oikeuden saatavuudesta
   (b) Kielelliset esteet

(i) Muiden jäsenvaltioiden oikeuskäytännöt
(ii) Kääntämiseen liittyvät kysymykset
(iii) Yhteisön säädösten kieliversioiden vertailu 
(iv) Muun kuin lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön liittyvän tiedon saatavuus
(v) Yhteisön oikeuden vaikeaselkoisuus 

   (c) Oikeuslingvistinen koulutus
(i) Osallistuminen oikeuslingvistiseen koulutukseen kussakin jäsenvaltiossa
(c) Oikeuslingvistisen koulutuksen tarjoajat

3. Koulutus yhteisön oikeuden alalla
   (a) Yleistä
   (b) Eurooppalaisten elinten järjestämä koulutus

4. Ennakkoratkaisumenettely
   (a) Menettelyn tuntemus
   (b) Käytännön kokemus ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä
   (c) Menettelyn kesto yhteisöjen tuomioistuimessa
   (d) Ennakkoratkaisukysymysten uudelleen muotoilu
   (e) Ohjeet ennakkoratkaisupyyntöjen tekemiseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle
   (f) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden vaikutus kansallisiin menettelyihin
   (g) Suositukset menettelyn parantamiseksi

(i) Koulutuksen lisääminen ja tiedon parempi saatavuus
(ii) Ennakkoratkaisumenettelyn nopeuttaminen
(iii) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden muoto ja sisältö
(iv) Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tiiviimpi osallistuminen menettelyyn
(v) Yhteisöjen tuomioistuimen työskentelyrakenteiden uudistaminen 
(vi) Ennakkoratkaisupyynnön tekemistä koskevan oikeuden rajoittaminen
(vii) Yhteisöjen tuomioistuimen aineellisen toimivallan lisääminen
(viii) Erikoistunut apu
(ix) acte clair -opin edellytysten väljentäminen
(x) Kansallisen prosessioikeuden parantaminen

5. Yhteisön oikeuteen vetoaminen osapuolten toimesta
   (a) Yleisyys
   (b) Asianomaiset alat
   (c) Miksi kyseisiä asioita käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa

6. Kansallinen tuomari yhteisön oikeuden ”ensimmäisenä tuomarina”
   (a) Yleinen arvio tuomareiden asenteista
  (b) Yleiskatsaus yksittäisiin vastauksiin

(i) Yhteisön oikeus olennaisena osana kansallista oikeutta ja kansallinen tuomari passiivisena 
välittäjänä 

(ii) Käsitys siitä, että yhteisön oikeudella on vaikutusta ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa
(iii) Yhteisön lainsäädännön määrä ja monimutkaisuus

                                               
10 Tämä asiakirja on esittelijän analyysi vuoden 2007 toisella puoliskolla tehtyyn kyselyyn saaduista 
yksittäisistä vastauksista, joissa tuomarit kertoivat yhteisön oikeuteen liittyvistä henkilökohtaisista 
mielipiteistään ja kokemuksistaan. Analyysi ei siten voi millään tapaa olla tyhjentävä, eikä siinä pyritä 
esittämään objektiivisia tosiasioita tai Euroopan komission kehittämiin tulostauluihin verrattavaa “tulostaulua”. 
Tässä asiakirjassa viittaukset yhteisön oikeuteen käsittävät myös Euroopan unionin oikeuden.
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(iv) Lisätaakka
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(vii) Sukupolveen liittyvät haasteet
(viii) Tulevaisuudessa kehitettävä rooli
(ix) Epävarmuus
(x) Ilmeinen todellisuus
(xi) Tuomareiden ennakoiva asenne
(xii) Oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa
(xiii) Kuluttaja-asiat
(xiv) acte clair -opin soveltamiseen liittyvät ongelmat

7. Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhteisön oikeuden parempi ymmärrettävyys ja käyttö kansallisten 
tuomareiden toimesta   
   (a) Tiivistelmä ehdotuksista
   (b) Tuomareiden koulutuksen parantaminen yhteisön oikeuden saralla 

(i) Oikeusalan koulutuksen lisääminen
(ii) Koulutuksen käytännönläheisen ulottuvuuden erityinen painottaminen
(iii) Vaihto-ohjelmat ja yhteydenpito eri jäsenvaltioiden tuomarien välillä
(iv) Yhteisen oikeuskulttuurin luominen
(v) E-learning
(vi) Academy of European Law -koulutusorganisaatiota koskevat yksityiskohtaiset kommentit
(vii) Eurooppalainen oikeusalan koulu
(viii) Tuomioiden laatimistavan yhtenäistäminen

   (c) Tiedon parempi saatavuus 
(i) Yleisesti enemmän tietoa
(ii) Tieteellinen tai erikoiskirjallisuus
(iii) Säännölliset uutiskirjeet
(iv) Tuomioita sisältävät tietokannat 
(v) Yhteisön oikeuden sisällyttäminen kansallisiin lakikokoelmiin ja oppikirjoihin 
(vi) Hakutoiminnon parantaminen Curia- ja Eur-lex -verkkosivustoilla
(vii) Tietoisuuden lisääminen ja yhteisön oikeuden parempi näkyvyys 
(viii) Kansallisten ja yhteisön oikeusalan tietokantojen yhteentoimivuus

   (d) Parannukset yhteisön lainsäädäntötapaan  
(i) Parempi lainsäädäntötapa
(ii) Yhteisön oikeuden kodifiointi ja virallinen kooste
(iii) Oikeussäädösten ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden paremmat käännökset

   (e) Tuomareiden kielitaitojen parantaminen
   (f) Kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitosten tekemät parannukset  

(i) Yhteisön oikeuden parempi täytäntöönpano ja toteuttaminen
(ii) Paremmat edellytykset kouluttautumiselle
(iii) Ministeriön sisäinen elin avustamaan tuomareita yhteisön oikeuteen liittyvissä asioissa
(iv) Erikoistuneet tuomarit ja yhteystuomarit kansallisissa tuomioistuimissa 
(v) Sähköisessä muodossa oleva oikeus
(vi) Kansallisten korkeimpien oikeuksien tehtävä

   (g) Euroopan unionin täytyy tehdä ”vähemmän, mutta paremmin”  
(vii) Lainsäädännön vähentäminen ja toissijaisuusperiaatteen vahvistaminen
(viii) Välittömän oikeusvaikutuksen poistaminen

   (h) Parannukset yhteisöjen tuomioistuimen tasolla 
(i) Tuomioiden muoto 
(ii) Tiiviimpi yhteydenpito kansallisiin tuomareihin

   (i) Lakimiesten koulutus 
   (j) Euroopan unionin perustavanlaatuisten ominaisuuksien muuttaminen

8. Kopio kansallisille tuomareille lähetetystä kyselystä
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1. Yleistä 

Esittelijä lähetti 18. heinäkuuta 2007 kyselyn kaikkiin jäsenvaltioiden pysyviin edustustoihin 
jaettavaksi kansallisille tuomareille. Vastauksia saatiin yhteensä yli 2300 kahdeksalla 
yhteisön kielellä. Käytännönläheisistä syistä ensimmäinen valinta tehtiin saatujen 
vastausten täydellisyyden perusteella jäsenvaltioiden välisen tasapainon kuvaamiseksi 
parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa käsiteltyjen vastausten määrä 
oli 1160. Jäljelle jääneitä vastauksia ja lukuisia kysymyksiä säilytetään myöhempää 
analyysia varten.  Vastauksia saatiin jokaisesta 27 jäsenvaltiosta, mutta suurin osa 
analysoiduista vastauksista oli peräisin Saksasta (44 prosenttia), Puolasta (19 prosenttia), 
Ranskasta (6 prosenttia), Bulgariasta (6 prosenttia), Sloveniasta (5 prosenttia) ja 
Itävallasta (4 prosenttia). 

(a) Vanhoista ja uusista jäsenvaltioista saatujen vastausten välinen tasapaino

Huomattava määrä vastauksista (37 prosenttia) saatiin vuosina 2004 ja 2007 Euroopan 
unionin jäseneksi liittyneistä valtioista. Näin ollen näiden vastausten ja muista 
jäsenvaltioista saatujen vastausten (63 prosenttia) välillä vallitsee oikeudenmukainen 
tasapaino.

(b) Kyselyyn vastanneet tuomioistuimet 

Tutkimus käsittää laajan kirjon tuomioistuimia. Suurin määrä vastauksista saatiin hallinto-, 
talous-, sosiaali- ja työtuomioistuimista.

Hallinto-
oikeus

Rikos-
oikeus
minal

Työsopimus-
oikeus

Perheoikeus

Finassi- /
vero- oikeus 

Immateriaalioikeus

Työoikeus

Sosiaali-
oikeus
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2. Yhteisön oikeuden saatavuus

(a) Tieto yhteisön oikeuden saatavuudesta

Pieni vähemmistö vastaajista (8 prosenttia) väitti, että ei lainkaan tiennyt miten saada 
tietoa yhteisön oikeudesta.  Niistä vastaajista, jotka tiesivät miten yhteisön oikeudesta voi 
saada tietoa, 18 prosenttia haki tietoa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (jäljempänä 
yhteisöjen tuomioistuin11) oikeuskäytännöstä säännöllisesti, kun taas suuri enemmistö (65 
prosenttia) haki tietoa harvoin ja 17 prosenttia ei koskaan.

Tiedoissa oli havaittavissa tiettyä epäjohdonmukaisuutta koko Euroopan unionin alueella. 
Uusia jäsenvaltioita (5 prosenttia) yleisemmin vanhoissa jäsenvaltioissa (10 prosenttia) 
työskentelevät tuomarit eivät todennäköisesti tienneet, kuinka saada tietoa yhteisön 
oikeudesta. Niiden tuomareiden joukosta, joilla oli tietoa yhteisön oikeuden saatavuudesta, 
vanhoista jäsenvaltioista kotoisin olevat tuomarit turvautuivat yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön säännöllisemmin (ks. taulukko alla).  

        
Vastaukset vaihtelivat laajalti suhteessa kansallisen tuomioistuimen toimialaan.  
Esimerkiksi immateriaalioikeudellisia asioita käsittelevät tuomarit (75 prosenttia), 
pääasiassa taloudellisia ja veroasioita käsittelevät tuomarit (60 prosenttia) ja hallinto-
asioiden tuomarit (46 prosenttia) turvautuivat yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön 
useammin kuin heidän kollegansa, jotka työskentelevät työoikeudellisia (20 prosenttia) tai 
                                               
11 Tämä ilmaisu ymmärretään laajassa merkityksessä; se käsittää myös ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen ja Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen. 

Uudet jäsenvaltiot

9,67%

71,23%

19,10%

Säännöllisesti Harvoin Ei koskaan

Vanhat jäsenvaltiot

22,93%

61,40%

15,67%

Säännöllisesti Harvoin Ei koskaan

 Harvoin 
65%

Ei koskaan
17%

Säännöllisesti
18%
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sosiaalioikeudellisia asioita käsittelevissä tuomioistuimissa (25 prosenttia). Lopuksi 
todettakoon, että yksikään perhe- tai rikosoikeuden parissa työskentelevä tuomari ei 
kertonut perehtyvänsä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön säännöllisesti.

(b) Kielelliset esteet

Vastanneista 39 prosenttia oli sitä mieltä, että vieraat kielet muodostavat esteen riittävän 
tiedon saamiselle yhteisön oikeudesta. 

(i) Muiden jäsenvaltioiden oikeuskäytännöt

Vastauksissa moitittiin pääasiallisesti ulkomailla annettuja tuomioita koskevan tiedon 
saamisessa esiintyviä puutteita. Tämä koski esimerkiksi kunkin jäsenvaltion korkeimman 
oikeusasteen tuomioistuimen antamia tuomioita. Lukuisat tuomarit mainitsivat sen 
tosiasian, että tekniset termit ovat erityisen vaikeita ymmärtää vieraalla kielellä.  Eräs 
taloudellisiin asioihin erikoistunut saksalainen tuomari oli sitä mieltä, että muiden 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten tuomioiden lukeminen on tärkeää, mutta myös niin aikaa 
vievää, että se on oikeudellisten aikarajoituksien vuoksi lähes mahdotonta. Eräs 
ranskalainen tuomari ei suostunut vetoamaan ulkomaalaiseen oikeustieteeseen tai 
lainselitysteoksiin epätarkkuuden tai väärinymmärryksen riskin vuoksi, joka saattaisi johtaa 
yksilön kannalta hyvin vakaviin seurauksiin. Eräällä tuomarilla oli todellisia vaikeuksia 
soveltaa ulkomaista lainsäädäntöä silloin, kun kyseinen säädös oli nimetty asianmukaisen 
lainvalintasäännön mukaisesti. 

(ii) Kääntämiseen liittyvät kysymykset

Monet kyselyyn vastanneet oikeusalan ammattilaiset uusista jäsenvaltioista – etenkin 
Puolasta, Sloveniasta ja Unkarista – olivat tyytymättömiä siihen, että kaikkea yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka on peräisin näiden valtioiden Euroopan unioniin 
liittymistä edeltävältä ajalta, ei ole käännetty heidän äidinkielelleen.   Huomattavan moni 
tuomari useasta eri jäsenvaltiosta kommentoi tuomioiden kääntämiseen liittyvää 
kysymystä.  Monet tuomarit ilmaisivat huolestuneisuutensa ajasta, jonka yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomioiden tai julkisasiamiehen lausuntojen kaikkien kieliversioiden 
käyttöön saaminen kestää. Lukuisat tuomarit katsoivat, että heidän omalle kielelleen 
tehdyt yhteisön säädösten tai oikeuskäytännön käännökset ovat riittämättömiä.  Eräs 
saksalainen tuomari oli havainnut tietyn yhteisön säädöksen eri kieliversioiden välillä 
ristiriitoja. 

(iii) Yhteisön säädösten kieliversioiden vertailu 

Useilla tuomareilla, jotka halusivat tietää, onko ennakkoratkaisupyynnön tekeminen 
tarpeellista, oli huomattavia vaikeuksia vertailla yhteisön säädöksen eri kieliversioita 
tulkintatarkoituksessa. Vertailevan toiminnan laajuus ja laatu riippuu tuomarin kielellisistä 
kyvyistä. Useat tuomarit viittasivat tähän tehtävään ja totesivat, että he eivät kykene 
suorittamaan sitä tarkoituksenmukaisella tavalla (ks. asiaan liittyvä kohta osiossa 4(g)(ix)).
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(iv) Muun kuin lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön liittyvän tiedon saatavuus

Muutama tuomari mainitsi, että yhteisön oikeutta käsittelevien tieteellisten 
lainselvitysteosten huono saatavuus heidän omalla kielellään on ongelmallista.  Lopuksi 
viitattiin useisiin tietoihin, kuten Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivan 
yhdenmukaistamisviraston (The Office of Harmonization for the Internal Market, OHIM12) 
uutiskirjeeseen ja komission antamiin selvityksiin lainsäädäntöehdotusten osalta. 

(v) Yhteisön oikeuden vaikeaselkoisuus

Monet tuomarit olivat sitä mieltä, että yhteisön oikeuden saatavuutta vaikeuttaa tapa, jolla 
se on laadittu. Eräs tuomari huomautti, että yhteisön oikeuden vaikeaselkoisuus tekee sen 
soveltamisesta kansallisissa tuomioistuimissa yleisesti ottaen vaikeaa.  Samankaltaisia 
huomioita tehtiin  etenkin yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden tyylin ja erityisesti 
perustelujen osalta, joita kansalliset tuomarit eivät aina olleet ymmärtäneet (ks. osio 7).

(c) Oikeuslingvistinen koulutus

Vastaajista keskimäärin vain 20 prosenttia oli osallistunut vähintään yhdelle kielikurssille, 
jolla käsiteltiin oikeudellisia asioita. Tämä luku näyttäisi peittävän  tiettyjä jäsenvaltioiden 
välillä vallitsevia eroavaisuuksia, kuten nähdään alla olevasta taulukosta.

(i) Osallistuminen oikeuslingvistiseen koulutukseen kussakin jäsenvaltiossa

Yllä olevassa taulukossa on otettu huomioon yksitoista jäsenvaltiota. Muista jäsenvaltioista 
saatujen vastauksien määrän ei katsottu olevan riittävä luotettavan tiedon antamiseksi.  
Saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että oikeuslingvistisille kursseille 
osallistuneiden henkilöiden määrä jää suhteellisen pieneksi kaikissa jäsenvaltioissa (alle
40 prosenttia), ja että lukumäärä on alhainen useimmissa, mutta ei aivan kaikissa vuonna 
                                               
12 Tämä uutiskirje on nähtävissä verkossa osoitteessa http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
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2004 Euroopan unionin jäseneksi liittyneissä valtioissa. Oikeuslingvistiseen koulutukseen 
osallistuneiden määrä on erittäin alhainen (alle 10 prosenttia) Romaniassa ja Bulgariassa.

(c) Oikeuslingvistisen koulutuksen tarjoajat

Yllä olevasta kaaviosta on nähtävissä, että suuri enemmistö vieraskielistä 
oikeusterminologiaa opiskelleista vastaajista on opiskellut ainetta yliopistossa, yleisesti 
ottaen oikeustieteen opintojen aikana.  Huomattava määrä näistä ihmisistä osallistui 
kyseisille kursseille opiskellessaan muussa kuin oman maansa yliopistossa esimerkiksi 
Erasmus-ohjelman tai maisterin tutkintoon kuuluvien opintojensa puitteissa. Pieni 
vähemmistö (6 prosenttia) osallistui kursseille, joita yliopisto, kansallinen ministeriö tai 
oikeustieteellinen koulutusorganisaatio ei ollut järjestänyt.  Tällaisia ”muita” kursseja 
järjestivät British Council, Goethe-Institut, European Law Academy, Euroopan oikeusalan 
koulutusverkosto, Phare-ohjelma ja eräässä tapauksessa yksityinen opettaja. 

Englanti oli suosituin kieli (53 prosenttia), ja ranska toiseksi suosituin kieli (37 prosenttia).  
Jotkut tuomarit osallistuivat espanjan ja saksan kielen kursseille (kummankin kielen osuus 
4 prosenttia); muut kielet esiintyivät vastauksissa vain todella harvoin (ks. kaavio alla). 
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3. Koulutus yhteisön oikeuden alalla

(a) Yleistä

Vastanneista 61 prosenttia ei ollut koskaan osallistunut yhteisön oikeutta koskevaan 
eurooppalaiseen koulutusohjelmaan tai kansalliseen koulutusohjelmaan.  Vastanneista 33 
prosenttia oli osallistunut yhteisön oikeutta koskevaan kansalliseen koulutusohjelmaan.  
Vastanneista 14 prosenttia oli osallistunut eurooppalaisen elimen järjestämään 
koulutukseen ja 10 prosenttia sekä kansallisten viranomaisten että eurooppalaisen elimen 
järjestämään koulutukseen.

Kansallisiin ja eurooppalaisiin koulutusohjelmiin osallistumisen välillä on selvä yhteys. 
Tuomarit, jotka olivat osallistuneet kansallisen viranomaisen järjestämään koulutukseen, 
osallistuivat todennäköisemmin myös eurooppalaisen elimen järjestämään koulutukseen.

(b) Eurooppalaisten elinten järjestämä koulutus

European Law Academy -koulutusorganisaation Trierissä järjestämät seminaarit ja 
koulutusohjelmat mainittiin hyvin usein vastauksissa. Euroopan oikeusalan 
koulutusverkosto ja sen tuomareille tarjoama vaihto-ohjelma tulivat usein esille, kun taas 
monet uusista jäsenvaltioista kotoisin olevat tuomarit osallistuivat Taiex- ja Phare-ohjelmiin 
(ks. taulukko alla). Useat tuomarit nostivat esiin kustannuskysymyksen. Suuri enemmistö 
vastanneista oli sitä mieltä, että osallistumisesta tällaiseen koulutukseen ei tule koitua 
tuomareille henkilökohtaisia kustannuksia. Eräs saksalainen tuomari oli sitä mieltä, että 
yksinomaan matka- ja majoituskustannuksien korvaaminen on riittämätöntä koulutuksen 
korkean hinnan takia. 

53%

37%

4%
4%
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ERA EJTN TAIEX OLAF PHARE EIPA

Huomautus:  tämä on jaottelu on puhtaasti suuntaa antava, sillä esimerkiksi European Law 
Academy (ERA) on järjestänyt uusille jäsenvaltioille lukuisia seminaareja TAIEX- ja 
PHARE-ohjelmien puolesta.

4. Ennakkoratkaisumenettely

(a) Menettelyn tuntemus

Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista tuomareista (54 prosenttia) katsoi tuntevansa 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelyn.  Vastausten perusteella 
vaikuttaa kuitenkin siltä, että on kaksi kertaa todennäköisempää, että vastanneet eivä 
tunne menettelyä (32 prosenttia) kuin että he tuntisivat sen (14 prosenttia). 

Jäsenvaltioiden välillä vaikuttaa olevan suuria ristiriitoja. Esimerkiksi Bulgariassa (84 
prosenttia), Belgiassa (87 prosenttia) ja Ranskassa (94 prosenttia) suuri enemmistö 
vastanneista koki, että ennakkoratkaisumenettely on heille tuntematon. Vain hyvin pieni 
osa Itävaltalaisista (12 prosenttia), tšekkiläisistä (13 prosenttia) ja saksalaisista 
tuomareista (18 prosenttia) katsoi, että ei tunne ennakkoratkaisumenettelyä.

Kyselyn perusteella vaikuttaa myös siltä, että Tanska, Itävalta ja Ruotsi ovat jäsenvaltioita, 
joissa suurin osa vastanneista tuntee ennakkoratkaisumenettelyn hyvin(katso alla oleva 
taulukko).
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Verrattaessa ennakkoratkaisumenettelyn tuntemusta kunkin tuomioistuimen toimialalla 
voidaan todeta, että tuomarit, jotka ovat erikoistuneet finanssioikeuteen tai verotukseen 
liittyviin kysymyksiin (ALV... jne.) olivat paremmin tietoisia ennakkoratkaisumenettelystä 
(52 % hyvin tunnettu – 48 % tunnettu – 0 % ei tunnettu).

b) Käytännön kokemus ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä

Kyselyyn vastanneista tuomareista 123 kertoi tehneensä ainakin yhden 
ennakkoratkaisupyynnön uransa aikana. Tämä luku vastaa hiukan yli viittä prosenttia 
kaikista kyselyyn saaduista vastauksista. Luku jakaantui epätasaisesti jäsenvaltioiden 
kesken; Unkari on ainoa uusi jäsenvaltio, jossa on tehty kuusi ennakkoratkaisupyyntöä. 

Monet tuomarit olivat harkinneet ennakkoratkaisupyynnön tekemistä. Eräs 
sosiaalioikeuden tuomari oli pidättäytynyt tekemästä pyyntöä, koska osapuolet pelkäsivät 
ennakkoratkaisupyynnön tekemisen pidentävän menettelyä kohtuuttomasti. Kaksi muuta 
tuomaria ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimista olivat kiinnostuneita tekemään 
ennakkoratkaisupyynnön yhteisöjen tuomioistuimelle, mutta eivät voineet toteuttaa 
aikeitaan EY:n perustamissopimuksen IV osastossa erityisesti maahanmuuton osalta 
mainittujen yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan rajoitusten vuoksi. 

Enemmistö vastaajista oli muotoillut vastauksensa suhteellisen yksityiskohtaisesti, kuten 
nähdään alla olevasta kaaviosta.
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(c) Menettelyn kesto yhteisöjen tuomioistuimessa 

Ennakkoratkaisumenettelyn keskimääräinen kesto oli 18,5 kuukautta. Tätä lukua on 
mahdotonta verrata yhteisöjen tuomioistuimen vuosikertomuksissa esitettyihin 
tuomioistuimen omiin tilastoihin, sillä kyselyyn vastanneet tuomarit olivat vastauksissaan 
viitanneet 1980-luvulla ja sitäkin aikaisemmin tehtyihin ennakkoratkaisupyyntöihin. Kyselyn 
perusteella menettelyn keskimääräiseksi kestoksi saatu aika on noin puolitoista kuukautta 
lyhyempi kuin uusin saatavissa oleva tieto yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisemien 
tapausten keskimääräisestä kestosta (vuonna 2006 19,8 kuukautta13). Erään 
ennakkoratkaisupyynnön käsittely kesti yli 35 kuukautta, kun taas kahdeksassa muussa 
tapauksessa ratkaisu tehtiin vuoden sisällä.

Kun tuomareilta kysyttiin, pitivätkö he jotakin tiettyä ennakkoratkaisumenettelyn osaa 
kohtuuttoman pitkänä, tuomareiden enemmistön (43 prosenttia) vastaus oli kielteinen. 
Huomattava määrä tuomareista (36 prosenttia) oli sitä mieltä, että menettely on 
kokonaisuudessaan liian pitkäkestoinen. Eräs tuomari Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
totesi tämän selittyvän yhteisöjen tuomioistuimen liiallisella työmäärällä. Sekä eräs 
ruotsalainen että eräs saksalainen tuomari odottivat ennakkoratkaisupyynnön käsittelyn 
kestävän kauan, sillä tuomioistuimelle esitetyt kysymykset ovat itsessään jo hyvin pitkiä ja 
monimutkaisia. Kaksi tuomaria totesi, että ennakkoratkaisumenettely oli ollut nopea heidän 
omissa tapauksissaan, joista toisessa yhteisöjen tuomioistuin oli antanut ennakkoratkaisun 
ilman suullista käsittelyä ja julkisasiamiehen lausuntoa.

Menettelyn yksittäisiä osia käsitelleissä vastauksissa kritisoitiin ennen kaikkea suullista 
käsittelyä, jonka puutteellisuutta eräs suomalainen ja eräs saksalainen tuomari erityisesti 
                                               
13 Yhteisöjen tuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2006, 8 kohta, s. 87.
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korostivat. Eräs saksalainen hallintotuomari kritisoi sen ajanjakson pituutta, jonka kuluessa 
jäsenvaltiot voivat esittää kirjallisia huomautuksia. Lopuksi mainittakoon, että erään 
kyselyyn vastanneen tuomarin vireille laittaman ennakkoratkaisumenettelyn käsittely 
viivästyi, koska tapauksen kohdentamisen osalta tehtiin yhteisöjen tuomioistuimen 
jaostoissa kaksi peräkkäistä muutosta. 

(d) Ennakkoratkaisukysymysten uudelleen muotoilu

Ainoastaan pieni vähemmistö ennakkoratkaisumenettelyn läpikäyneistä tuomareista (11 
prosenttia) kertoi, että yhteisöjen tuomioistuin oli jossain määrin muotoillut heidän 
kysymyksensä uudelleen. Kaksi tuomaria totesivat, että heidän kysymyksensä oli 
muotoiltu kokonaan uudelleen, ja yksi tuomari Yhdistyneestä kuningaskunnasta piti 
uudelleen muotoilua liiallisena. Lisäksi neljää ennakkoratkaisukysymystä oli muutettu vain 
hieman. Eräässä tapauksessa tuomari katsoi, että yhteisöjen tuomioistuimen tekemä 
uudelleen muotoilu korosti kysymyksen sisältöä. Eräässä toisessa tapauksessa yhteisöjen 
tuomioistuin oli yhdistänyt kaksi erillistä kysymystä.

(e) Ohjeet ennakkoratkaisupyyntöjen tekemiseen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle

Ennakkoratkaisupyynnön yhteisöjen tuomioistuimelle tehneistä tuomareista 60 prosenttia 
katsoi, että heillä oli ohjeet ennakkoratkaisupyynnön muotoilemiseen, kun taas 40 
prosenttia oli sitä mieltä, että heillä ei ollut ohjeita. Neljä tuomaria jälkimmäisestä ryhmästä 
koki, että ohjeet eivät olleet välttämättömiä eivätkä tarkoituksenmukaisia.

Ohjeita etsineet tuomarit etsivät tietoa useilla tavoilla. Suosituimpia tietolähteitä olivat 
tuomarin kanssa samassa tuomioistuimessa työskentelevät kollegat (29 prosenttia).  
Yhteisöjen tuomioistuimen Internet-sivusto, yhteisöjen tuomioistuimen kansallisten 
tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä laatima muistio (15 prosenttia) 
sekä oppikirjat ja tieteelliset kirjoitukset (13 prosenttia) olivat myös suhteellisen suosittuja.  
Näiden lisäksi vastauksissa mainittuja tietolähteitä olivat yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö (10 prosenttia), osapuolten huomautukset (6 prosenttia), ylemmän 
oikeusasteen kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö (4 prosenttia), henkilökohtainen 
kokemus (4 prosenttia), erikoistunut tuomari tai tuomioistuimen neuvonantaja  
(4 prosenttia) ja lopuksi oikeusministeriö (2 prosenttia).  Huomattava määrä tuomareista 
etsi ohjeita käyttämällä useita yllä mainittuja lähteitä. 
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(f) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden vaikutus kansallisiin 
menettelyihin

Suuri enemmistö vastanneista (89 prosenttia) oli sitä mieltä, että yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomiot ovat suoraan sovellettavissa tapauksen tosiseikkoihin ja 
mahdollistavat näin kohtuullisen ongelmattoman päätöksen ennakkoratkaisumenettelylle. 
Yksi tuomari kertoi tuomion olleen niin selkeä, että ainoastaan kustannukset jäivät 
päätettäväksi kansallisella tasolla. 

Vähemmistö vastanneista (11 prosenttia) oli sitä mieltä, että tuomio ei mahdollista selvää 
ratkaisua kansallisella tasolla. Eräs tuomari piti yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota täysin 
käyttökelvottomana, ja toinen tuomari puolestaan totesi, että yhteisöjen tuomioistuin oli 
jättänyt ratkaisevan kysymyksen huomiotta. Muuan tuomari oli sitä mieltä, että yhteisöjen 
tuomioistuimelle on parasta esittää yksinkertaisia kysymyksiä (kysymyksiä, joiden vastaus 
on kyllä tai ei), jotta vältetään sellaiset monitulkintaiset vastaukset, joiden soveltaminen 
tapauksen tosiseikkoihin on vaikeaa. 

Kolmessa tapauksessa yhteisöjen tuomioistuimen tuomio johti kansallisen lainsäädännön 
muuttamiseen tai kumoamiseen, kun taas kahdessa muussa tapauksessa kansalliset 
tuomarit kertoivat, että ennakkoratkaisu, jota he olivat asianmukaisesti soveltaneet 
käsiteltävänä olevaan tapaukseen, kumottiin myöhemmin 
muutoksenhakutuomioistuimessa. Eräs tuomari katsoi tämän olevan oikeusasteeseen 
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liittyvä ongelma, sillä muutoksenhakutuomioistuimet tai ylemmän oikeusasteen 
tuomioistuimet eivät tunnustusta yhteisön oikeuden ensisijaisuutta asiaankuuluvalla 
tavalla.

Eräässä tapauksessa päädyttiin tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun, minkä vuoksi 
asiassa annetun ennakkoratkaisun soveltaminen oli tarpeetonta.  Lisäksi kahdessa 
muussa tapauksessa osapuolet esittivät lisätietoja sen jälkeen, kun yhteisöjen 
tuomioistuimen oli jo antanut ennakkoratkaisun. Näin ollen ennakkoratkaisu ei enää 
soveltunut tapauksen tosiseikkoihin. 

(g) Suositukset menettelyn parantamiseksi

Tämä osio täytyy erottaa aikaisemmista osioista (4(b)-(f)). Tässä osiossa kaikilta kyselyyn 
vastanneilta tuomareilta pyydettiin ehdotuksia ennakkoratkaisumenettelyn parantamiseksi 
siitä huolimatta, olivatko tuomarit tehneet ennakkoratkaisupyynnön vai eivät.  

Kyselyyn saadut 210 vastausta lajiteltiin aiheiden mukaan, joista kutakin käsitellään 
yksityiskohtaisemmin jäljempänä.  Kuten sivun 19 kaaviosta käy ilmi, tuomarit vaativat 
lähinnä koulutuksen lisäämistä ja ennakkoratkaisumenettelyä koskevan tiedon 
saatavuuden parantamista (42 prosenttia).  Suuri osa vastanneista (24 prosenttia) kritisoi 
menettelyn kestoa.  Vastanneista kymmenen prosenttia kritisoi yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomioiden muotoilutapaa ja perusteluja.  Lisäksi useat tuomarit (6 prosenttia) ehdottivat 
erilaisia yhteisöjen tuomioistuinta koskevia sisäisiä uudistuksia. Yhtä suuri määrä 
tuomareita ehdotti ennakkoratkaisupyynnön tehneen tuomarin tiiviimpää osallistumista 
ennakkoratkaisumenettelyyn.   

(i) Koulutuksen lisääminen ja tiedon parempi saatavuus

Yleisin ennakkoratkaisumenettelyyn suositeltu parannus (42 prosenttia) koski kansallisten 
tuomarien koulutusta ja menettelyyn liittyvän tiedon saatavuuden parantamista. Eräs 
ranskalainen tuomari totesi, että jo ennakkoratkaisupyynnön tekemistä koskeva harkinta 
edellyttää oikeustapauksen ja menettelyn tietyn tasoista tuntemusta. Ensimmäisten 
ehdotusten tavoitteena oli parantaa ”tuntemattoman pelko”, kuten eräs saksalainen 
tuomari asian ilmaisi. Tässä viitataan tilanteisiin, joissa tuomarit eivät edes harkitse 
ennakkoratkaisupyynnön tekemistä asiantuntemuksen puutteen vuoksi, ja joissa 
ennakkoratkaisupyyntöä ei tehdä yhteisöjen tuomioistuimelle tapauksen hylkäämisen 
pelossa. Muita ideoita olivat erikoistuneet, konkreettisia näkökulmia painottavat oikeus- ja 
kielikoulutukset (esimerkiksi monet liettualaiset ja eestiläiset tuomarit ehdottivat 
käytännönläheisten workshop-ohjelmien ja harjoitustapausten järjestämistä) sekä 
oikeudelliset julkaisut ja vierailut yhteisöjen tuomioistuimeen.  

Jotkut kyselyyn vastanneista tuomareista pyysivät ajan tasalla olevaa perustietoa ja 
säännöllisesti lähetettävää sähköistä uutiskirjettä vireillä olevista 
ennakkoratkaisupyynnöistä ja annetuista ennakkoratkaisuista.  Monet vaativat myös 
virallista lomaketta, mallia tai ohjeita hyvistä toimintatavoista, joita voisi käyttää apuna 
ennakkoratkaisupyynnön tekemisessä.  Eräs ensimmäisen oikeusasteen tuomari Saksasta 
suositteli ennakkoratkaisupyyntöä koskevan oppaan suunnittelemista yhteistyössä 
kansallisten viranomaisten kanssa ja käyttämään esimerkkinä todisteiden 
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vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten tehtyä käsikirjaa.14 Toinen 
tuomari totesi, että hän voisi suhtautua menettelyyn paremmin, mikäli olisi olemassa 
selkeämmät ohjeet siitä, millä tavoin tosiseikat tulee tiivistää ennakkoratkaisupyynnössä.  
Toisaalta kaksi tuomaria Ranskasta ja Puolasta kuitenkin kertoivat, että he ovat täysin 
tyytyväisiä kyseisten valtioiden ministeriöiden vuonna 2005 antamaan viralliseen 
ohjeistukseen, joka on saatavilla sähköisessä muodossa. 

Toinen hyvin yleinen aihe oli yhteisöjen tuomioistuimelle jo aikaisemmin esitettyjen 
kysymysten toistamisen pelko.  Tähän liittyen eräs tuomari ehdotti, että kaikista yhteisöjen 
tuomioistuimelle esitetyistä ennakkoratkaisukysymyksistä koottaisiin tietokanta, joka olisi 
Euroopan siviilioikeudellisen Atlaksen15 tavoin järjestetty aihe-alueiden mukaan. Toisena 
ideana ehdotettiin horisontaalista järjestelmää, jonka avulla kaikille Euroopan unionin 
tuomareille voitaisiin systemaattisesti tiedottaa heidän erikoisalaansa liittyvistä 
ennakkoratkaisupyynnöistä.  Eräs bulgarialainen tuomari oli sitä mieltä, että menetelmää, 
jonka avulla tarkistetaan onko kyseinen ennakkoratkaisukysymys jo esitetty yhteisöjen 
tuomioistuimelle, tulisi joka tapauksessa yksinkertaistaa. Muuan patenttioikeuden tuomari 
Saksasta katsoi, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedot yksittäisistä 
ennakkoratkaisupyynnöistä ovat riittämättömiä ja niitä tulee täydentää.

Kolmas vastauksissa useasti esiin nostettu aihe oli toivomus saada kaikki asiaankuuluva 
tieto ennakkoratkaisupyynnöistä Internetistä. Eräs puolalainen tuomari meni jopa niin 
pitkälle, että ehdotti sähköisen ennakkoratkaisupyynnön mahdollistamista. 

(ii) Ennakkoratkaisumenettelyn nopeuttaminen

Menettelyn kohtuuton kesto esiintyi huomattavan usein kuudentoista jäsenvaltion 
tuomareiden mielipiteissä.  Menettelyn kestolla katsottiin yleisesti ottaen olevan 
ennakkoratkaisupyyntöjä vähentävä vaikutus. Monet tuomarit kertoivat tuntevansa 
menettelyn, mutta pidättäytyvänsä käyttämästä sitä sen keston vuoksi. Esimerkiksi eräs 
itävaltalainen tuomari oli sitä mieltä, että tällaisia viivästyksiä ei voida hyväksyä 
sosiaalioikeuden alalla.  Eräällä saksalaisella ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen 
tuomarilla oli erityisiä vaikeuksia ymmärtää suullisen käsittelyn lopun ja ennakkoratkaisun 
antamisen väliin sijoittuvaa viivästystä sekä sitä tosiasiaa, että samanlaisia viivästyksiä 
jäsenvaltioiden sisäisissä asioissa pidettäisiin todennäköisesti perusteettomina tai 
laittomina.  Lukuisat tuomarit muuttivat perustelujaan ja totesivat, että menetelmän 
hyödyntämättä jättänyt kansallisten tuomareiden joukko on uhka tuomioistuimelle, sillä 
yhteisöjen tuomioistuin on vaarassa hukkua ennakkoratkaisupyyntöihin, mikäli menettelyn 
kesto ei lyhene. 

Lukuisat tuomarit pyysivät menettelyn nopeuttamista erityisesti tietyissä kiireellisissä 
tapauksissa, kuten turvapaikkapolitiikan alalla. Eräs tuomari oli sitä mieltä, että yhteisöjen 
tuomioistuimen tulisi antaa ennakkoratkaisupyynnöille etusija muihin tapauksiin nähden, 
kun taas toinen tuomari halusi nähdä nopeutettua ennakkoratkaisumenettelyä käytettävän 
nykyistä useammin.16

                                               
14 Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28. toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa; 
käsikirja löytyy verkosta osoitteesta: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
15 Euroopan siviilioikeudellinen Atlas löytyy verosta osoitteessa: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
16 Nopeutettu ennakkoratkaisumenettely perustuu yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 a  artiklan 
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Muutama tuomari teki jopa ehdotuksen siitä, kuinka kauan menettelyn tulisi keskimäärin 
kestää. Eräs suomalainen tuomari ehdotti kestoksi kolmesta neljään kuukautta ja muuan 
ruotsalainen tuomari puolestaan seitsemästä kahdeksaan kuukautta.

(iii) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden muoto ja sisältö

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden muotoilu ja sisältö oli erityinen huolenaihe monelle 
tuomarille. Näin oli erityisesti Saksassa, mutta myös muissa jäsenvaltioissa. Vastauksissa 
useimmin toistunut moite liittyi tuomioiden kielelliseen selkeyteen. Toisissa vastauksissa 
taas käsiteltiin tuomioiden liiallista pituutta.  Esimerkiksi eräs suomalainen tuomari halusi 
nähdä enemmän Suomen korkeimman hallinto-oikeuden päätösten kaltaisia lyhyempiä 
tuomioita. Useat tuomarit katsoivat, että yhteisöjen tuomioistuimen perustelut ovat usein 
liian yleisiä ja abstrakteja, jotta niitä vois i  asianmukaisesti soveltaa kansallisten 
oikeustapausten tosiseikkoihin. Muutamat tuomarit olivat tyytymättömiä tapaan, jolla 
yhteisöjen tuomioistuin suhtautuu ennakkopäätöksiin. Eräs tuomari halusi tuomioissa 
ilmaistavan selkeämmin, kuinka ne liittyvät edeltävään oikeuskäytäntöön, kun taas toinen 
tuomari piti ennakkoratkaisujen sijaan periaatteisiin perustuvaa järjestelmää parempana.  
Lopuksi eräs tuomari ehdotti, että yhteisöjen tuomioistuin hyödyntäisi suuremmassa 
määrin obiter dicta -lausumia. 

Kaikki tämän otsikon alle sijoittuneet vastaukset eivät kuitenkaan olleet valituksia. Eräs 
tuomari piti yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välistä vuoropuhelua 
”virkistävän erilaisena” verrattuna tapaan, jolla ennakkoratkaisupyynnön tekeviä 
tuomareita kohdeltiin hänen jäsenvaltionsa perustuslakituomioistuimessa.

(iv) Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tiiviimpi osallistuminen 
menettelyyn 

Huomattava määrä tuomareista halusi nähdä ennakkoratkaisupyynnön tehneen tuomarin 
osallistuvan tiiviimmin menettelyn kaikkiin vaiheisiin.  Eräs saksalainen finanssioikeuden 
tuomari totesi, että Euroopan unionin laajentumisen jälkeen on entistä suurempi riski, että 
tietyssä ennakkoratkaisumenettelyssä osallisina olevat tuomarit, julkisasiamiehet ja 
yhteisöjen tuomioistuimen henkilökunta eivät tunne jokaisen jäsenvaltion kansallista 
oikeusjärjestelmää.  Hän korosti sitä tosiasiaa, että tämä selviää usein vasta 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen jälkeen, jolloin kansallinen tuomari ei enää ehdi 
tehdä asialle mitään. Näin ollen hän suositteli, että ennakkoratkaisupyynnön tehnyt 
tuomari voisi ennakkoratkaisumenettelyn aikana esittää huomioita tapauksesta. Asiaa 
ehdottanut tuomari ymmärtää, että tämä hankaloittaisi menettelyn nopeuttamista, ja vaatii 
siksi, että huomiot esitetään lyhyen määräajan sisällä. Yleisesti ottaen lukuisat vastaajat
kannattivat ajatusta.

Eräs työoikeuden tuomari suositteli ennakkoratkaisua pyytäneen tuomarin pakollista 
kuulemista ennen kuin yhteisöjen tuomioistuin muotoilee kysymyksen tai sen osia 
uudelleen.  Toinen tuomari vaati ”vuoropuhelua” kysymysten uudelleen muotoilemiseksi.  
Lisäksi kaksi kyselyyn vastannutta tuomaria ehdotti, että ennakkoratkaisua pyytänyt 
tuomari kutsutaan mukaan suulliseen käsittelyyn sen varmistamiseksi, että yhteisöjen 

                                                                                                                                                           
määräyksiin. Hiljattain lisätty 104 b artikla sisältää kiireellistä ennakkoratkaisumenettelyä koskevat 
määräykset.
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tuomioistuimen tuomio on vireillä olevan kansallisen oikeustapauksen kannalta 
merkityksellinen. Eräs taloudellisiin asioihin erikoistunut tuomari ehdotti erityisen 
puhemiehen viran perustamista ennakkoratkaisua pyytäneille tuomareille, jotka ovat läsnä 
yhteisöjen tuomioistuimen kuulemistilaisuudessa. Lisäksi hän halusi antaa tuomareille 
mahdollisuuden vastata kaikkien osapuolten kysymyksiin ja kohdata esittelevän tuomarin.

(v) Yhteisöjen tuomioistuimen työskentelyrakenteiden uudistaminen

Kyselyyn vastanneet tuomarit monista eri jäsenvaltioista ehdottivat rakenteellisia 
muutoksia yhteisöjen tuomioistuimeen.  Yleisimmän ehdotuksen mukaan yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomareita tulisi rohkaista erikoistumaan johonkin tiettyyn alaan, ja 
perustaa tuomioistuimeen erikoistuneita jaostoja tätä tarkoitusta varten. Vastauksissa 
esitettyjen mielipiteiden mukaan tämä käytäntö helpottaisi erikoistuneita kansallisia 
tuomareita hyväksymään yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot.   

Eräs tanskalainen tuomari ehdotti toimivallan siirtämistä alimman oikeusasteen 
tuomioistuimelle, jotta tämä voisi käsitellä ennakkoratkaisuja niillä aloilla, joilla yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö on jo vakiintunut.  Muuan saksalainen alueellisen 
korkeimman hallinto-oikeuden tuomari ehdotti, että julkisasiamiehet osallistuisivat 
tiiviimmin ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevaa tapausta koskevaan kansalliseen 
menettelyyn. Eräs itävaltalainen tuomari puolestaan ehdotti yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuinten perustamista jokaiseen jäsenvaltioon. Eräs saksalainen 
tuomari esitti, että kansalliset tuomarit valitsisivat suoraan tuomarit yhteisöjen 
tuomioistuimeen sen sijaan, että tuomarit nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten toimesta 
kuten tällä hetkellä on tapana EY:n perustamissopimuksen 223 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. 

Kaksi korkeimman oikeuden tuomaria eri jäsenvaltioista olivat sitä mieltä, että yhteisöjen 
tuomioistuimen pitäisi harkita tuomioiden antamista ainoastaan yhteisön 
oikeusjärjestyksen kannalta merkittävissä tapauksissa. Tämä olisi vapaaehtoisen 
tuomiovallan muoto. 

(vi) Ennakkoratkaisupyynnön tekemistä koskevan oikeuden rajoittaminen

Muutama toisen oikeusasteen tuomioistuimessa työskentelevä saksalainen ja 
tanskalainen tuomari ehdotti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten 
ennakkoratkaisupyyntömenettelyn vireillepanoa koskevan oikeuden rajoittamista.  Eräs 
tuomari oli sitä mieltä, että alempien oikeusasteiden tuomioistuinten tulisi neuvotella 
ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kanssa ennen kuin niille annettaisiin lupa 
ennakkoratkaisupyynnön tekemiseen yhteisöjen tuomioistuimelle.  Toinen tuomari totesi, 
että ensimmäisen oikeusasteen tuomarit turvautuvat ennakkoratkaisumenettelyyn 
välttääkseen itsenäisten päätösten tekemisen hankalissa oikeustapauksissa. Eräs tuomari 
ehdotti, että osapuolille myönnetään valta hylätä tuomarin ennakkoratkaisupyynnön 
tekemistä koskeva päätös.  

(vii) Yhteisöjen tuomioistuimen aineellisen toimivallan lisääminen

Lukuisat saksalaiset tuomarit olivat kiinnostuneita näkemään yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivallan ulottuvan myös EY:n perustamissopimuksen IV osastossa ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa säänneltyihin aloihin, etenkin turvapaikka- ja 
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maahanmuuttoasioihin. Samaten kaksi puolalaista tuomaria pyysivät jäsenvaltiotaan 
antamaan julistuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan 2 kohdan 
määrämissä rajoissa.

(viii) Erikoistunut apu

Lukuisissa, lähinnä uusista jäsenvaltioista saaduissa vastauksissa pyydettiin luomaan ja 
tehostamaan kansallisia elimiä tai neuvontapalveluita, joiden tehtävänä on auttaa 
ennakkoratkaisupyynnön tekemistä suunnittelevia tuomareita. Toiset pitivät parempana 
ideaa, jonka mukaan kussakin tuomioistuimessa tai ylemmän oikeusasteen 
tuomioistuimissa olisi erikoistuneita avustajia. Eräässä kassaatiotuomioistuimessa 
työskentelevä tuomari ehdotti, että yhteisöjen tuomioistuimeen perustetaan palvelu, johon 
kansalliset tuomarit voisivat ottaa suoraan yhteyttä saadakseen neuvoja tutkimustoimiensa 
ohjaamiseen. 

(ix) acte clair -opin edellytysten väljentäminen

Ottaen huomioon yhteisön oikeuden yhä laajemman ja tiheästi toistuvan soveltamisen, 
useat vastaajat olivat sitä mieltä, että acte clair -opin käytön edellytyksiä tulisi väljentää. 
Eräs korkeimman oikeuden tuomari totesi, että mikäli kansalliset tuomioistuimet 
soveltaisivat EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan 3 kohtaa tiukasti yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä17 mainittujen edellytysten mukaisesti, yhteisöjen 
tuomioistuin hukkuisi ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten tekemiin 
ennakkoratkaisupyyntöihin.  Eräs ensimmäisen oikeusasteen tuomari oli sitä mieltä, että 
ajatus tuomioistuimesta, jonka tuomioita vastaan ei ole kansallisessa oikeudessa 
määriteltyjä oikeussuojakeinoja, on epäselvä.

(x) Kansallisen prosessioikeuden parantaminen

Eräs tuomari oli huolissaan siitä, että Saksan prosessioikeus sallisi tosiseikkojen 
esittämisen toiseen kertaan sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo 
mahdollisesti tehnyt ennakkoratkaisupyynnön. Tosiseikkojen uudelleen käsitteleminen 
vaarantaisi yhteisöjen tuomioistuimen tuomion käyttökelpoisuuden, koska tuomio 
perustuisi vanhentuneisiin tosiseikkoihin.

                                               
17 Ks. esimerkiksi asia C-283/81 CILFIT, ECR [1982] s. 3415, 16-20 kohdat.
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Ehdotukset ennakkoratkaisumenettelyn parantamiseksi
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5. Yhteisön oikeuteen vetoaminen osapuolten toimesta

(a) Yleisyys

Tähän kysymykseen saatiin yli tuhat (1109) vastausta, joiden perusteella vaikuttaa selvästi 
siltä, että osapuolet vetoavat yhteisön oikeuteen harvoin kansallisten tuomareiden edessä 
(ks. kaavio alla). 

Alla olevan taulukon muodostamisessa on käytetty puolueellista indikaattoria. Taulukossa 
nähdään laskevassa järjestyksessä vasemmalta oikealle ne jäsenvaltiot, joissa osapuolet 
tuomareiden mielestä yleisimmin vetoavat yhteisön oikeuteen. Tiettyjä jäsenvaltioita ei 
voitu sisällyttää taulukkoon vastausten riittämättömyyden vuoksi. Vaikutta siltä, että 
vanhoissa jäsenvaltioissa Belgiaa ja Portugalia lukuun ottamatta on suhteellisen selkeä 
suuntaus vedota useasti yhteisön oikeuteen. On huomattava, että esimerkiksi Bulgariassa, 
Puolassa ja Tšekin tasavallassa yhteisön oikeuteen ei ole koskaan vedottu tuomareiden 
enemmistön edessä.  Yleisesti ottaen yhteisön oikeuteen vedottiin tuomarien enemmistön 
edessä harvoin. Poikkeuksen muodostavat Tanska, Suomi ja Ruotsi, joissa yhteisön 
oikeuteen vedottiin useammin. 

Hyvin usein
2%

Usein
7%

Joskus
21%

Harvoin
44%

Hyvin harvoin
26%
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Käyttämällä samaa puolueellista indikaattoria tutkimustuloksista ilmenee, että yhteisön 
oikeuteen vedottiin useammin finanssi-, immateriaali- ja hallinto-oikeuteen erikoistuneissa 
tuomioistuimissa. Yhdeksän prosenttia kaikista vastanneista pani merkille, että yhteisön 
oikeuteen vedottiin ”usein” tai ”hyvin usein” heidän edessään. Vastaava luku oli 41 
prosenttia finanssioikeuteen liittyviä asioita käsittelevissä tuomioistuimissa, 28 prosenttia 
hallintotuomioistuimissa ja 25 prosenttia immateriaalioikeuteen liittyviä asioita 
käsittelevissä tuomioistuimissa.

Lisäksi vastaukset osoittavat, että mitä korkeamman oikeusasteen tuomioistuimessa 
oikeustapausta käsitellään, sitä useammin oikeudenkäyntimenettelyssä vedotaan yhteisön 
oikeuteen.  Tämä pätee etenkin korkeimpiin oikeuksiin ja kassaatiotuomioistuimiin, kuten 
nähdään alla olevasta taulukosta.
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(b) Asianomaiset alat

Kysymykseen saadut 533 vastausta kuvastavat sitä tosiasiaa, että yhteisön oikeudella on 
vaikutus lukuisilla erilaisilla kansallisen tason toiminta-aloilla.  Kaksi usein mainittua alaa 
olivat kuluttajansuoja (9 prosenttia) ja siviili- ja prosessioikeus (11 prosenttia). Myös 
kilpailupolitiikka (9 prosenttia), sukupuoleen perustuva syrjintä (8 prosenttia), työllisyys (7 
prosenttia), perusvapaudet (6 prosenttia), ympäristö (5 prosenttia), tulli (4 prosenttia) ja 
arvonlisävero (2 prosenttia) esiintyivät usein vastauksissa. Lisäksi on merkittävää, että 
useat tuomarit viittasivat turvapaikkakysymyksiin (3 prosenttia). 

Maatalouteen viitanneet vastaajat mainitsivat lähinnä yhteisen markkinajärjestelyn ja 
maitotuotteet. Perusvapauksiin viitanneet tuomarit mainitsivat etupäässä henkilöiden 
vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä asioita (työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja direktiivi 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti unionin 
alueella18). Lisäksi vastauksissa nostettiin esiin lukuisia tähän liittyviä asioita, kuten 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon, eläkeoikeuksien siirrettävyys ja 
sosiaaliturva. Vastauksissa viitattiin myös tavaroiden ja erityisesti lääkkeiden vapaaseen 
liikkuvuuteen, sekä palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen etenkin terveyspalvelujen ja rajaa 
ylittämättä tarjottavissa olevien palvelujen osalta (esimerkiksi Internetin uhkapelit). 
Sijoittautumisvapaus mainittiin hämmästyttävän usein yritysten luovutusten yhteydessä.

Vastaajat mainitsivat useita kilpailupolitiikkaan liittyviä asioita, kuten kartellit, vertikaaliset 
rajoitukset, yrityskeskittymät ja valtiontuen.  Myös immateriaalioikeudet tulivat esille (malli, 
tekijänoikeus, tavaramerkki, patentti, immateriaalioikeuksien valvontadirektiivi19).

Kuluttajansuojaan liittyvistä asioista mainittiin mm. pakettimatkat, ovelta ovelle -kauppa, 
häiritsevät joukkokirjeet ja muutoksenhakukeinot. Siviili- ja prosessioikeuden alalla 
tuomarit viittasivat tuomioistuimen toimivaltaan sekä tuomioiden tunnustamiseen ja 

                                               
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella, EUVL L 229, 29.6.2004, s. 35.
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, EUVL L 157 30.4.2004, s.16.
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täytäntöönpanoon siviili- ja kauppa-oikeuden alalla20, Rooman yleissopimukseen21, 
vanhentumisaikoihin, sopimusoikeuteen, yhteisön lainsäädäntöön asiakirjojen 
tiedoksiannosta, oikeusapuun22  ja todisteiden vastaanottamiseen.    Siviilioikeudellinen 
ulottuvuus oli ilmeinen myös usein esiintyneissä viittauksissa neuvoston Bryssel II -
asetukseen23 sekä viittauksissa elatusapuun perheoikeudellisissa asioissa.

Pieni määrä lähinnä romanialaisista ja bulgarialaisista tuomareista mainitsi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan.

                                               
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta 
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, EYVL L 012, 
16.1.2001, s. 1.

21 Yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 
päivänä kesäkuuta 1980, (80/934/ETY), EYVL L 266 , 9.10.1980, s.1.
22 Neuvoston direktiivi 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen 
parantamisesta  rajat ylittävissä riita-asioissa, EYVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
23 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen 
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta 
koskevissa asioissa, EYVL L 338, 23.12.2003, s. 1.
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(c) Miksi kyseisiä asioita käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa

Yhteensä 43 tuomaria perusteli, minkä vuoksi osapuolet tuovat esiin tiettyjä 
yhteisön oikeuden alueita kansallisissa tuomioistuimissa. Yleisimmin annettu 
vastaus (42 prosenttia) koski direktiivien ja kansallisten 
täytäntöönpanotoimien ilmeistä tai mahdollista yhteensopimattomuutta. Eräs 
romanialainen tuomari totesi, että tämä oikeudellinen tehtävä on tärkeä 
yhteisön oikeuden paikallisen soveltamisen kannalta. Tässä yhteydessä 
viitattiin usein kuluttajansuojaa säänteleviin direktiiveihin etämyyntidirektiivi24

ja sähköinen kauppa mukaan lukien.  Useat tuomarit mainitsivat myös 
työoikeuden ja syrjinnän.  Eräs suomalainen tuomari kertoi, että yhteisön 
oikeuteen vedotaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevissa tapauksissa 
siitä syystä, että osapuolet olettavat yhteisön oikeuden takaavan heille 
laajempia oikeuksia kuin kansallinen oikeus. 

Lisäksi yhteisön oikeus nähtiin epätäydellisen kansallisen lain 
tulkintavälineenä.  Eräs ensimmäisen oikeusasteen tuomari Saksasta oli sitä 
mieltä, että direktiivien asianmukaisesta täytäntöönpanosta huolimatta 
kansalaiset eivät usein ymmärrä, että yhteisön oikeus on kansallisten 
toimenpiteiden takana. Tästä johtuen kansalaiset eivät huomaa sellaisia 
tapauksia, joissa direktiivin täytäntöönpano on virheellinen. Toinen 
saksalainen tuomari ylemmän oikeusasteen alueellisesta tuomioistuimesta 
totesi, että kansallinen oikeus jää usein jälkeen yhteisön oikeudesta.

Kyselyyn vastanneiden usein esille nostama asia (14 prosenttia) oli yhteisön 
oikeuteen vetoaminen tapauksissa, joissa oli kyse rajatylittävästä toiminnasta 
tai jäsenvaltioiden välisestä riippuvuudesta (esimerkiksi tulli, kuljetus, 
kauppaoikeus, maksukyvyttömyys ja henkilöiden vapaa liikkuvuus). 

Lukuisat tuomarit (14 prosenttia) korostivat, että tiukasti säädellyillä aloilla 
osapuolet usein tuntevat yhteisön lainsäädännön ja todennäköisemmin 
vetoavat siihen.  Tässä yhteydessä mainittiin ympäristölainsäädäntö ja 
televiestintä-ala.  Samankaltaisia huomioita tehtiin yhteisöjen tuomioistuimen 
olemassa olevan ru n s a a n  oikeuskäytännön osalta esimerkiksi 
kilpailuoikeuden sekä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. 

Monien tuomareiden (12 prosenttia) mielestä epätavallisen kansainvälinen 
ajattelutapa ja tiettyyn oikeustapaukseen liittyvät taloudelliset edut ovat 
pääasiallisia syitä siihen, että yhteisön oikeuteen vedotaan tuomioistuimessa. 
Tässä viitattiin tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, immateriaalioikeuksiin 
sekä kilpailu- ja yhtiöoikeuteen. 

Vastaajista 9 prosenttia katsoi, että erityisesti siviiliprosessioikeuden osalta on 
yhteisön tasolla ryhdytty toimenpiteisiin oikeuden saatavuuden parantamiseksi 
ja tuomareiden työn yksinkertaistamiseksi, ja että osapuolet turvautuvat tästä 

                                               
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997  
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa, EYVL L 144, 4.6.1997, s.19.
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syystä mieluummin suoraan yhteisön välineisiin. Kaksi slovenialaista tuomaria 
totesi, että tämän kaltaiset välineet lisäävät oikeusvarmuutta ja avoimuutta. 
Muut tuomarit nostivat esille saman asian täytäntöönpanomenettelyn ja 
maksukyvyttömyyden suhteen. 

Lopuksi lukuisat tuomarit perustelivat, miksi osapuolet eivät vetoa yhteisön 
oikeuteen tai ovat kovin vastahakoisia vetoamaan siihen. Ainoastaan 
sellaisten julkisten viranomaisten todettiin vetoavan yhteisön oikeuteen, jotka 
ovat erikoistuneet tiettyyn alaan. Saman säännön todettiin pätevän myös 
muihin osapuoliin esimerkiksi kilpailuoikeuden alalla, missä tärkeät 
taloudelliset edut ovat kyseessä.  Vastauksissa mainittiin, että lakimiehet 
tuntevat olonsa tuomareita varmemmaksi kansallisen oikeuskäytännön 
suhteen. Eräs tuomari totesi kansallisen oikeuskäytännön olevan yleisesti 
tunnettua ja oikeudellisesti varmaa. Toinen tuomari eräästä raja-alueella 
sijaitsevasta korkean oikeusasteen tuomioistuimesta oli sitä mieltä, että 
yhteisön oikeuden tuntemus vaihtelee laajasti osapuolten keskuudessa. Tämä 
osoittautui pääasialliseksi tekijäksi sen määrittämisessä, kuinka usein 
yhteisön oikeuteen vedotaan kansallisissa tuomioistuimissa.

6. Kansallinen tuomari yhteisön oikeuden "ensimmäisenä tuomarina”

Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 853 tuomaria. Koska vastaukset 
vaihtelivat laajasti sisällön suhteen, ne analysoidaan ensin suhteessa tiettyihin 
tuntomerkkeihin ja sen jälkeen temaattisessa yleiskatsauksessa.

(a) Yleinen arvio tuomareiden asenteista

Ensimmäinen tuntomerkki pyrkii antamaan vaikutelman tuomareiden 
suhtautumisesta omaan osaansa yhteisön oikeusjärjestelmässä.  
Vastauksista ilmeni yleisimmin vakaa omistautuminen ja vahva vastuu siitä, 
että yhteisön oikeus on nyt oleellinen osa kansallista oikeusjärjestelmää ja 
että sitä tulee soveltaa asianmukaisesti (48 prosenttia). Monet tuomarit (17 
prosenttia) ilmaisivat välinpitämättömyytensä omaa asemaansa kohtaan.  
Useat vastaajat (13 prosenttia) olivat huolissaan yhteisön oikeudesta ja pieni 
määrä (2 prosenttia) jopa pelkäsi sitä. Toisaalta kahdeksan prosenttia 
vastanneista ilmaisi uteliaisuutta ja halua oppia lisää yhteisön oikeudesta, ja 
yhtä suuri osa oli innostunut omasta tehtävästään.  Pieni vähemmistö 
tuomareista (4 prosenttia) mukaan lukien eräs tanskalainen tohtorin arvon 
eurooppaoikeudessa saanut tuomari oli hyvin itsevarma tehtävänsä suhteen. 
Eräs bulgarialainen alueellisen tuomioistuimen tuomari ilmoitti olevansa ylpeä 
voidessaan soveltaa yhteisön oikeutta, vaikka totesikin sen olevan suuri 
haaste.

Toisen tuntomerkin avulla pyritään mittaamaan kansallisten tuomareiden 
käsityksiä oman asemansa hankaluudesta. Valtaenemmistö kansallisista 
tuomareista piti tehtäväänsä joko vaikeana (52 prosenttia) tai erittäin vaikeana 
(23 prosenttia). Toisaalta vähemmistö vastanneista tuomareista näki 
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tehtävänsä suhteellisen yksinkertaisena (7 prosenttia) tai jopa helppona (18 
prosenttia).

Kolmas ja viimeinen tuntomerkki tähtää sen osoittamiseen, kuinka 
merkityksellisenä tuomarit pitävät omaa asemaansa. Tässä kohdassa 
vastaukset olivat erityisen selkeitä; suuri enemmistö tuomareista piti 
tehtäväänsä yhteisön oikeuden ensimmäisenä tuomarina päivittäisen työnsä 
kannalta joko täysin merkityksettömänä (27 prosenttia), lähes 
merkityksettömänä (26 prosenttia) tai vähäisenä (25 prosenttia). Lisäksi neljä 
prosenttia vastanneista suhtautui välinpitämättömästi yhteisön oikeuteen, 
mutta toivoi tämän muuttuvan ajan myötä ottaen huomioon jäsenvaltion 
äskettäisen liittymisen Euroopan unioniin. Vähemmistö vastanneista (14 
prosenttia) koki tehtävänsä päivittäisen työnsä kannalta tärkeäksi ja muutamat 
(4 prosenttia) ratkaisevan tärkeäksi. 

Mikäli haluaisimme kyselyyn saatujen vastausten perusteella esittää 
tyypillisen ensimmäisen oikeusasteen tuomarin henkilökuvan, sen voisi 
tiivistää seuraavalla tavalla:  

”Koen olevani ensisijaisesti kansallinen tuomari. 
Suhtaudun yhteisön oikeuteen vakavasti, vaikka työskentely 
tällaisen monimutkaisen oikeudellisen elimen kanssa luo 
suuren vastuun. Törmään yhteisön oikeuteen päivittäisessä 
työssäni vain harvoin, koska osapuolet eivät juuri koskaan 
vetoa siihen.” 

(b) Yleiskatsaus yksittäisiin vastauksiin

(i) Yhteisön oikeus olennaisena osana kansallista oikeutta ja 
kansallinen tuomari passiivisena välittäjänä 

Suuri määrä tuomareista vastasi, että he eivät pidä itseään yhteisön oikeuden 
ensimmäisinä tuomareina, eivätkä ajattele päivittäistä työtään tällä tavoin, 
koska kansallinen oikeus pitää sisällään yhteisön oikeuden. Monet etenkin 
puolalaisista vastaajista totesivat, että yhteisön oikeuden asianmukaisesti 
täytäntöön paneva kansallinen oikeus poistaa täysin tarpeen soveltaa 
direktiivien välittömän oikeusvaikutuksen periaatetta.  Näin ollen suurin osa 
tuomareista ilmaisi soveltavansa yhteisön oikeutta suoraan ja mistään 
täytäntöönpanotoimista riippumatta ainoastaan silloin, kun osapuolet 
erityisesti vetoavat siihen. Eräs saksalainen hallinto-oikeuden tuomari kertoi 
toimivansa ”oven aukaisijana” yhteisöjen tuomioistuimeen niille, jotka haluavat 
edetä asiassaan niin pitkälle.  Eräs puolalainen tuomari kuvaili tätä asennetta 
”melko passiiviseksi”.  Tästä seurannut yleinen huomio oli, että osapuolet tai 
lakimiehet eivät koskaan turvautuneet yhteisön oikeuteen merkittävässä 
määrin. Tämän tuloksena muuan puolalainen tuomari pani merkille, että 
Puolan liittyminen Euroopan unioniin ei ollut konkreettisesti muuttanut hänen 
päivittäistä työtään. 
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(ii) Käsitys siitä, että yhteisön oikeudella on vaikutusta 
ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa

Eräs ranskalainen muutoksenhakutuomioistuimen tuomari huomautti, että 
monet tuomarit eivät vieläkään ymmärrä yhteisön oikeutta sovellettavan 
muihinkin kuin pelkästään rajat ylittäviin tapauksiin.

(iii) Yhteisön lainsäädännön määrä ja monimutkaisuus

Eräs ranskalainen tuomari huomautti, että hän suhtautuu yhteisön oikeuteen 
”pelolla”. Tämä asenne johtuu siitä, että kyseessä on tuntematon 
oikeudellinen elin, josta ei yleisesti ottaen saa helposti tietoja. Tietojen 
hankkiminen on lakimiehille jopa vaikeampaa kuin tuomareille. Tätä käsitystä 
tukee eräs saksalainen toisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari, joka piti 
yhteisön oikeudessa käytettyä terminologiaa ”vieraana” ja ”outona”.  
Toistuvana huolenaiheena oli yhteisön johdetun oikeuden määrä sekä käsitys 
siitä, että lainsäädäntö lisääntyy ja muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. 
Useat tuomarit olivat sitä mieltä, että omien tietojen päivittäminen tietyillä 
aloilla on erityisen haastavaa. Samaa ajatusta tukivat muutamat huomattavaa 
innostusta ja kiinnostusta yhteisön oikeutta kohtaan osoittaneet tuomarit.

(iv) Lisätaakka

Kyselyyn vastanneet ilmaisivat säännöllisesti huolensa siitä, että heidän 
työmääränsä tekee yhteisön oikeuden syvällisen tutkimisen hyvin vaikeaksi tai 
jopa täysin mahdottomaksi. Tätä näkökohtaa vahvisti käsitys siitä, että aika, 
joka tuomarin tulisi käyttää yhteisön oikeuden tutkimiseen kyetäkseen 
ymmärtämään sitä tyydyttävästi, on merkittävästi pitempi kuin kotimaisen 
oikeuden tutkimiseen samassa tarkoituksessa käytettävä aika. 

(v) Yhteisön oikeuden vastustaminen 

Useat tuomarit vastustivat yhteisön oikeuden vaikutusta kansalliseen 
oikeuteen. Eräs saksalainen finanssioikeudellisia asioita käsittelevän 
tuomioistuimen tuomari oli sitä mieltä, että yhteisön oikeuden vaikutus lisää 
"huonojen" tuomioiden tekemisen riskiä ja heikentää oikeusvarmuutta. Muuan 
työtuomioistuimen tuomari oli ärsyyntynyt siitä, että hänelle oli langetettu 
tehtävä yhteisön oikeusjärjestelmässä .

(vi) Asiantuntijoille varattu ala

Eräs saksalainen tuomari arvosteli sitä, että ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuinten tuomareilla on harvoin käytössään teknisiä välineitä, jotka ovat 
tarpeellisia yhteisön oikeutta koskevan tiedon saamiseksi. Aloitteen tekeminen 
jää useimmiten pätevien lakimiesten huoleksi. 
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(vii) Sukupolveen liittyvät haasteet

Lukuisat tuomarit, jotka eivät opiskeluaikanaan saaneet yhteisön 
lainsäädäntöä koskevaa opetusta, kokevat yhteisön oikeusjärjestelmän
erityisen haasteelliseksi. Heihin lukeutuvat muun muassa eräs ranskalainen 
muutoksenhakutuomioistuimen tuomari ja eräs kuusikymmentä vuotta 
täyttänyt saksalainen tuomari.

(viii) Tulevaisuudessa kehitettävä rooli

Monet tuomarit uusista jäsenvaltioista suunnittelivat innolla tulevaisuutta.  
Esimerkiksi eräs slovenialainen tuomari totesi, että tämä nimenomainen 
tuomarin työn ulottuvuus kasvaa luonnollisesti ajan myötä.

(ix) Epävarmuus

Useat tuomarit tunsivat itsensä epävarmoiksi soveltaessaan yhteisön oikeutta. 
Yhteisön oikeudelliset perinteet eivät ole yhtä tuttuja ja tulkintamenetelmät 
eroavat tavallisesti käytetyistä menetelmistä. Eräs hallinto-oikeuden tuomari 
koki, että yhteisön oikeuden mittasuhteet ovat niin suuret, että hän ei saa 
niistä otetta päivittäisessä työssään. 

(x) Ilmeinen todellisuus

Melkoinen vähemmistö tuomareista piti kuitenkin suoraa yhteyttä yhteisön 
oikeuteen selkeästi hyvänä asiana ja katsoi sen olevan ”ilmeistä todellisuutta”. 
Eräs italialainen tuomari kertoi olevansa hyvin tietoinen siitä, minkälaisia 
seurauksia tuomarin asema yhteisön oikeuden ensimmäisenä tuomarina tuo 
mukanaan, ja toivoi, että kollegat toisissa jäsenvaltioissa tuntevat samalla 
tavoin.  Toinen vastaaja oli sitä mieltä, että vaikka tämä todellisuus on 
tuomareille lisääntyvässä määrin ilmeinen, osapuolet ja asianajajat eivät 
välttämättä seuraa esimerkkiä. Eräs itävaltalainen tuomari myönsi 
suhtautuneensa alun perin vihamielisesti yhteisön oikeuteen. Hän kuitenkin 
totesi, että mitä enemmän yhteisön oikeutta soveltaa, sitä selvemmäksi se 
muuttuu. Muuan saksalainen tuomari kuvaili tehtävää jopa ”jännittäväksi, 
mutta vaikeaksi”, koska yhteisön oikeus on vielä suhteellisen uutta, eikä alalle 
ole riittävää koulutusta tai kirjastopalveluita.

Kaksi saksalaista hallintotuomioistuinta piti hyvänä asiana sitä, että suurin osa 
yhteisön oikeutta koskevista kysymyksistä voidaan selvittää välittömästi 
ensimmäisessä oikeusasteessa ilman moninkertaisia valituksia. On haitallista 
käsitellä kyseisiä asioita korkeamman oikeusasteen kansallisissa 
tuomioistuimissa, koska tämä viivyttää tapausten käsittelyä tarpeettomasti. 
Eräs ranskalainen kauppatuomioistuimen tuomari totesi, että ensimmäisen 
oikeusasteen tuomarit ovat usein yhteisön oikeuden etulinjalla ja kohtaavat 
vastustusta ylemmän oikeusasteen kansallisten tuomioistuinten taholta. 
Muuan saksalainen tuomari koki, että yhteisön oikeus on jatkuvasti läsnä 
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hänen työsään; vaikka se ei näyttele keskeistä osaa (im Vordergrund), se on 
kuitenkin aina hänen mielessään (im Hinterkopf). 

(xi) Tuomareiden ennakoiva asenne

Eräs ranskalainen tuomari totesi, että tietynlaisen reaktiokyvyn kehittäminen 
on välttämätöntä, koska osapuolten sijaan tuomarin itsensä on omasta 
aloitteestaan vedottava yhteisön lainsäädäntöön.

(xii) Oikeudellinen yhteistyö siviiliasioissa

Lukuisat vastaajat viittasivat erityisesti siviilioikeuden alalla tehtävässä 
oikeudellisessa yhteistyössä (EY:n perustamissopimuksen 61 c artikla) 
käyttämiinsä välineisiin, etenkin Bryssel I -asetukseen, oikeusapudirektiiviin ja 
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta annettuun 
asetukseen.25 Eräs perheoikeuden tuomari oli erityisen kiinnostunut Bryssel II 
-asetuksen soveltamisesta, koska se antaa Euroopan kansalaisille lisäarvoa.

(xiii) Kuluttaja-asiat

Muuan tuomari oli sitä mieltä, että yhteisön oikeus on erityisen tärkeää 
kuluttajansuojan alalla. Hän kuitenkin totesi, että useimmat kansalliset kollegat 
eivät ymmärrä tätä. 

(xiv) acte clair -opin soveltamiseen liittyvät ongelmat

Kaksi korkeimman oikeuden tuomaria eri tuomioistuimista olivat sitä mieltä, 
että joskus on vaikeaa määritellä, soveltuuko acte clair -oppi tiettyyn 
tapaukseen.  Ilmeisin syy tälle piilee siinä, että tuomarin on hankalaa selvittää, 
onko jokin kansallinen tuomioistuin toisessa jäsenvaltiossa käsitellyt 
samanlaista asiaa ja mikä tämän tuomioistuimen päätös on ollut. 

                                               
25 Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, 
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai 
kauppaoikeudellisissa asioissa, EYVL L 160, 30.6.2000, s.37.
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7. Toimenpiteet, joilla varmistetaan yhteisön oikeuden parempi 
ymmärrettävyys ja käyttö kansallisten tuomarien toimesta 

(a) Tiivistelmä ehdotuksista

Yhteensä 790 tuomaria otti kantaa tähän avoimeen kysymykseen ja antoi 
siihen liittyviä ehdotuksia. Suosituin ehdotus oli tuomariksi tähtäävän 
opiskelijan koko opintojen ajan jatkuva perusteellinen koulutus 
eurooppaoikeuden alalla (51,1 prosenttia). Tähän liittyen annettiin monia 
käytännönläheisiä kommentteja (ks. alla osio b). Toiseksi eniten vastauksissa 
pyydettiin enemmän ja parempaa tietoa (21,5 prosenttia) ja annettiin 
ehdotuksia, millä tavoin tietoa voi saada. Lisäksi vastauksissa 
peräänkuulutettiin laajalti parempaa lainsäädäntöä yhteisön tasolla (9,4 
prosenttia). Seuraavat neljä kategoriaa olivat suurin piirtein yhtä suosittuja: 
kielikoulutus (4,4 prosenttia), yhteisön oikeuden käsittelytapa kansallisella 
tasolla (4,3 prosenttia), pyyntö, että Eurooppa tekisi ”vähemmän, mutta 
paremmin” (4,1 prosenttia) ja lopuksi yhteisöjen tuomioistuinta ja sen 
tuomioita koskevat asiat (3,7 prosenttia). Nämä tulokset esitetään kaavion 
muodossa sivulla 56, osion 7 lopussa. 

(b) Tuomareiden koulutuksen parantaminen yhteisön oikeuden saralla  

(i) Oikeusalan koulutuksen lisääminen

Suuri enemmistö vastanneista (75 prosenttia) toivoi yhteisön oikeutta 
koskevan koulutuksen lisäämistä kaikilla tasoilla.  Muutama tuomari oli sitä 
mieltä, että yhteisön oikeutta koskevan opetuksen pitäisi olennaisena ja 
pakollisena osana sisältyä yliopistojen oikeusalan tutkintoihin, kuten jo on 

Oikeusalan  koulutuksen
lisääminen

73%

Koulutuksen käytän-
nönläheisen 
ulottuvuuden 

painottaminen
12%
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Vaihto- ohjelmat
7%

Oikeusalan koulutuksen lisääminen

Koulutuksen käytännönläheisen  ulottuvuuden 
painottaminen
Vaihto-ohjelmat ja yhteydenpito eri jäsenvaltioiden
tuomareiden välillä
Yhteisen oikeuskulttuurin luominen

E-learning

EJTN-verkostoa koskevat kommentit

 ERA- koulutusorganisaatiota koskevat kommentit

Eurooppalaisen oikeusalan koulun luominen

Tuomioiden laatimistavan yhtenäistäminen   
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tapana joissakin jäsenvaltioissa.  Eräs ranskalainen tuomari totesi, että 
yhteisön oikeutta ei ole kaikkialla integroitu riittävän hyvin kansallisiin 
opetussuunnitelmiin niillä aloilla, joilla yhteisön toimivaltaa on laajalti 
harjoitettu.  Tulevaisuuden tuomareita kouluttavien oikeusalan kansallisten 
oppilaitosten osalta tuomarit korostivat yhteisön oikeutta koskevan 
koulutuksen ja etenkin ennakkoratkaisumenettelyn merkitystä. 

Tuomarit antoivat lukuisia toistuvia ehdotuksia virassa toimivien tuomarien 
ammatillisen koulutuksen parantamiseksi.  Koulutuksen tulisi ensinnäkin olla 
tuomareilla maksutonta. Muuan tuomari katsoi, että tällainen koulutus on 
yleisen edun mukaista ja kuuluu yleisölle tarjottaviin palveluihin. Eräs 
saksalainen työtuomioistuimen tuomari oli sitä mieltä, että tämän kaltaisille 
kursseille on olemassa suuri kysyntä. Hän totesi kuitenkin, että paikkoja on 
rajoitetusti, ja että osallistujilta vaaditaan usein maksuja.  Toiseksi koulutuksen 
tulisi olla säännöllistä tai jopa jatkuvaa. Jotkut tuomarit katsoivat tämän olevan 
tehokasta vain, jos koulutuksesta tehdään pakollista. Kolmanneksi 
todettakoon, että tuomarit osallistuivat yhteisön oikeutta koskevaan yleiseen 
koulutukseen ensisijaisesti kansallisella tasolla ja mahdollisimman lähellä 
omaa työpaikkaansa.  Erikoisalojen opetukselle ilmeni olevan huomattava 
tarve. Myös vastakkainen suuntaus kävi ilmi; tuomarit esittivät välillä pyyntöjä 
erikoisalojen opetuksen järjestämisestä eurooppalaisella tasolla esimerkiksi 
kansainvälisen konferenssin muodossa. Neljänneksi vastauksissa toivottiin, 
että yleinen koulutus olisi mahdollisimman monien, kaikissa oikeusasteissa 
työskentelevien kansallisten tuomareiden saatavilla. 

Monet tuomarit pitivät koulutusta tärkeänä motivaatiosyistä. Yhteisön oikeus 
on pelottava säännöstö, ja koulutus voi olla avuksi tiettyjen epäilysten 
poistamisessa.  

(ii) Koulutuksen käytännönläheisen ulottuvuuden erityinen 
painottaminen

Useat tuomarit lähinnä Puolasta, mutta myös Unkarista, Sloveniasta, 
Bulgariasta, Romaniasta ja Saksasta vaativat, että kansallista koulutusta 
muutetaan teoreettisesta enemmän käytännönläheiseen suuntaan.  
Koulutuksen tulisi sisältää yksittäisten tapausten tutkimusta ja workshop-
työskentelyä asiantuntijoiden kanssa. Huomattava määrä tuomareista oli 
myös kiinnostunut vierailemaan Euroopan unionin toimielimissä ja etenkin 
yhteisöjen tuomioistuimessa. 

(iii) Vaihto-ohjelmat ja yhteydenpito eri jäsenvaltioiden tuomarien 
välillä 

Lukuisat vastaajat tasapuolisesta eri jäsenvaltioista panivat merkille 
tuomareiden välisten vaihto-ohjelmien merkityksen Euroopan unionissa. 
Tärkeimpänä asiana korostettiin mahdollisuutta keskustella yhteisistä 
huolenaiheista muiden jäsenvaltioiden tuomareiden kanssa ja nähdä, kuinka 



PR\712384FI.doc 43/59 PE402.874v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

he käsittelevät samanlaisia ongelmia erilaisessa oikeudellisessa kontekstissa. 
Erään saksalaisen tuomarin mukaan vaihto-ohjelmat ovat avain tuomarien 
kansallisen alueen ulkopuoliseen ajatteluun, joka laajentaa tuomarien 
katsantokantaa. Lisäksi monet tuomarit Hollannista, Belgiasta, Sloveniasta ja 
Saksasta olivat henkilökohtaisesti kiinnostuneita harjoittelumahdollisuuksista 
yhteisöjen tuomioistuimessa.

Vastauksista ilmeni myös tietty määrä turhautuneisuutta, joka perustui vaihto-
ohjelmien osallistujille varattujen paikkojen pieneen määrään. Eräs tuomari oli 
esimerkiksi sitä mieltä, että ainoastaan oikeusministeriössä työskentelevät 
tuomarit voivat osallistua vaihto-ohjelmiin, kun taas toinen tuomari 
erityisempää syytä ilmoittamatta katsoi vaihto-ohjelmien olevan tarkoitettu 
yksinomaan etuoikeutetulle valiojoukolle.  

Tämä osio sisältää myös vastauksia, joissa pyydettiin kansallisten tuomarien 
välisen yhteydenpidon lisäämistä esimerkiksi erikoistuneiden verkostojen 
muodossa, mutta joissa ei mainittu varsinaisia vaihto-ohjelmia. Muuan 
saksalainen tuomari piti hyvin tärkeänä sitä, että tuomarilla on anonyymin 
sijaan henkilökohtainen yhteys muiden jäsenvaltioiden tuomareihin.  Eräs 
korkeimman oikeuden tuomari huomautti, että kaikkialla Euroopan unionissa 
työskentelevien tuomarien välinen ajatusten vaihto on olennainen edellytys 
acte clair -opin soveltamiselle. Kansallisen tuomarin on kyseistä oppia 
soveltaakseen tarkistettava, mihin tuloksiin muut kotimaiset tuomioistuimet 
ovat päätyneet ja vaikuttaako saavutettu tulkinnallisten tulosten moninaisuus 
todennäköisesti yhteisön oikeuden yhdenmukaiseen soveltamiseen.  

Muuan ensimmäisen oikeusasteen tuomari Italiasta suositteli, että Euroopan 
unioni tukisi yhteisiä huolenaiheita käsitteleviä Internetin 
keskustelufoorumeita. Hän painotti sitä, että yksittäisten tuomareiden kielitaito 
on ratkaiseva tekijä, joka joissakin tilanteissa voi muodostua esteeksi 
kansainvälisen tason vuorovaikutukselle.  Eräs ruotsalainen tuomari kertoi 
vaihto-ohjelmien olevan keino vähentää pelkoa, jota kollegat joskus tuntevat 
ulkomaista lakia kohtaan.  Tällaiset vaihto-ohjelmat edellyttävät kuitenkin 
henkilökohtaista sitoutumista ja jopa innostusta. 

Lukuisat saksalaiset tuomarit antoivat yksityiskohtaista palautetta Euroopan 
juridisesta koulutusverkostosta.  Eräs tuomari, joka oli ottanut osaa vaihto-
ohjelmaan, oli erityisen innostunut tutustumaan vieraisiin oikeusjärjestelmiin ja 
vapaa osallistumaan erilaisiin hankkeisiin. Kaksi muuta tuomaria olivat 
tyytyväisiä Euroopan juridisen koulutusverkoston tarjontaan, mutta katsoivat, 
että käytettävissä olevat mahdollisuudet eivät ole riittäviä eivätkä tarpeeksi 
tunnettuja kansallisten tuomarien keskuudessa.  

(iv) Yhteisen oikeuskulttuurin luominen

Huomattava määrä tuomareista halusi nähdä Euroopan yhteistä 
oikeuskulttuuria, jonka olennainen osa yhteisön oikeus on, edistettävän yhä 
enemmän.  Esimerkiksi ensimmäisen oikeusasteen kauppatuomioistuimen 
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tuomari Ranskasta huomautti, että yhteisön oikeutta ei tule käsittää 
erikoistuneelle valiojoukolle tarkoitetuksi alaksi, vaan sen tulee olla osa 
asianajajien ja tuomarien jokapäiväistä elämää. Samaan tapaan eräs 
saksalainen hallintotuomioistuimen tuomari totesi, että yhteisön oikeuden 
tulee olla luonnollinen osa tuomarien ja yleisön tietoisuutta.  Muuan 
saksalainen finanssituomioistuimen tuomari huomautti, että tuomareilla on itse 
asiassa suunnaton vastuu yhteisön oikeuden suhteen.  Kansalaisten 
oikeuksiin liittyvissä tapauksissa kansalaiset voivat itse turvautua yhteisön 
säädöksiin. Jos taas esimerkiksi luontotyyppidirektiivin26 määräyksiä rikotaan, 
ympäristö ei voi samalla tavoin puolustautua, ja näin ollen tuomarin täytyy olla 
erityisen tarkkaavainen.  

Toinen tuomari oli sitä mieltä, että kansallisia mielipiteitä oikeuslaitoksen 
tehtävästä tulisi lähentää keskenään, koska alueelliset eroavaisuudet ovat 
tällä hetkellä huomattavia.  Vastauksissa kerrottiin, että tällainen 
yhtenäistäminen on tapahtunut asianajajien osalta jo kauan sitten. Eräs 
ranskalainen tuomari totesi, että kansallisten ja yhteisön tuomioistuinten 
välinen suurempi osmoosi voisi johtaa yhteisen oikeuskulttuurin luomiseen 
Euroopassa. 

(v) e-Learning

E-learning esiintyi silloin tällöin kyselyyn saaduissa vastauksissa. Eräs 
slovenialainen tuomari kiinnitti huomiota siihen, että jotkut vanhemmat 
tuomarit eivät tunne uusinta tietotekniikkaa ja suosivat painettua mediaa. 
Tästä huolimatta lukuisat tuomarit näkevät Internetin mahdollisena 
hyödyllisenä välineenä oppimisprosessissa. Vastauksissa korostettiin myös 
sitä, että tietotekniikan tulee olla vain täydentävä apuväline, eikä se saa 
korvata tuomarien henkilökohtaisia tapaamisia kokonaan. 

(vi) Academy of European Law -koulutusorganisaatiota koskevat 
yksityiskohtaiset kommentit 

Lukuisat tuomarit kommentoivat nimenomaan Academy of European Law  
-koulutusorganisaation järjestämiä seminaareja.  Palautteesta käy ilmi, että 
kyseiset koulutukset ovat olleet hyviä ja tärkeitä. Vastauksissa todetaan 
kuitenkin, että koulutusten osallistumismaksut täytyy ottaa käsiteltäväksi aivan 
kuten esitettiin yllä koulutuksen yhteydessä. 

(vii) Eurooppalainen oikeusalan koulu

Kolme tuomaria esitti idean eurooppalaisesta virastosta tai elimestä, jonka 
tehtävänä olisi tarjota koulutusta yhteisön oikeudessa Euroopan tasolla 

                                               
26 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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syrjäyttämättä kuitenkaan kansallisten viranomaisten ensisijaista tehtävää. 
Eräs portugalilainen tuomari toivoi, että tällaisista eurooppalaisista 
koulutuksista tehtäisiin pakollisia, ja että kansalliset koulutuselimet ottaisivat 
myöhemmin esimerkkiä eurooppalaisesta koulutustarjonnasta. Muuan 
korkeimman hallinto-oikeuden tuomari puolestaan katsoi, että kyseisen elimen 
perustaminen on keskeistä sen kannalta, että yhteisön oikeus muutetaan 
”eläväksi oikeudeksi”, jota sovelletaan kansallisella tasolla. Hän huomautti, 
että hallinnossa ja tuomioistuimissa työskentelevät kansalliset yhteisön 
oikeuden asiantuntijat eivät valitettavasti usein käytännön tasolla sovella 
yhteisön oikeutta.  

(viii) Tuomioiden laatimistavan yhtenäistäminen

Eräs ranskalainen tuomari suositteli, että tuomioiden laatimiseen 
jäsenvaltiossa käytettyjä menetelmiä pitäisi tutkia ja yhtenäistää tietyssä 
määrin. 

(c) Tiedon parempi saatavuus 

(i) Yleisesti enemmän tietoa

Monet tuomarit vaativat enemmän tietoa yhteisön oikeudesta.  Yhteisön 
oikeuden nopeasta muuttumisesta j oh tuen  kyselyyn vastanneiden 
tuomareiden yleisin pelko oli se, että tietyn alan päivitetty tieto ei ole 
saatavilla. Muutama henkilö, joiden mielestä kroonisen tiedonpuutteen ja 
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asiakirjatulvan välille täytyy luoda tasapaino, korosti myös tuomareiden 
kyllästämisen vaaraa. Esimerkiksi eräs itävaltalainen tuomari oli sitä mieltä, 
että yhteisön oikeutta koskeva tieto on esitetty Internetissä hyvin sekavalla 
tavalla, mistä johtuen kunkin asiakirjan viimeisin saatavissa oleva versio on 
mahdotonta erottaa jo vanhentuneista versioista.

Tietoja pyydettiin tuomarien äidinkielellä.  Vastauksissa mainittiin usein tietyt 
ennakkoratkaisumenettelyä, yhteisön oikeuden uusinta kehitystä ja 
jäsenvaltioiden ja yhteisön välistä toimivallan jakoa koskevat tiedot.

(ii) Tieteellinen tai erikoiskirjallisuus

Monet tuomarit etenkin uusista jäsenvaltioista (jäsenvaltiot yleisyyden 
vähenemistä kuvaavassa järjestyksessä: Puola, Slovenia, Liettua, Unkari) 
sivusivat monia tiedemaailmaan ja tutkimukseen liittyviä asioita.  Eräs 
korkeimman oikeuden tuomari havaitsi, että muissa jäsenvaltioissa 
julkaistujen tieteellisten töiden saatavuus on huono. Muuan saksalainen 
finanssioikeuden tuomari yhtyi edelliseen mielipiteeseen ja huomautti, että 
rajat ylittävä tutkimus puuttuu yhteisön oikeuden alalla. Lisäksi yhteisön 
oikeutta käsittelevät kirjat ovat kalliita ja huonosti yleisön saatavilla. Eräs 
puolalainen tuomari lisäsi, että hänen tuomioistuimellaan ei tällä hetkellä ole 
varaa hankkia kirjoja niiden korkean hinnan vuoksi. 

Kysymykseen vastanneet henkilöt olivat vahvasti sitä mieltä, että kaikkien 
olennaisten tieteellisten lainselitysteosten ja muiden kirjojen tulisi olla 
saatavilla tuomarin äidinkielellä kyseisen kielen levinneisyydestä riippumatta. 
Eräs tuomari vaati, että yhteisö rahoittaa tiettyjen vakiintuneiden julkaisujen 
kääntämisen.

Lopuksi kassaatiotuomioistuimessa neuvonantajana toimiva tuomari ja 
ensimmäisen oikeusasteen tuomari kannustivat kehittämään tieteellistä 
kirjallisuutta yhteisön oikeuden alalla edelleen. Kansalliset oikeusalan julkaisut 
eivät käsittele yhteisön oikeutta riittävästi, ja ne julkaistaan usein liian 
myöhään.

(iii) Säännölliset uutiskirjeet

Huomattava määrä vastanneista toivoi lähetettäväksi yhteisön oikeuden 
ohella myös muissa jäsenvaltioissa annettuja olennaisia tuomioita käsittelevän 
uutiskirjeen. Useimmiten toivottiin sähköistä uutiskirjettä, mutta monet 
tuomarit ilmaisivat suosivansa paperiversioita. Uutiskirjeen osalta ehdotettiin, 
että se lähetettäisiin säännöllisesti (esim. kolme tai neljä kertaa vuodessa) 
kevyessä ja tiiviissä muodossa, ja että uutiskirje olisi ennen kaikkea sisältönsä 
osalta merkityksellinen kansallisille tuomareille. Eräs saksalainen toisen 
oikeusasteen tuomari oli sitä mieltä, että tällainen erikoistunut uutiskirje 
rohkaisisi tuomareita päivittämään oman erikoisalansa tietoja ja auttaisi 
välttämään epäolennaisen aineiston penkomisen.
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(iv) Tuomioita sisältävät tietokannat 

Useat tuomarit ilmaisivat mielipiteensä muiden kuin oman jäsenvaltionsa 
oikeuskäytäntöä koskevan tiedon puutteesta. He mainitsivat idean yhteisön 
oikeutta koskevien kansallisten tuomioistuinten tuomioiden tai tuomioiden 
tiivistelmien keräämisestä tietokantaan. Eräs korkeimman oikeuden tuomari 
totesi, että tällainen kattava tietokanta puuttuu, ja että ulkomaisia tuomioita 
koskevan tiedon pitäisi joka tapauksessa maksutonta ja saatavissa 
alkuperäiskielellä ja englanniksi.  Muita ehdotuksia olivat kansallisten 
tietokantojen verkoston perustaminen ja sellaisen palvelun luominen, jonka 
avulla kansalliset tuomarit kaikista jäsenvaltioista voisivat siirtää antamansa 
tuomiot eurooppalaiseen tietokantaan. Muuan tuomari viittasi International 
Association of Refugee Law Judges -järjestöön, jonka tietokannan suhteen on 
esiintynyt ongelmia rahoituksen puuttumisen vuoksi.27 Eräs saksalainen 
tuomari katsoi, että Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja 
ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistyksen verkkosivustolta  löytyvä Jurifast-
tietokanta28 sisältää riittävästi tietoa muissa jäsenvaltioissa annetuista 
tuomioista. Tietokanta antaa myös yleiskatsauksen vireillä olevista 
ennakkoratkaisukysymyksistä ja ennakkoratkaisujen soveltamisesta 
kansallisissa tuomioistuimissa.

(v) Yhteisön oikeuden sisällyttäminen kansallisiin lakikokoelmiin 
ja oppikirjoihin 

Useat tuomarit Ranskan ja Saksan ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimista pyysivät yhteisön lainsäädännön ja siihen liittyvän 
oikeuskäytännön sisällyttämistä kansallisiin lakikokoelmiin, lain harjoittajien 
käsikirjoihin ja lain selitysteoksiin. Eräs saksalainen alueellisen korkeimman 
oikeuden tuomari oli sitä mieltä, että mikäli yhteisön oikeus olisi hakuteoksissa 
sidottu näkyvämmin kansalliseen oikeuteen, sitä ei pidettäisi kansallisista 
säännöistä erillään olevana oikeusjärjestelmänä.

(vi) Hakutoiminnon parantaminen Curia- ja Eur-lex  
          -verkkosivustoilla

Muutama kyselyyn vastannut henkilö pyysi käyttäjäystävällisempää 
hakutoimintoa lainsäädännön ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden 
löytämiseksi. Hakutoimintoon liittyen tehtiin erilaisia ehdotuksia, kuten 
tuomioiden hakeminen avainsanalla, hakutoiminnon muuttaminen 
ongelmakeskeisemmäksi ja hakukoneiden ulkomuodon modernisointi. 

Lopuksi eräs tuomari ehdotti, että tuomiot muutettaisiin vuorovaikutteisiksi 
antamalla lukijoille mahdollisuus klikata lähdeviitteitä minkä tahansa tuomion 
kohdalla ja seurata linkkiä kyseiseen tuomioon, niin ettei lukijan tarvitse tehdä 
                                               
27 Tietokanta löytyy Internetistä osoitteessa: 
http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Tietokanta löytyy Internetistä osoitteessa: 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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kokonaan uutta hakua. Lisäksi ehdotettiin, että ne julkisasiamiesten 
vanhemmat ratkaisuehdotukset, jotka eivät aikaisemmin ole olleet saatavilla 
sähköisessä muodossa, olisivat saatavilla verkossa.

(vii) Tietoisuuden lisääminen ja yhteisön oikeuden parempi 
näkyvyys 

Lukuisten ruotsalaisten, kyproslaisten ja espanjalaisten tuomareiden mielestä 
oli tärkeää, että yhteisön oikeuden parempi näkyvyys kansallisessa mediassa 
varmistetaan, ja että yhteisön lainsäädännön vaikutus kansalaisten 
päivittäiseen elämään Euroopan unionin alueella selitetään heille. 

(viii) Kansallisten ja yhteisön oikeusalan tietokantojen 
yhteentoimivuus

Sen sijaan, että luotaisiin osiossa 7(c)(iv) ehdotettu eurooppalainen tietokanta, 
kaksi tuomaria ehdotti yhteisön oikeutta koskevien hakutoimintojen 
sisällyttämistä hyvin tunnettuihin ja usein käytettyihin kansallisiin oikeusalan 
tietokantoihin, kuten Saksassa Juris-nimellä tunnettuun oikeusalan 
tietokantaan.

 (d) Parannukset yhteisön lainsäädäntötapaan  

(i) Parempi lainsäädäntötapa

Hyvin suuri määrä vastanneista (71 prosenttia) ehdotti lainsäädäntötapaa 
koskevia muutoksia tehtäväksi yhteisön tasolla. 

Joissakin vastauksissa vaadittiin, että lainsäädännön kieli ja rakenne 
muutetaan selkeämmäksi ja järjestelmällisemmäksi.  Erään bulgarialaisen 
tuomarin ilmaisema vaatimus suuremmasta yksinkertaisuudesta ja 
tarkkuudesta sekä monitulkintaisuuden vähentämisestä oli tyypillinen monille 
vastauksille. Muuan saksalainen tuomari puolestaan ehdotti vanhempaan 
lainsäädäntöön kohdistuvien liiallisten ristiviittausten välttämistä. Eräs 
ranskalainen ensimmäisen oikeusasteen tuomari oli sitä mieltä, että yhteisön 
säädösten monimutkaisuus ja muotoilu yltävät joskus surrealistiselle tasolle, ja 
että kasvinjalostajanoikeuksista annettu asetus29 ja Bryssel II -asetus ovat 
esimerkkejä tästä. Kaksi tuomaria totesi, että asetusten ja etenkin direktiivien 
soveltaminen ratione temporis on vaikeaa varmistaa, ja esitetään 
hyödyttömällä tavalla. Eräs talousasioihin erikoistunut tuomari suositteli 
direktiivien ja asetusten virallisten nimien modernisointia, koska nimien ei 
katsota sopivan tuomioiden viittauksiin. Toisessa kieleen liittyvässä 
kommentissa vaadittiin sen yhtenäistä käyttöä kaikissa säädöksissä. Eräs 

                                               
29 Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, yhteisön 
kasvinjalostajanoikeuksista, EYVL L 227, 1.9.1994, s.1.
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saksalainen tuomari oli kuitenkin sitä mieltä, että lainsäädännön 
monimerkityksisyys ja monimutkaisuus ovat väistämättömiä seurauksia 
jäsenvaltioiden haluttomuudesta yhdenmukaistaa oikeusjärjestelmiään edes 
pienessä määrin.

Eräs korkeimman oikeusasteen patenttioikeuden tuomari korosti 
vastauksessaan sitä tosiasiaa, että tietyt säännökset lisätään yhteisön 
säädöksiin vasta viime hetkellä. Tästä huolimatta yhteisön lainsäätäjällä on 
velvollisuus varmistaa, että tällaiset viime hetken lisäykset ovat yhteensopivia 
yhteisön säännöstön kanssa, ja että ne muutetaan loogiseksi 
sääntelyjärjestelmäksi.

Monet tuomarit arvostelivat tiettyjen yhteisön säädösten johdanto-osia niiden 
tarpeettomuuden vuoksi.

Kaksi tuomaria vaati direktiivien sijaan asetusten tehostettua käyttöä 
oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi.  Useat vastaajat toivoivat neuvoston ja 
parlamentin muuttavan lainsäädäntömenettelyä avoimemmaksi annettujen 
säädösten teleologisen tulkinnan helpottamiseksi.

Lopuksi eräs tuomari, joka oli osallistunut asiantuntijana eurooppalaisen 
sopimusoikeuden alalla valmisteltavan yhteisen viitekehyksen (Common 
Frame of Reference) kehittämiseen, katsoi, että oikeusalan ammattilaisten 
tulisi kuulla komissiota järjestelmällisemmän ennen lakiehdotusten viemistä 
eteenpäin. 

(ii) Yhteisön oikeuden kodifiointi ja virallinen kooste

Ranskalaiset ja saksalaiset tuomarit (22 prosenttia) viittasivat usein ideaan 
yhteisön oikeuden kodifioinnista. Kodifioinnilla vältettäisiin tarve viitata 
lukuisiin lähteisiin oikeudellisen ongelman ratkaisemiseksi.  Monet tuomarit 
näkivät tämän osana suurempaa pyrkimystä kohti yhteisön oikeuden 
yksinkertaistamista ja tiedon paremman saatavuuden varmistamista.

(iii) Oikeussäädösten ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden 
paremmat käännökset

Muutamat puolalaiset tuomarit ja eräs suomalainen tuomari (yhteensä 6 
prosenttia tähän kysymykseen saaduista vastauksista) toivovat, että yhteisön 
oikeussäädösten ja tuomioiden käännökset olisivat parempilaatuisia. 

(e) Tuomareiden kielitaitojen parantaminen  

Tuomarit useista eri jäsenvaltioista ja etenkin uusista jäsenvaltioista pitivät 
tuomareiden kielikoulutusta tärkeimpänä asiana. Useat muita ehdotuksia 
tehneet vastaajat mainitsivat myös kielikoulutuksen osana vastaustaan.  Eräs 
slovenialainen tuomari näki kielikoulutuksen hyvin kiireellisenä asiana, kun 
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taas eräs puolalainen tuomari huomautti puutteellisen kielitaidon olevan 
oleellinen ongelma, joka estää muiden asioiden edistymisen.  

Eräs italialainen tuomari totesi, että kielitaito on edellytys eri jäsenvaltioiden 
tuomareiden väliselle suoralle yhteydenpidolle, joka puolestaan on kulmakivi 
siviili- ja rikosasioita koskevassa yhteistyössä. Eräs saksalainen tuomari 
perusti juuri tälle ajatukselle ideansa kaikkien tietyllä alalla toimivien 
tuomareiden kielitaidon osoittavasta mallista, joka helpottaisi rajat ylittävää 
yhteistyötä.  

Muuan itävaltalainen tuomari pohti, pitäisikö kielikoulutuksen olla pakollista 
tuomareille vai tuomariharjoittelijoille. Kaikki vastaajat olivat oikeusalan 
koulutusta koskevaan kysymykseen vastanneiden kanssa yhtä mieltä siitä, 
että koulutuksen tulee olla maksutonta.

Eräs tuomari Yhdistyneestä kuningaskunnasta varoitti kielellisestä 
ahdasmielisyydestä pitäen mielessä myös oikeuslaitosten rajalliset budjetit.30

Hänen monipuolista kielitaitoaan kohtaan ei ollut osoitettu kiinnostusta, mutta 
hän oli jättänyt asian sikseen ja keskittynyt kotimaiseen oikeuteen. 

(f) Kansallisten viranomaisten ja oikeuslaitosten tekemät parannukset  

                                               
30 Ks. Euroopan neuvoston oikeuslaitoksen kehittämiskomitean  (CEPEJ)  julkaisu  European Judicial 
Systems vuodelta 2006 , s.17-44.
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(i) Yhteisön oikeuden parempi täytäntöönpano ja toteuttaminen

Vastauksissa, jotka keskittyivät kansallisten viranomaisten rooliin (42 
prosenttia), pyydettiin yhteisön oikeuden parempaa täytäntöönpanoa 
kansallisella tasolla.  Yhteisön oikeuden toteuttamisen tulee olla täydellistä ja 
ripeää. Kaksi tuomaria varoitti niin sanotusta kultaamisen vaarasta eli 
sellaisten l isäedel lytysten lisäämisestä säädökseen kansallisen
täytäntöönpanomenettelyn aikana, jotka eivät sisälly alkuperäiseen direktiiviin.  
Lukuisat tuomarit mukaan lukien eräs ranskalainen 
muutoksenhakutuomioistuimen tuomari pitivät oleellisena sellaisten 
taulukkojen julkaisemista, joista ilmenisi miten kunkin direktiivin osat on 
sisällytetty kansalliseen oikeuteen.  Yhdessä vastauksessa ehdotettiin 
direktiivin julkaisemista yhdessä sen kansallisen säädöksen kanssa, jolla 
direktiivi pantiin täytäntöön. Tämä tehostaisi kansallista tietoisuutta 
kansallisen säädöksen osalta.  

(ii) Paremmat edellytykset kouluttautumiselle

Monet tuomarit (31 prosenttia) panivat merkille, että koulutusmahdollisuuksien 
luominen on hyödytöntä, jos tuomari ei työmääränsä vuoksi löydä aikaa 
koulutukseen osallistumiselle. Useat vastaajat pitivät itseään ylirasittuneina, ja 
katsoivat olevansa ammatillisesti kehnossa tilanteessa. Eräs tuomari totesi, 
että koulutusta yhteisön oikeuden alalla ei oteta ylennyksissä ja nimityksissä 
huomioon, ja että tämä muodostaa selkeän esteen alalla kouluttautumiselle.  

(iii) Ministeriön sisäinen elin avustamaan tuomareita yhteisön 
oikeuteen liittyvissä asioissa

Pieni vähemmistö tuomareista katsoi, että kansallisen oikeusministeriön 
osana toimiva erikoistunut elin olisi ideaalisella paikalla avustamaan heitä. 
Tuomarit kaikista tuomioistuimista voisivat kääntyä tämän elimen puoleen 
erityisissä tutkimusongelmissa tai kiireellisissä kysymyksissä.

(iv) Erikoistuneet tuomarit ja yhteystuomarit kansallisissa 
tuomioistuimissa 

Useat ruotsalaiset ensimmäisen oikeusasteen tuomarit pitävät hyvänä 
käytäntönä sitä, että tuomioistuimen jokaisella tuomarilla olisi tietty 
oikeudenala (mukaan lukien yhteisön oikeus), jolla hänen tulisi päivittää 
tietojansa ja myös vastata muiden tuomareiden kysymyksiin.  Toiseksi 
ehdotettiin, että tuomioistuimiin perustettaisiin eurooppaoikeuden 
koordinaattorin virkoja, kuten on tehty Alankomaissa.

Eräs belgialainen tuomari halusi jäsenvaltioonsa perustettavan 
yhteystuomarin virkoja tuomioistuinten välisen yhteistyön helpottamiseksi rajat
ylittävissä oikeustapauksissa, kuten perheoikeudellisissa asioissa. Näin on jo 
tehty tietyissä jäsenvaltioissa. 
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(v) Sähköisessä muodossa oleva oikeus

Eräs puolalainen tuomari ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta  
rohkaisi kehittämään oikeusasioiden sähköisiä palveluja (e-Justice) ja 
tietotekniikan parempaa käyttöä tuomioistuinjärjestelmässä.

(vi) Kansallisten korkeimpien oikeuksien tehtävä

Lukuisat ensimmäisen oikeusasteen tuomarit kokivat, että kansallisten 
korkeimpien oikeuksien tulisi tehostaa pyrkimyksiään oikeuskäytäntönsä 
yhdenmukaistamiseksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, 
sillä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö antaa joissakin tapauksissa 
kuluttajalle paremman suojan.  

(g) Euroopan unionin täytyy tehdä ”vähemmän, mutta paremmin”  

(i) Lainsäädännön vähentäminen ja toissijaisuusperiaatteen 
vahvistaminen

Monet tuomarit vaativat, että Euroopan unioni antaa vähemmän 
lainsäädäntöä, ja että yhteisöjen tuomioistuin on vähemmän aktiivinen 
sopimusten ja johdetun oikeuden tulkinnan saralla. Liian suurta 
säädösmäärää pidettiin itsessään ”epäoikeudenmukaisena” kansalaisia 
kohtaan, ja jotkut tuomarit kokivat sen pelottavaksi. Tässä yhteydessä ja 
etenkin lainsäädännöllisellä tasolla avainsana on itsehillintä, jota tulee 
harjoittaa soveltamalla toissijaisuusperiaatetta aiempaa tiukemmalla tavalla.  
Terveydelliset asiat ja vielä yhdenmukaistamatta oleva tuloverotus olivat aloja, 
joilla lainsäädännöllisen toiminnan katsottiin olevan liiallista. 

(ii) Välittömän oikeusvaikutuksen poistaminen

Vain muutamien tuomareiden mielestä välittömän oikeusvaikutuksen 
periaatetta on vaikea soveltaa. Eräs tuomari oli esimerkiksi sitä mieltä, että 
oikeustapauksen häviämisen syitä on vaikea selittää hävinneelle osapuolelle, 
joka on noudattanut kansallista lakia tunnollisesti. Tästä syystä tuomarit 
suosittelivat palaamista tiukan dualistiseen järjestelmään, jossa yhteisön 
oikeudella olisi oikeudellisia vaikutuksia ainoastaan yhteisön oikeuden 
täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säädösten kautta.  
Rikkomismenettely olisi ainoa komission käytettävissä oleva väline, jonka 
avulla se voisi varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät niille sopimuksissa 
asetetut velvoitteet. Yksittäiset kansalaiset eivät ole osallisina tässä 
kansainvälisessä menettelyssä. 
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(h) Parannukset yhteisöjen tuomioistuimen tasolla 

(i) Tuomioiden muoto 

Monilla tuomareilla oli vaikeuksia ymmärtää yhteisöjen tuomioistuimen 
tuomioita.  Saksalaiset tuomarit kohdistivat kritiikkiä pääasiassa 
järjestelmällisten perustelujen ja tuomioiden sisäisen ja ulkoisen 
yhtenäisyyden puuttumiseen, vaikkakin yksi tuomari oli sitä mieltä, että 
saksalaiset tuomarit ovat todennäköisesti liian huolissaan kyseisestä asiasta.  
Useimmat tuomarit pahoittelivat sitä, että yhteisöjen tuomioistuimen tyyli 
muotoilla tuomioita eroaa hyvin paljon kansallisesta tyylistä.  Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että yhteisöjen tuomioistuimen päätösten tutkiminen 
edellyttää suunnattomia ponnisteluja. Eräs tuomari Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta oli samaa mieltä todetessaan, että yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomiot ovat joskus vaikeaselkoisia. Hän suositteli tuomioiden 
muotoilemista samaan selkeään tyyliin, jolla julkisasiamiehen 
ratkaisuehdotukset on kirjoitettu.

(ii) Tiiviimpi yhteydenpito kansallisiin tuomareihin

Useat tuomarit ensimmäisestä oikeusasteesta korkeimpaan oikeusasteeseen 
olivat sitä mieltä, että yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten 
tuomioistuinten välinen vahvistettu vuoropuhelu on tärkeä väline, jonka avulla 
voidaan varmistaa yhteisön oikeuden par e m p i  käyttö kansallisissa 
oikeuslaitoksissa. Tässä lausumassa toistuu kansallisten tuomareiden vahva 
tahto olla tiiviimmin mukana ennakkoratkaisumenettelyn kaikissa vaiheissa 
(katso osio 4(g)(iv)) ja toivomus läheisemmästä yhteydenpidosta yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomareihin ja virkamiehiin koulutuksen puitteissa.

Muut yhteisöjen tuomioistuimen Internet-sivustoon liittyvät asiat käsiteltiin 
edellä osiossa 7(c)(vi).

(i) Lakimiesten koulutus 

Ottaen huomioon, että monet tuomarit luottavat siihen, että osapuolet 
vetoavat yhteisön oikeuteen (ks. osio 6(b)(i)), useiden tuomarien mielestä (6 
prosenttia) pitäisi keskittyä enemmän lakimiesten kouluttamiseen. Mikäli 
lakimiehet turvautuisivat oikeustapauksissa enemmän yhteisön oikeuteen, 
tuomarit pääsisivät useammin analysoimaan siihen liittyviä asioita.  

Paljon työtä on joka tapauksessa tehtävä.  Erään belgialaisen 
muutoksenhakutuomioistuimen tuomarin mukaan useimmat tuomarit eivät 
vielä ole sisäistäneet yhteisön oikeusjärjestyksen olemassaoloa, vaan he 
näkevät Euroopan unionin ennemminkin virkakoneistona kuin 
lainsäädäntöelimenä.  Eräs korkeimman hallinto-oikeuden tuomari huomautti 
pettyneenä, että kotimainen asianajajayhdistys on lakannut tarjoamasta 
yhteisön oikeuden alaan liittyvää koulutusta, koska kursseille ei ollut riittävästi 
kysyntää ja ne olivat siksi liian kalliita. 
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(j) Euroopan unionin perustavanlaatuisten ominaisuuksien muuttaminen

Hyvin pieni määrä tuomareista ehdotti radikaaleja muutoksia Euroopan 
unionin perustuslailliseen rakenteeseen. Yleisin ehdotus koski unionin 
kielitaitovaatimusten muuttamista. Monet tuomarit vaativat, että englannin 
kielestä tehdään unionin ainoa työkieli tai jopa ainoa kieli, jolla yhteisön 
säädökset laaditaan. Tämä helpottaisi tuomareiden välistä viestintää ja 
poistaisi kaikki kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvät ongelmat. Lopuksi eräs 
tuomari suositteli Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen yhdistämistä yhdeksi sopimukseksi, kuten 
ehdotettiin vuonna 2004 allekirjoitetussa Euroopan perustuslaista tehdyssä 
sopimuksessa.31

                                               
31 Sopimus Euroopan perustuslaista, 16.10.2004, EUVL 310/1
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8. Kopio kansallisille tuomareille lähetetystä kyselystä

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

KANSALLISEN TUOMARIN ROOLI EUROOPAN UNIONIN 
OIKEUSJÄRJESTELMÄSSÄ

KYSELY

Ympäröi oikea vaihtoehto ja anna tarvittaessa lisätietoja.
Kysely tehdään nimettömänä.

I. Yhteisön oikeuden saatavuus

A. Tiedätkö millä tavoin voit saada tietoa yhteisön oikeudesta?  KYLLÄ - EI

Jos tiedät, millä tavoin haet tietoa yhteisön oikeudesta? 

 Internetin kautta EUR-lex – CURIA – Muu: _______________________________

 Kansallisten viranomaisten järjestämä koulutus / tiedotus 

 Eurooppalaisten verkostojen järjestämä koulutus / tiedotus

 Muu:_____________________________________________________________

B. Kuinka usein turvaudut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön? 

 Säännöllisesti / Harvoin / Ei koskaan

II. Koulutus ja tiedotus

A. Oletko sitä mieltä, että kielitaito muodostaa esteen yhteisön oikeutta koskevan tiedon riittävälle saamiselle ? 

KYLLÄ - EI

 Onko mielestäsi olemassa jokin aihe, jota koskevaa tietoa sinun on erityisen vaikea saada omalla 

äidinkielelläsi?  Anna esimerkkejä: _____________________________________________

 Oletko koskaan osallistunut kielikurssille, jolla käsiteltiin oikeudellisia asioita?          KYLLÄ - EI  

 Jos olet, anna yksityiskohtaisempia tietoja: ________________________________________

B. Oletko koskaan osallistunut eurooppalaiseen koulutusohjelmaan (TAIEX / EJTN / ERA jne.)? KYLLÄ - EI

Jos olet, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:

 Koulutusohjelman nimi: ____________________________________________

 Saitko koulutukseen taloudellista tukea? KYLLÄ - EI
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o Jos sait, miltä osin koulutusmaksu maksettiin? ____________ %

o Pidätkö itsellesi koituneita kustannuksia suurina? KYLLÄ - EI

o Oletko sitä mieltä, että koulutukseen osallistumisen tulisi olla sinulle maksutonta? KYLLÄ - EI

 Onko koulutukseen osallistumiselle asetettu ehtoja? KYLLÄ - EI

o Jos on, anna yksityiskohtaisempia tietoja: 

_______________________________________________

 Kuinka monta kertaa olet yhteensä osallistunut koulutusohjelmiin? _____________

C. Oletko tietoinen kansallisista koulutusohjelmista yhteisön oikeuden alalla?   KYLLÄ - EI 

   Jos olet, anna yksityiskohtaisempia tietoja: ______________________________________________________

   Oletko koskaan osallistunut tällaiseen kansalliseen koulutusohjelmaan? KYLLÄ - EI

   Jos olet, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:

 Koulutusohjelman nimi: ____________________________________________

 Saitko koulutukseen taloudellista tukea? KYLLÄ - EI

o Jos sait, miltä osin koulutusmaksu maksettiin? _______ __ %

o Pidätkö itsellesi koituneita kustannuksia suurina? KYLLÄ - EI

o Oletko sitä mieltä, että koulutukseen osallistumisen tulisi olla sinulle maksutonta? KYLLÄ - EI

 Onko koulutukseen osallistumiselle asetettu ehtoja? KYLLÄ - EI

o Jos on, anna yksityiskohtaisempia tietoja: 

________________________________________________

 Kuinka monta kertaa olet yhteensä osallistunut koulutuksiin? _____________

D. Onko oikeudellisen ja ministeritason kansallisten verkostojen tehtävä antaa tuomareille tietoja:

 kansallisten tuomioistuinten vireille laittamista ennakkoratkaisupyynnöistä? KYLLÄ - EI

 muiden jäsenvaltioiden merkityksellisestä oikeuskäytännöstä? KYLLÄ - EI

 yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä? KYLLÄ - EI

III. Ennakkoratkaisupyynnöt

A. Kuinka hyvin tunnet Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntömenettelyn?

 Hyvin tunnettu / Tunnettu / Ei tunnettu

B. Oletko koskaan tehnyt ennakkoratkaisupyyntöä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle?      KYLLÄ - EI

   Jos olet, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:

 Kuinka kauan menettely kesti (ennakkoratkaisupyynnön tekemisestä yhteisöjen tuomioistuimen 

antamaan tuomioon)?

o Kestikö mielestäsi jokin tietty ennakkoratkaisumenettelyn osa kohtuuttoman kauan? Jos kesti, 

anna yksityiskohtaisempia tietoja: 

_________________________________________________

 Muotoiliko tuomioistuin kysymyksesi uudelleen? KYLLÄ - EI

o Jos muotoili, niin miltä osin? __________________________________________
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 Oliko sinulla riittävät ohjeet tuomioistuimelle esitettävien ennakkoratkaisukysymysten muotoilemiseen?  

KYLLÄ - EI

o Jos oli, mistä olit saanut ohjeet? ____________________________________________

 Miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vastaus vaikutti kansalliseen menettelyyn; oliko tuomio 

helposti sovellettavissa tapauksen tosiseikkoihin? ___________________________

C. Voivatko osapuolet kotimaasi kansallisen oikeuden mukaan pyytää alimman oikeusasteen tuomioistuinta 

tekemään ennakkoratkaisupyynnön Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle? KYLLÄ - EI

Jos voivat, 

 voidaanko tällainen pyyntö hylätä? KYLLÄ - EI

 pitäisikö hylkäävä päätös perustella?  KYLLÄ - EI

D. Voiko kansallinen tuomari omassa jäsenvaltiossasi tehdä omasta aloitteestaan ennakkoratkaisupyynnön 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle? KYLLÄ - EI

 Voiko omassa jäsenvaltiossasi hakea muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen 

tehdä ennakkoratkaisupyyntö? KYLLÄ - EI

o Jos voi, missä olosuhteissa? ________________________________

E. Onko omassa jäsenvaltiossasi erityisiä elimiä, joiden tehtävä on avustaa tuomareita ennakkoratkaisupyynnön 

tekemisessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle?  KYLLÄ - EI

o Jos on, luettele: __________________________________________

IV. Kansalliset menettelyt

A. Onko omassa jäsenvaltiossasi olemassa yhteisön lainsäädännön ja yhteisön oikeuden yleisten 

oikeusperiaatteiden soveltamiseen liittyviä erityissäännöksiä, kuten: 

 säännöksiä yhteisön oikeuden mukaisesta tulkinnasta? KYLLÄ - EI

o Jos on, anna yksityiskohtaisempaa tietoa: 

_______________________________________

 säännöksiä, jotka oikeuttavat syrjäyttämään yhteisön oikeuden kanssa ristiriidassa olevan 

kansallisen oikeuden?  

KYLLÄ - EI

o Jos on, anna yksityiskohtaisempaa tietoa: 

_______________________________________

B. Kuinka usein osapuolet vetoavat yhteisön oikeuteen oman kokemuksesi mukaan?  

 Hyvin usein / Usein / Joskus / Harvoin / Ei koskaan

Mistä aloista on tällöin kyse ja miksi? _______________________________

C. Voiko kansallinen tuomari omassa jäsenvaltiossasi vedota yhteisön oikeuteen omasta aloitteestaan (vaikka 

osapuolet eivät vetoa siihen)? KYLLÄ - EI

Jos voi, missä määrin tätä tapahtuu käytännössä (voit antaa konkreettisia esimerkkejä)?
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V. Yleisiä kysymyksiä

A. Miten näet oman roolisi ”yhteisön oikeuden ensimmäisenä tuomarina” päivittäisessä työssäsi? 

B. Haluatko ehdottaa parannuksia ennakkoratkaisumenettelyyn? 

C. Mitkä toimenpiteet voisivat olla avuksi yhteisön oikeuden paremman ymmärrettävyyden ja käytön kannalta? 

D.  Voit halutessasi tehdä mitä tahansa huomioita tai ehdotuksia.
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