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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

õiguskaitse kättesaadavuse parandamise kohta: õigusabi piiriülestes tsiviil- ja 
kaubandusvaidlustes
(2012/2101(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/8/EÜ, millega 
parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes 
vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad1,

– võttes arvesse komisjoni 23. veebruari 2012. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ 
(millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades 
sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad) kohaldamise 
kohta (COM(2012)0071),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõiget 3;

– võttes arvesse rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse 25. oktoobri 1980. aasta Haagi 
konventsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

A. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 lõikes 3 on sätestatud, et isikule, 
kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab 
talle võimaluse kohtusse pöörduda;

B. arvestades, et nõukogu direktiivi 2003/8/EÜ sätetega tagatakse, et piiriüleste vaidluste 
korral on kodanikel juurdepääs õiguskaitsele;

C. arvestades, et direktiivi peamise sättega tagatakse, et õigusabist ei saa keelduda ainult sel 
põhjusel, et vaidlus on piiriülene, ja iga liikmesriik säilitab küll oma õigusabisüsteemi, 
kuid peab avama selle isikutele teistest liikmesriikidest;

D. arvestades, et direktiiviga on sätestatud ka tingimused piiriülese õigusabi osutamiseks, mis 
on seotud eeskätt rahaliste vahenditega, vaidluse sisuga ja vaidluse piiriülese iseloomuga;

E. arvestades, et tasuta õigusabi tuleb anda ainult isikutele, kelle rahalised vahendid ei 
võimalda neile ilma niisuguse abita juurdepääsu õiguskaitsele;

F. arvestades, et neid vahendeid hinnatakse lähtuvalt kohtu asukoha liikmesriigis kehtivatest 
suunistest, ning mitmes liikmesriigis on kehtestatud kindlaksmääratud künnised;

                                               
1 EÜT L 26, 31.1.2003, lk 41.
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G. arvestades, et need künnised on liikmesriigiti suuresti erinevad, ning isik, kes on ühes 
liikmesriigis tunnistatud tasuta õigusabi vajajaks, võib selleks teises liikmesriigis mitte 
kvalifitseeruda, ning direktiivi artikli 5 lõikes 4 seda probleemi ka tunnistatakse;

H. arvestades, et nende lahknevuste probleemi lahendamiseks tuleks kaaluda, kas kodanikul 
peaks olema lubatud taotleda tasuta õigusabi ka oma elukohariigis ja kas tema taotluse üle 
võiksid otsustada selle liikmesriigi ametiasutused;

I. arvestades, et olukorra lihtsustamiseks nii kodanike kui ka direktiivi kohaldavate 
ametiasutuste jaoks tuleks kodanikele anda võimalus piiriülese vaidluse korral tasuta 
õigusabi taotledes valida, kas taotlusega tegeleb elukohaliikmesriik või kohtu asukoha või 
otsuse täitmise liikmesriik, 

J. arvestades, et kui niisugune valik antaks, saaksid liikmesriigid kohaldada oma 
kriteeriumeid, selle asemel et taotlus edasi suunata või viidata teise liikmesriigi 
tingimustele ja suunistele;

K. arvestades, et kodanikele, kelle õigust tasuta õigusabile on nende elukohaliikmesriigis 
tunnistatud, võiksid saada vastava tõendi, mida tunnistaksid ka kohtu asukoha ja otsuse 
jõustamise liikmesriigi ametivõimud;

L. arvestades, et direktiiviga sätestatud piiriülene õigusabi hõlmab ka piiriüleste juhtudega 
kaasnevaid lisakulusid, nagu suuline ja kirjalik tõlge ning reisikulud;

M. arvestades, et rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse 25. oktoobri 1980. aasta Haagi 
konventsioon sisaldab samasuguseid sätteid rahvusvahelisel tasandil; arvestades aga, et 
seda kohaldab vaid 17 liikmesriiki 27st;

N. arvestades, et ülejäänud liikmesriike tuleks seepärast julgustada konventsioonile alla 
kirjutama või seda ratifitseerima;

Direktiivi 2003/8/EÜ kohaldamine

1. tunnustab komisjoni aruande esitamise eest direktiivi 2003/8/EÜ kohaldamise kohta;

2. märgib rahuloluga, et kõik liikmesriigid on selle direktiivi üle võtnud; märgib siiski, et 
liikmesriigid tõlgendavad direktiivi reguleerimisala teatud punktides erinevalt;

Kasvav teadlikkus õigusest tasuta õigusabile piiriülestes vaidlustes

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et selle direktiiviga antud õigustest on teadlikud ilmselt 
vaid vähesed kodanikud ja õigusala töötajad;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta meetmeid, et suurendada teadlikkust õigusest 
tasuta õigusabile piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes, ning edendada sellega 
kodanike vaba liikumist;

5. palub lisaks komisjonil ja liikmesriikidel käivitada tõhus teavituskampaania, et jõuda 
suure arvu potentsiaalsete kasusaajateni ning õigusala töötajateni;
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6. juhib tähelepanu asjaolule, et teavet õigusabi kohta võib jagada uute tehnoloogiate ja 
kommunikatsioonivahendite abil; 

Pädeva õigustoetuse tagamine

7. on seisukohal, et tuleks luua andmebaas juristidest, kellel on piisav keeleoskus ja võrdleva 
õigusteaduse alased teadmised piiriüleste vaidluste lahendamiseks, tagades sellega, et 
juhtumeid lahendama määratakse juristid, kes on selleks piisavalt kompetentsed;

8. soovitab võtta kasutusele spetsiaalsed koolituskavad juristide piiriülese pädevuse 
suurendamiseks, erilise tähelepanuga keeltekursustele ja võrdlevale õigusteadusele;

Direktiivi kasutamise lihtsustamine kodanike jaoks

9. peab väga oluliseks tagada, et kohaldamine oleks lihtne, nii et kodanikel oleks alati 
võimalik taotleda õigusabi ilma juristi abita;

10. teeb lisaks ettepaneku, et liikmesriigid kaaluksid, kas tasuks määrata igas jurisdiktsioonis 
piiriüleste õigusasjadega tegelemiseks üksainus asutus, kuna see koondaks kompetentsust 
ja muudaks süsteemi ka nähtavamaks;

11. soovitab anda taotlejatele võimalus valida, kas taotleda tasuta õigusabi 
elukohaliikmesriigis või kohtu asukoha ja otsuse täitmise liikmesriigis; märgib, et 
niisuguse korra puhul saaksid iga liikmesriigi ametiasutused kohaldada taotluse üle 
otsustades oma kriteeriumeid;

12. teeb ettepaneku, et kui elukohaliikmesriik otsustab anda tasuta õigusabi ja kinnitab seda 
ühise tõendiga, tunnistaks seda otsust ka kohtu asukoha ja otsuse täitmise liikmesriik;

13. soovitab, et vajaduse korral kaetaks ka kulud, mis on seotud taotlust hindava kohtuniku 
või ametniku ette ilmumisega; 

14. kutsub komisjoni üles esitama eelöeldut arvestades direktiivi muudatusettepanekut, 
näiteks uue õigusabi koodeksi kontekstis;

Õigustoetuse alternatiivsete vormide edendamine

15. julgustab liikmesriike looma tõhusamaid süsteeme koostööks riigiasutuste ja 
valitsusväliste organisatsioonide vahel, et teha õigusabi ja õigusnõustamine kodanikele 
paremini kättesaadavaks;

16. väljendab heameelt arvukate algatuste üle, mis on osutunud heaks näiteks parimate tavade 
kohta tasuta õigusabi valdkonnas, sealhulgas pro bono agentuurid ja õiguskliinikud;

17. julgustab liikmesriike tagama võimalikult lihtne juurdepääs menetluseelsele õigusabile, sh 
vaidluste lahendamise alternatiivsetele meetoditele, mis on sageli kulutõhusamad ja 
vähem aeganõudvad kui kohtumenetlus;

Õigusabi rahvusvahelised aspektid
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18. palub, et liikmesriigid, kes ei ole veel allkirjastanud ja/või ratifitseerinud rahvusvahelise 
õiguskaitse kättesaadavuse 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsiooni, teeksid seda, 
kuna see parandab kodanike juurdepääsu õiguskaitsele väljaspool Euroopa Liitu;

o

o          o

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse 
kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta 
õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad, on Euroopa kodanike jaoks väga tähtis õigusakt, 
kuna selle eesmärk on tagada, et ka vähemkindlustatud ühiskonnaliikmetel oleks juurdepääs 
õiguskaitsele teistes liikmesriikides, näiteks siis, kui nad kasutavad oma vaba liikumise õigust 
või siseturu eeliseid.

1. Direktiivi kohaldamine

Direktiivi on kohaldatud alates 2004. aastast. 2012. aastast esitas komisjon esimese aruande, 
milles hinnati selle direktiivi kohaldamist.

Raportöör tervitab komisjoni aruannet ja märgib rahuloluga, et komisjoni hinnangul 
kohaldavad kõik liikmesriigid seda direktiivi üldiselt edukalt. Komisjon märgib, et mõned 
liikmesriigid vast ei kohalda teatud sätteid täiel määral; kui see on nii, siis peaks komisjon 
kasutama talle aluslepingutega antud volitusi, et tagada ELi õiguse kohaldamine.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ainult tsiviil- ja kaubandusasjades. Täpsemalt, seda ei 
kohaldata kriminaalõiguse ja avaliku õiguse vaidlustes. Tsiviil- ja kaubandusküsimuste 
määratlust tuleb mõista vastavalt ELi õigusele, mis tähendab, et mõnedes vaidlustes, mida 
mõnes liikmesriigis võidaks käsitleda avaliku õiguse alla kuuluvaks, kehtivad tegelikult 
kõnealuse direktiivi sätted.

2. Üldine teadlikkus

Peamine probleem kõnealuse direktiivi puhul on asjaolu, et seda teatakse liiga vähe. 
Komisjoni hinnangul on piiriülese õigusabi olemasolust teadlikud vaid 12% kodanikest1. Kui 
kodanikud ei tea, et on olemas võimalus taotleda piiriülest õigusabi, siis ei saa nad seda õigust 
ka kasutada, sattudes olukorda, kus see oleks vajalik.

Seepärast on oluline võtta meetmeid, et tagada suurem teadlikkus piiriülesest õigusabist, 
eeskätt juristide seas.

3. Praktilised edusammud

Üks probleem on selles, et kui tasuta õigusabi võimaldatakse ja määratakse jurist, siis võib 
juristil ja kliendil olla raskusi teineteise mõistmisega kas puuduva keeleoskuse tõttu või 
seetõttu, et ei mõisteta teineteise õigussüsteeme. Tuleks astuda samme, tagamaks, et 
niisugustel juhtudel määratud juristidel on piisavad oskused nii asjaomase keele kui ka teise 
riigi õigussüsteemi osas. Seda saaks teha näiteks andmebaaside koostamisega juristidest, kel 
on vastavad oskused olemas, kus neid andmebaase veel ei ole.

Et kompetentsuse taset tõsta, peaksid liikmesriigid kaaluma, kas tasuks määrata igas 
jurisdiktsioonis piiriüleste õigusasjadega tegelemiseks üksainus asutus, tagades sellega, et 
                                               
1 Special Eurobarometer nr 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf



PE504.231v01-00 8/8 PR\925611ET.doc

ET

juhtumitega tegelevatel ametnikel oleks piisavalt kogemusi. Kui piiriülese õigusabi 
juhtumitega tegeletakse detsentraliseeritult, on ametnikel sageli väga vähe niisuguseid 
toimikuid, seega võib ametnikul olla liiga vähe kogemusi, et taotlusi tõhusalt käsitleda. 

Teine probleem on selles, et eri liikmesriikidel on tasuta õigusabi osutamiseks erinevad 
künnised või erinevad suunised. See tähendab, et isik, kes kvalifitseeruks oma 
elukohaliikmesriigis tasuta õigusabi saajaks, ei pruugi selleks kvalifitseeruda liikmesriigis, 
kus vaidlust lahendatakse.

Arvestades eelöeldut ja ka asjaolu, et elukohaliikmesriigi ametnikel võib olla lihtsam 
taotlejaga suhelda ja tema rahalist olukorda hinnata, teeb raportöör uue ettepaneku: taotlejatel
peaks olema võimalus valida, kas taotleda tasuta õigusabi elukohaliikmesriigis või 
liikmesriigis, kus õigusabi vajatakse. Iga amet kohaldaks oma künniseid ja suuniseid. Kui 
elukohaliikmesriigi amet otsustab taotluse rahuldada, saab kodanikul vastava tõendi, mida 
omakorda tunnistaksid ka teise liikmesriigi ametnikud ilma olukorda uuesti hindamata.

See peaks tegema asjad kodanike jaoks (ja ka asjaomaste ametite jaoks) oluliselt lihtsamaks 
ning kiirendaks menetlust.

Seepärast tuleks paluda, et komisjon teeks vastavalt eelöeldule direktiivi muudatusettepaneku.

5. Rahvusvahelised suhted

Rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon 
sisalduvad samasugused eeskirjad õigusabi kohta, mis kehtivad rahvusvahelisel tasandil. 
Konventsiooni kohaldavate riikide arv on küllalt väike, kuid kasvab. Ainult 17 liikmesriiki 
27st kohaldavad konventsiooni. Liikmesriike tuleks julgustada konventsiooni allkirjastama, 
vajadusel ka nõukogu otsusega, kuna nende kodanikud saaksid kasu ligipääsust õigusabile ka 
teatud kolmandates riikides.


