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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

oikeussuojan saatavuuden parantamisesta: oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä 
siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa 

(2012/2101(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston 27. tammikuuta 2003 antaman direktiivin 2003/8/EY 
oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla 
oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle 23. helmikuuta 2012 annetun komission kertomuksen direktiivin 
2003/8/EY soveltamista siten, että sillä parannetaan oikeussuojakeinoja rajatylittävissä 
riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset 
vähimmäisvaatimukset (COM(2012)0071), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Haagissa 25. lokakuuta 1980 tehdyn yleissopimuksen 
kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013);

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan 3 kohdan nojalla 
"maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on 
tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi".

B. ottaa huomioon, että neuvoston direktiivi 2003/8/EY sisältää määräykset, jotka koskevat 
kansalaisten oikeussuojakeinojen varmistamista rajatylittävissä riita-asioissa;

C. ottaa huomioon, että direktiivin tärkeimmällä säännöksellä varmistetaan, että oikeusapua 
ei voida evätä yksinomaan siitä syystä, että riita-asia on rajat ylittävä, ja että kukin 
jäsenvaltio näin ollen soveltaa omaa oikeusapujärjestelmäänsä mutta on velvoitettu 
avaamaan sen myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisten käyttöön;

D. ottaa huomioon, että direktiivissä säädetään myös rajatylittävän oikeusavun antamisen 
ehdoista, jotka liittyvät erityisesti käytettävissä oleviin varoihin, kiistan perusteisiin sekä 
kiistan rajat ylittävään luonteeseen;

E. katsoo, että oikeusapua on myönnettävä vain henkilöille, joiden varat eivät riitä 
oikeustoimiin ilman mainittua oikeusapua;

                                               
1 EUVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
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F. ottaa huomioon, että jäsenvaltion, jossa oikeutta käydään, on arvioitava mainittuja varoja 
voimassa olevien ohjeidensa ja useissa jäsenvaltioissa voimassa olevien raja-arvojen 
mukaisesti;

G. ottaa huomioon, että mainitut raja-arvot poikkeavat huomattavasti toisistaan eri 
jäsenvaltioissa ja että kansalaiselta, joka katsotaan oikeusapukelpoiseksi yhdessä 
jäsenvaltiossa, voidaan evätä oikeusapu toisessa jäsenvaltiossa ja että mainitun ongelman 
korjaaminen jossain määrin sisältyy direktiivin 5 artiklan 4 kohtaan; 

H. katsoo, että mainittujen eroavaisuuksien poistamiseksi olisi harkittava, olisiko kansalaisen 
voitava hakea oikeusapua myös asuinjäsenvaltiossaan, missä tapauksessa asuinjäsenvaltio 
päättää hakemuksen hyväksymisestä; 

I. katsoo, että sekä kansalaisen että direktiiviä soveltavan jäsenvaltion aseman 
helpottamiseksi kansalaisille olisi annettava oikeus valita rajatylittävien 
oikeusapupyyntöjen yhteydessä, päätetäänkö asiasta kansalaisen asuinjäsenvaltiossa vai 
jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa päätös pannaan täytäntöön;

J. katsoo, että jos valinnan mahdollisuus olisi olemassa, jäsenvaltioiden viranomaiset 
voisivat soveltaa omia kelpoisuusvaatimuksiaan sen sijaan, että niiden olisi välitettävä 
pyyntö edelleen tai viitattava muiden jäsenvaltioiden ehtoihin ja ohjeisiin;

K. katsoo, että kansalaisille, joiden oikeus saada oikeusapua on tunnustettu heidän 
asuinjäsenvaltiossaan, voitaisiin antaa asiaa koskeva todistus, jonka tunnustavat sen 
jäsenvaltion viranomaiset, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa päätös pannaan 
täytäntöön;

L. ottaa huomioon, että oikeusavun antaminen rajat ylittävissä riita-asioissa kattaa myös 
rajatylittäviin tapauksiin liittyvät lisäkustannukset kuten tulkkaus-, kääntämis- ja 
matkakustannukset;

M. ottaa huomioon, että Haagissa 25. lokakuuta1980 tehty yleissopimus 
kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta sisältää vastaavat säännökset 
kansainvälisellä tasolla; ottaa huomioon, että vain 17 EU:n 27 jäsenvaltiosta soveltaa 
mainittua yleissopimusta;

N. katsoo, että jäljellä olevia jäsenvaltioita olisi kehotettava allekirjoittamaan tai ratifioimaan 
yleissopimuksen;

Direktiivin 2003/8/EY soveltaminen

1. antaa komissiolle tunnustusta sen antamasta kertomuksesta, joka koskee direktiivin 
2003/8/EY soveltamista;

2. panee tyytyväisenä merkille, että kaikki jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi 
kansallista lainsäädäntöään; toteaa kuitenkin, että direktiivin tiettyjen kohtien 
soveltamisalaa koskevat tulkinnat poikkeavat toisistaan eri jäsenvaltioissa;

Tietoisuuden lisääminen oikeudesta rajat ylittävään oikeusapuun
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3. pitää valitettavana, että suhteellisen harvat kansalaiset ja ammatinharjoittajat ovat tietoisia 
direktiivin tuomista oikeuksista; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin, joilla lisätään tietoisuutta 
oikeudesta rajat ylittävään oikeusapuun siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa ja 
joilla lisätään kansalaisten vapaata liikkuvuutta;

5. kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään tehokkaita 
tiedotuskampanjoita, joilla voidaan saavuttaa suuri määrä mahdollisia tuensaajia ja 
oikeusalan ammattilaisia;

6. huomauttaa, että oikeusapua koskevien tietojen saantia voitaisiin helpottaa uudella 
teknologialla ja uusilla viestintävälineillä;

Asiantuntevan oikeusavun varmistaminen

7. katsoo, että olisi perustettava riittävän kielitaidon ja oikeudellisen pätevyyden omaavia 
oikeusalan ammattilaisia koskevat tietokannat, jotta voidaan varmistaa, että pätevät 
oikeusalan ammattilaiset nimitetään hoitamaan mainittuja tehtäviä;

8. ehdottaa, että oikeusalan ammattilaisille, joilla on rajatylittävä pätevyys, olisi järjestettävä 
koulutusta, jossa keskitytään kielikursseihin ja vertailevan oikeustieteen kursseihin;

Direktiivin toimivuuden edistäminen kansalaisten eduksi

9. korostaa menettelyjen selkeän täytäntöönpanon merkitystä, jolla varmistetaan, että 
kansalaiset voivat kaikissa tapauksissa pyytää oikeusapua turvautumatta oikeusalan 
ammattilaiseen;

10. ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltiot harkitsevat, olisiko kullakin oikeudenkäyttöalueella 
nimitettävä yksi viranomainen vastaamaan rajatylittävää oikeusapua koskevista asioista, 
koska siten voitaisiin keskittää toimivaltaa ja edistää järjestelmän näkyvyyttä;

11. ehdottaa, että hakijoille olisi annettava oikeus valita, hakevatko he oikeusapua
asuinjäsenvaltiossaan vai jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa päätös 
pannaan täytäntöön; toteaa, että mainittujen järjestelyjen mukaisesti kunkin jäsenvaltion 
viranomaiset voisivat sen jälkeen soveltaa omia kelpoisuusvaatimuksiaan hakemusten 
käsittelyssä;

12. ehdottaa, että kaikkien hakijan asuinjäsenvaltion viranomaisten oikeusavun myöntämistä 
koskevien päätösten, joista annetaan yhteinen todistus, olisi oltava voimassa 
jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti pidetään tai jossa päätös pannaan täytäntöön;

13. katsoo, että tarvittaessa korvattaviin kustannuksiin olisi sisällytettävä kustannukset, jotka 
aiheutuvat asioinnista tuomarin tai hakemusta käsittelevän viranomaisen kanssa;

14. pyytää, että komissio esittää direktiivin muuttamista koskevan ehdotuksen edellä mainitun 
mukaisesti mahdollisesti oikeusapua koskevien uusien sääntöjen yhteydessä; 

Oikeusavun vaihtoehtoisten muotojen edistäminen
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15. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tehokkaampia julkisten elinten ja 
kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestelmiä, jotta oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta ovat 
paremmin kansalaisten saatavilla;

16. pitää myönteisinä lukuisia aloitteita, jotka ovat osoittautuneet hyviksi esimerkeiksi 
maksuttoman oikeusavun parhaista käytännöistä, maksuttomat oikeusaputoimistot mukaan 
lukien, 

17. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riita-asioiden käsittelyä edeltävän oikeusavun 
saatavuuden ja edistämään sen käyttömahdollisuuksia, mukaan lukien neuvonta, joka 
koskee vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä, jotka monissa tapauksissa ovat 
kustannustehokkaampia ja vähemmän aikaa vieviä kuin riita-asioiden käsittely;

Oikeusavun kansainväliset näkökohdat

18. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja/tai ratifioineet 
25. lokakuuta 1980 tehtyä Haagin yleissopimusta kansainvälisluonteisten 
oikeudenkäyntien helpottamisesta, allekirjoittamaan ja/tai ratifioimaan sopimuksen, koska 
se edistää kansalaisten oikeusavun saatavuutta kolmansissa valtioissa;

o

o o

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.



PR\925611FI.doc 7/8 PE504.231v01-00

FI

PERUSTELUT

Oikeussuojan saatavuuden parantamisesta ja oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä siviili- ja 
kauppaoikeuden alan riita-asioissa 27. tammikuuta 2013 annettu neuvoston direktiivi
2003/8/EY on EU:n kansalaisten kannalta hyvin tärkeä säädös, koska sen tarkoituksena on 
parantaa vähäosaisten kansalaisten oikeusavun saantia muissa jäsenvaltioissa esimerkiksi 
yhteyksissä, joissa kansalaiset hyödyntävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen tai hyötyvät 
sisämarkkinoista;

1. Direktiivin täytäntöönpano

Direktiiviä on sovellettu vuodesta 2004 lähtien. Komissio laati vuonna 2012 ensimmäisen 
arviointikertomuksen direktiivin soveltamisesta. 

Esittelijä pitää komission kertomusta myönteisenä ja panee tyytyväisyydellä merkille, että 
komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että yleisesti ottaen kaikki jäsenvaltiot soveltavat 
direktiiviä asianmukaisesti. Komissio toteaa, että jotkut jäsenvaltiot ehkä eivät pane kaikkia 
yksittäisiä säännöksiä täysimääräisesti täytäntöön; siinä tapauksessa komission olisi 
käytettävä perussopimuksen mukaista toimivaltaansa ja varmistettava EU:n lainsäädännön 
noudattaminen.

Direktiiviä sovelletaan vain siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa; sitä ei sovelleta 
rikosoikeudellisissa eikä julkisoikeudellisissa kiistoissa. Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat 
määritetään itsenäisesti EU:n oikeudessa, mikä tarkoittaa sitä, että jotkut kiistat, jotka 
joissakin jäsenvaltioissa ovat julkisoikeudellisia kiistoja, saattavat itse asiassa kuulua tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

2. Yleinen tietoisuus

Suurin havaittavissa oleva ongelma on, että direktiivi ei ole riittävän tunnettu. Komissio on 
todennut, että vain 12 prosenttia kansalaisista tietää rajatylittävää oikeusapua koskevan 
direktiivin voimassaolosta1. Jos kansalaiset eivät ole tietoisia rajat ylittävän oikeusavun 
pyytämisen mahdollisuudesta, he eivät todennäköisesti pääse hyötymään oikeudestaan 
tilanteessa, jossa oikeusapua tarvitaan. 

Näin ollen on erityisen tärkeää ryhtyä toimiin, joilla lisätään tietoisuutta rajatylittävästä 
oikeusavusta erityisesti oikeusalan ammattilaisten keskuudessa.

3. Käytännön parannukset

Yhtenä ongelmana on, että tapauksissa, joissa oikeusapua myönnetään ja asianajaja 
nimitetään, asianajajalla ja hänen asiakkaallaan saattaa olla kieli- ja kommunikaatio-ongelmia 
kielitaidon tai vastapuolen oikeusjärjestelmää koskevien tietojen puuttumisen vuoksi. Olisi 
ryhdyttävä toimiin, joilla varmistetaan, että mainittuja tapauksia hoitamaan nimitetyillä 
asianajajilla on riittävä kielitaito ja että he tuntevat vastapuolen oikeusjärjestelmän. Edellä 

                                               
1 Eurobarometri erityistutkimus, lokakuu 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf
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mainittu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi perustamalla asianajajia koskevia tietoja sisältäviä 
tietokantoja siinä tapauksessa, että ne puuttuvat. 

Suoritustason parantamiseksi jäsenvaltiot voisivat harkita myös yhden siirtävän ja 
vastaanottavan viranomaisen nimittämistä kullekin lainkäyttöalueelle, millä varmistetaan, että 
mainittuja asioita käsittelevät virkamiehet ovat riittävän kokeneita virkamiehiä. Tapauksissa, 
joissa rajatylittävä oikeusapu on hajautettu, yksittäisissä toimistoissa on usein hyvin vähäinen 
määrä tapauksia, minkä vuoksi on mahdollista, että viranomaisilla ei ole hakemusten 
tehokkaassa käsittelyssä vaadittavaa kokemusta. 

Toisena vallitsevana ongelmana on se, että eri jäsenvaltiot soveltavat erilaisia 
vähimmäisvaatimuksia ja ohjeita oikeusavun myöntämisen yhteydessä. Edellä mainittu 
tarkoittaa sitä, että hakija, joka on oikeutettu oikeusapuun asuinjäsenvaltiossaan, ei ehkä 
olekaan oikeutettu siihen siinä jäsenvaltiossa, jossa kiistaa käsitellään.

Tämän vuoksi ja koska on mahdollista, että asuinjäsenvaltion viranomaiset voivat 
kommunikoida paremmin hakijan kanssa ja arvioida paremmin hänen taloudellista 
tilannettaan, esittelijä haluaa esittää uuden ehdotuksen: hakijoiden olisi voitava valita, 
hakevatko he oikeusapua asuinjäsenvaltiossa vai jäsenvaltiossa, jossa oikeusapua tarvitaan. 
Kukin viranomainen soveltaisi omia vaatimuksiaan ja ohjeitaan. Jos asuinjäsenvaltion 
viranomainen hyväksyy pyynnön, asianomaiselle henkilölle annetaan hyväksymistodistus, 
jonka toisen valtion viranomaiset hyväksyvät ilman tilanteen uutta arviointia.

Tämä yksinkertaistaisi menettelyä huomattavasti kansalaisten (ja myös toimivaltaisten 
viranomaisten) kannalta ja nopeuttaisi menettelyjä.

Näin ollen olisi pyydettävä, että komissio antaa direktiivin muuttamista koskevan ehdotuksen 
edellä mainitun mukaisesti.

5. Kansainväliset suhteet

25. lokakuuta 1980 tehty Haagin yleissopimus kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien 
helpottamisesta sisältää vastaavat säännökset, jotka koskevat oikeutta oikeusapuun ja joita 
sovelletaan kansainvälisellä tasolla. Yleissopimusta noudattavien valtioiden lukumäärä on 
suhteellisen pieni, mutta nousussa. EU:n 27 jäsenvaltiosta vain 17 noudattaa Haagin 
yleissopimusta. Jäsenvaltioita olisi kehotettava allekirjoittamaan yleissopimus – tarvittaessa 
neuvoston päätöksellä – koska niiden kansalaiset hyötyisivät oikeusavun saatavuudesta myös 
tietyissä kolmansissa maissa. 


