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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1399/2008, M. S., Irlannin kansalainen, siitä, että Maltan 
oikeusapuviranomainen on rikkonut hänen oikeuttaan direktiivin 2003/8/EY 
mukaiseen oikeusapuun

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Maltan oikeusapuviranomainen on rikkonut hänen 
oikeuttaan direktiivin 2003/8/EY takaamaan oikeusapuun. Vetoomuksen esittäjän mukaan hän 
ei saanut oikeusapua, vaikka hän täytti vaatimukset sen saamiseksi. Vetoomuksen esittäjä 
selittää, että Maltan oikeusapuviranomaisen neuvosta hän ryhtyi tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta Irlannin oikeusavusta vastaava elin lähetti hänen oikeusapua koskevan hakemuksensa 
Maltaan. Täytettyään menettelymääräykset vetoomuksen esittäjä ei ole kyennyt varmistamaan 
hakemuksensa tilannetta, koska Maltan oikeusaputoimisto ei ole ottanut häneen yhteyttä, eikä 
hän ole saanut yhteyttä siihen. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan 
asiaa, koska hän katsoo, että hänen hakemustaan ei ole käsitelty asianmukaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Euroopan unionissa on annettu kansalaisten oikeussuojakeinojen saatavuuden 
varmistamiseksi säännöksiä, jotta rajat ylittävissä riita-asioissa voitaisiin parantaa oikeusavun 
tarjoamista henkilöille, joilla ei ole tarvittavia varoja. Oikeussuojakeinojen saatavuus on 
perusoikeus, joka on vahvistettu erityisesti perusoikeuskirjan 47 artiklassa. Direktiivi, jota 
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väitetään rikotun, on annettu tammikuussa 2003. Sen tavoitteena on parantaa 
oikeussuojakeinoja rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-
asioissa liittyvät yhteiset vähimmäissäännöt.

Jäsenvaltiot nimeävät viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia toimittamaan ja vastaanottamaan 
oikeusapuhakemuksen. Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on 
arvioida riita-asian perusteisiin liittyvät edellytykset oikeusavun myöntämiselle (direktiivin 
6 artikla). Myös henkilön taloudellinen tilanne arvioidaan ottamalla huomioon erilaiset 
direktiivin 5 artiklassa mainitut objektiiviset tekijät. Direktiivillä on otettu käyttöön myös 
lomakkeita oikeusapupyyntöjen toimittamisen helpottamiseksi.

Vetoomuksen esittäjä ottaa esiin kaksi pääkohtaa:
 Oikeusapulomaketta ("pre-printed applications forms for Legal Aid") ei ole 

käytetty. Euroopan siviilioikeudellinen atlas tarjoaa kansalaisten käyttöön kaksi 
lomaketta: lomake oikeusapuhakemuksen toimittamista varten ja lomake 
oikeusavun hakemiseksi Euroopan Unionin toisessa jäsenvaltiossa 
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fi.htm?countrySess
ion=22&).

 Toimivaltaisen viranomaisen päätöstä ei ole annettu tiedoksi, eikä oikeusavun 
epäämistä koskevasta päätöksestä voi valittaa. On syytä panna merkille, että nämä 
seikat sisältyvät kansalliseen lakiin, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Maltan komissiolle toimittaman kansallisen täytäntöönpanotoimen 
mukaan: Where the competent authority in Malta refuses to grant legal aid, it shall 
inform the applicant of the reasons for rejection, and the provisions of article 917 
of the Code shall apply.1 Näin ollen, kun Maltan toimivaltainen viranomainen 
kieltäytyy myöntämästä oikeusapua, se ilmoittaa hakijalle kieltäytymisperusteet ja 
917 artiklaa sovelletaan. Artiklan mukaan siinä tapauksessa, että oikeusapuasioissa 
toimivaltainen viranomainen ottaa kielteisen kannan oikeusavun myöntämiseen, 
asia tutkitaan tuomioistuimessa, joka antaa asianomaisille mahdollisuuden esittää 
lausuntonsa, ennen kuin se ratkaisee asian. Tuomioistuin päättää joko hyväksyä 
kielteisen kannan tai hylätä sen ja myöntää oikeusapua. Näin ollen Malta täyttää 
direktiivin 15 artiklan säännöksen, jonka mukaan on säädettävä mahdollisuudesta 
hakea uudelleenkäsittelyä tai muutosta oikeusapuhakemuksen hylkäyspäätöksen 
johdosta.

Päätelmä 

Edellä sanottu huomioon ottaen vetoomuksen esittäjien komission tietoon saattamien 
seikkojen perusteella ei voida päätellä, että Malta rikkoo direktiiviä 2003/8. Vetoomuksen 
esittäjän tapauksen yksityiskohtaiset olosuhteet eivät ole tiedossa. Komissiolla on sitä paitsi 
erittäin rajoitetut mahdollisuudet puuttua yksittäisiin tapauksiin vakavissa rikkomuksissa. 
Komissio pahoittelee, että tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjän ja Maltan viranomaisen 

                                               
1 Maltan siviilioikeudenkäyntilain (Code of Organization and Civil procedure) 917 artikla: " If the report of the 
Advocate for Legal Aid is in favour of the applicant, the latter shall be admitted to the benefit applied for; but if 
the report is unfavourable, it shall be examined by the Civil Court, First Hall, which shall give the parties the 
opportunity to make their submissions, before it decides on whether to accept the adverse report, or to reject the 
report and admit the demand."
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välinen yhteys ei ole toiminut hyvin menettelyn aikana.

Direktiivin soveltamista arvioidaan, ja komissio laatii siitä vuonna 2010 kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle.

Jos vetoomuksen esittäjät katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu, he voivat saattaa 
asian kansallisella tasolla toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.


