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Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja 

täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. syyskuuta 2010 tuomioistuimen toimivallasta 

sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 täytäntöönpanosta ja tarkistamisesta 

(2009/2140(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan, 

 

– ottaa huomioon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 44/20011 (jäljempänä 'Bryssel I -asetus' tai 'asetus'), 

 

– ottaa huomioon komission kertomuksen asetuksen soveltamisesta (KOM(2009)0174), 

 

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2009 esitetyn komission vihreän kirjan asetuksen 

tarkistamisesta (KOM(2009)0175), 

 

– ottaa huomioon Heidelbergin raportin (JLS/2004/C4/03) Bryssel I -asetuksen 

soveltamisesta jäsenvaltioissa ja kannanotot komission vihreään kirjaan, 

 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman komission 

tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Vapauden, turvallisuuden ja 

oikeuden alue kansalaisia varten" – Tukholman ohjelma2 ja erityisesti sen luvut 

"Kansalaisten ja yritysten yksityisoikeudellisten oikeussuojan saatavuuden 

parantaminen" ja "Eurooppalaisen oikeuskulttuurin kehittäminen", 

 

– ottaa huomioon, että unioni on liittynyt kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevään 

Haagin konferenssiin 3. huhtikuuta 2007, 

 

– ottaa huomioon oikeuspaikkasopimuksista 30. kesäkuuta 2005 tehdyn Haagin 

yleissopimuksen allekirjoittamisen unionin puolesta 1. huhtikuuta 2009, 

 

– ottaa huomioon tuomioistuimen oikeuskäytännön, erityisesti seuraavat asiat: Gambazzi 

v. DaimlerChrysler Canada3, the Lugano opinion4, West Tankers5, Gasser v. MISAT6, 

Owusu v. Jackson7, Shevill1,Owens Bank v. Bracco2, Denilauer3, St Paul Dairy 

                                                 
1 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0090. 
3 Asia C-394/07, Gambazzi v. DaimlerChrysler Canada, Kok. 2009, s. I-2563. 
4 Lausunto 1/03, Kok. 2006, s. I-1145. 
5 Asia C-185/07, Allianz SpA v. West Tankers Inc., Kok. 2009, s. I-663. 
6 Asia C-116/02, Gasser GmbH v. MISAT Srl, Kok. 2003, s. I-14693. 
7 Asia C-281/02, Owusu v. Jackson, Kok. 2005, s. I-1383. 



Industries4 ja Van Uden5, 

 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen tuomioistuimen 

toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla6, 

21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 805/2004 riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen 

täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta7, 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 eurooppalaisen 

maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta8, 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisesta vähäisiin 

vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä9, 18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 4/2009 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten 

tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa 

asioissa10 ja 27. marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 

avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 

kumoamisesta11, 

 

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 864/2007 sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin 

sovellettavasta laista (Rooma II)12, 

 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. joulukuuta 2009 antaman 

lausunnon, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0219/2010), 

 

A. pitää asetusta (EY) N:o 44/2001 ja sen edeltäjää Brysselin yleissopimusta EU:n 

lainsäädännön onnistuneimpina osina; ottaa huomioon, että asetuksella luotiin perusta 

Euroopan oikeudelliselle alueelle, ja katsoo, että asetus on palvellut kansalaisia ja 

yrityksiä, koska oikeusvarmuus ja päätösten ennustettavuus on yhtenäisten 

eurooppalaisten säädösten – ja niitä täydentävän merkittävän oikeuskäytännön – 

ansiosta parantunut, koska näin on pystytty välttämään rinnakkaisia oikeusmenettelyitä 

ja koska asetukseen viitataan ja sitä käytetään välineenä muiden välineiden yhteydessä, 

 

                                                                                                                                                           
1 Asia C-68/93, Shevill ja muut v. Presse Alliance, Kok. 1995, s. I-415. 
2 Asia C-129/92, Owens Bank Ltd v. Fulvio Bracco ja Bracco Industria Chimica SpA, Kok. 1994, s. 

I-117. 
3 Asia 125/79, Denilauer v. Couchet Frères, Kok. 1980, s. 1553. 
4 Asia C-104/03, St Paul Dairy Industries v. Unibel, Kok. 2005, s. I-3481. 
5 Asia C-391/95, Van Uden v. Deco-Line, Kok. 1998, s. I-7091. 
6 Koonnos julkaistu virallisessa lehdessä EYVL C 27, 26.1.1998, s. 1. 
7 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 15. 
8 EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1. 
9 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1. 
10 EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1. 
11 EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1. 
12 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40. 



B. toteaa, että tästä huolimatta asetusta on arvosteltu tuomioistuimen ratkaisujen 

seurauksena ja että se kaipaa päivittämistä, 

 

C. katsoo, että eksekvatuurimenettelystä luopuminen – mikä on komission päätavoite – 

nopeuttaisi oikeuden päätösten vapaata liikkuvuutta ja muodostaisi Euroopan 

oikeudellisen alueen rakentamisen kannalta tärkeän virstanpylvään, 

 

D. toteaa, että eksekvatuurimenettelyä koskevia hakemuksia hylätään harvoin: ainoastaan 

1–5 prosenttiin hakemuksista haetaan muutosta, ja nämä muutoksenhakupyynnöt 

hyväksytään harvoin; toteaa, että sisämarkkinoilla on vaikeaa perustella sitä, että 

ulkomaisen tuomion tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon kuluu paljon aikaa ja rahaa, ja 

että tämä voi olla erityisen harmillista silloin, kun kantaja hakee velallisen omaisuutta 

koskevan tuomion täytäntöönpanoa useilla lainkäyttöalueilla, 

 

E. ottaa huomioon, että monissa EU-säädöksissä – eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta 

koskevassa asetuksessa, eurooppalaista maksumääräystä koskevassa asetuksessa, 

eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä koskevassa asetuksessa ja 

elatusvelvollisuutta koskevassa asetuksessa1 – ei vaadita eksekvatuurimenettelyä, 

 

F. ottaa huomioon, että eksekvatuurimenettelyn lakkauttaminen olisi toteutettava 

säätämällä, että oikeuden päätös, joka on tunnustettavissa ja täytäntöönpantavissa sen 

asetuksen nojalla, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä jäsenvaltiossa, jossa se on 

annettu, on täytäntöönpanokelpoinen kaikkialla EU:ssa; katsoo, että tähän olisi 

yhdistettävä poikkeuksellinen menettely, joka on sen osapuolen käytettävissä, jota 

vastaan täytäntöönpanoa haetaan, jotta velallisille voidaan tarjota asianmukainen oikeus 

vedota täytäntöön panevan valtion tuomioistuimiin siinä tapauksessa, että kyseinen 

osapuoli haluaa valittaa täytäntöönpanosta asetuksessa säädettyjen perusteiden 

mukaisesti; katsoo, että on huolehdittava siitä, etteivät ennen 

uudelleentarkasteluhakemusta koskevan määräajan umpeutumista toteutetut 

täytäntöönpanotoimet ole peruuttamattomia, 

 

G. katsoo, että asetuksessa (EY) N:o 44/2001 säädetty vähimmäisturva on säilytettävä, 

 

H. katsoo, että virkamiesten ja haastemiesten vastaanottavassa jäsenvaltiossa on kyettävä 

sanomaan, onko asiakirja, jonka perusteella täytäntöönpanoa haetaan, kansallisen 

tuomioistuimen antama virallinen ja lainvoimainen tuomio, 

 

I. katsoo, että välimiesmenettelyä käsitellään tyydyttävästi New Yorkin yleissopimuksessa 

vuodelta 1958 sekä kansainvälisestä kauppaoikeuden alalla sovellettavasta sovittelusta 

vuonna 1961 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa; toteaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot 

ovat näiden yleissopimusten sopimuspuolia; katsoo, että välimiesmenettely on suljettava 

edelleen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 

 

J. ottaa huomioon, että New Yorkin yleissopimuksen säännöt ovat vähimmäissääntöjä ja 

että sopimusvaltioiden lainsäädäntö saattaa olla suopeampi välimiesmenettelyn 

toimivallan pätevyyden tai välitystuomion suhteen, 

 

K. katsoo lisäksi, että sääntö, jonka mukaan yksinomainen toimivalta olisi oltava 

                                                 
1 Katso johdanto-osan yhdeksäs kappale. 



tuomioistuimilla jäsenvaltiossa, jossa välimiesoikeus sijaitsee, voisi aiheuttaa 

huomattavia ongelmia, 

 

L. ottaa huomioon, että ehdotus tuomioistuinkäsittelyä koskevasta yksinomaisesta 

lainkäyttövallasta, joka tukee välimiesmenettelyä jäsenvaltioiden 

siviilituomioistuimissa, on herättänyt kiihkeätä keskustelua, josta käy ilmi, että 

jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet yhteistä kantaa, ja että maailman kilpailutilanne tällä 

alalla huomioon ottaen olisi vahingollista pyrkiä painostamaan niitä, 

 

M. katsoo, että erilaisten kansallisten menettelytapojen, jotka on kehitetty suojelemaan 

välimiesmenettelyn tuomiovaltaa (oikeudenkäyntikiellot), kunhan ne ovat 

yhdenmukaisia henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja perusoikeuksien kanssa, 

välityslausekkeen hyväksymistä koskevan lausuman, välityslausekkeen rikkomista 

koskevien vahingonkorvausten, Kompetenz-Kompetenz-periaatteen kielteisen 

vaikutuksen tai muiden vastaavien on edelleenkin oltava käytettävissä, ja että tällaisten 

menettelyiden vaikutus ja niistä seuraavat tuomioistuimen päätökset muissa 

jäsenvaltioissa on jätettävä kyseisten jäsenvaltioiden lainsäädännön alaisuuteen, kuten 

oli kantana ennen tuomiota asiassa West Tankers, 

 

N. katsoo, että osapuolten itsenäisyys on keskeinen asia ja että vireilläolovaikutusta 

koskevan säännöksen soveltaminen tuomioistuimen tukemalla tavalla (esimerkiksi 

Gasser) mahdollistaa sen, että oikeuspaikan valintaa koskevia lausekkeita voidaan 

heikentää torpedoinnilla, 

 

O. ottaa huomioon, että kolmansia osapuolia saattaa sitoa (esimerkiksi konossementtiin 

sisältyvä) oikeuspaikkasopimus, jota he eivät ole erikseen hyväksyneet, ja että tämä 

saattaa vaikuttaa kielteisesti heidän oikeussuojansa saatavuuteen ja olla selvästi 

epäoikeudenmukaista, ja katsoo, että sen vuoksi kolmansia osapuolia koskevia 

oikeuspaikkasopimuksia on tarpeen käsitellä asetuksen erillisessä säännöksessä, 

 

P. toteaa, että vihreässä kirjassa ehdotetaan, että monia asetuksen soveltamisen yhteydessä 

havaittuja ongelmia voitaisiin helpottaa parantamalla tuomioistuimien välistä viestintää; 

katsoo, että käytännössä on mahdotonta säätää tuomareiden välisen viestinnän 

parantamisesta kansainvälisen yksityisoikeuden välineessä mutta että viestintää voidaan 

edistää osana eurooppalaisen oikeuskulttuurin luomista koulutuksen ja verkostoitumisen 

avulla (Euroopan juridinen koulutusverkosto, Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, 

Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto, siviili- ja 

kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto), 

 

Q. katsoo, että kun kyse on henkilöllisyyteen liittyvistä oikeuksista, on tarpeen rajoittaa 

mahdollisuutta valita edullisin oikeuspaikka korostamalla, että periaatteessa 

tuomioistuinten olisi hyväksyttävä lainkäyttövallan harjoittaminen vain silloin, kun 

kanteella on riittävä, olennainen ja merkittävä yhteys kyseiseen maahan, koska tämä 

olisi hyödyllistä siksi, että erityisesti osapuolten väliset edut, jotka liittyvät mielipiteen 

vapauden suojaan, yksityiselämän oikeuteen ja oikeuteen nauttia hyvästä maineesta, 

saataisiin entistä paremmin tasapainoon; toteaa, että sovellettavan lainsäädännön 

ongelmaa käsitellään erityisesti Rooma II -asetusta koskevassa lainsäädäntöaloitteessa; 

katsoo, että tarkistetussa asetuksessa kansallisille tuomioistuimille olisi annettava 

joitakin ohjeita, 

 



R. katsoo, että väliaikaisten toimenpiteiden osalta olisi selkeytettävä Denilauerin asiaan 

liittyvää oikeuskäytäntöä tekemällä selväksi, että ex parte -menettelyt voidaan tunnustaa 

ja ne voidaan panna täytäntöön asetuksen perusteella edellyttäen, että vastaajalla on 

ollut mahdollisuus valittaa niistä, 

 

S. ottaa huomioon, että on epäselvää, missä määrin turvamääräykset, joiden tarkoituksena 

on tiedon ja todisteiden hankkiminen, on jätetty asetuksen 31 artiklan soveltamisalan 

ulkopuolelle, 

 

Kansainvälisen yksityisoikeuden kokonaisvaltainen toimintaperiaate 

 

1. rohkaisee komissiota tarkastelemaan toimivaltaa, täytäntöönpanoa ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä koskevien asetusten välisiä suhteita; katsoo, että yleisen tavoitteen olisi 

oltava oikeudellinen kehys, joka on johdonmukaisesti jäsennelty ja helposti 

käytettävissä; katsoo, että tätä tarkoitusta varten kaikkia asiakysymyksiä koskeva 

terminologia, kaikki käsitteet ja kaikki vaatimukset samanlaisista säännöistä kaikissa 

asiakysymyksissä olisi yhdenmukaistettava ja harmonisoitava (esim. vireilläolovaikutus, 

toimivaltaista tuomioistuinta koskevat lausekkeet jne.), ja lopullinen tavoite voisi olla 

kansainvälisen yksityisoikeuden kattava kodifiointi; 

 

Eksekvatuurimenettelystä luopuminen 

 

2. kehottaa lakkauttamaan eksekvatuurimenettelyä koskevan vaatimuksen mutta katsoo, 

että tämä on tasapainotettava sen osapuolen oikeuksien turvaamiseen tarkoitetuilla 

asianmukaisilla varotoimilla, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan; katsoo, että sen 

vuoksi on otettava käyttöön poikkeuksellinen menettely, joka on käytettävissä siinä 

jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan; katsoo, että tämän menettelyn pitäisi olla 

käytettävissä sen osapuolen hakemuksesta, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan 

asetuksen liitteessä III luetellulta tuomioistuimelta; katsoo, että tämän 

poikkeusmenettelyn mukaisen hakemuksen perusteiden olisi oltava seuraavat: (a) 

tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa 

tunnustamista pyydetään; (b) jos tuomio on annettu poisjäänyttä vastaajaa vastaan eikä 

haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi niin hyvissä ajoin ja sillä 

tavalla, että vastaaja olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos vastaaja ei 

ole hakenut muutosta tuomioon, vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus siihen; (c) jos 

tuomio on ristiriidassa sellaisen tuomion kanssa, joka on annettu samojen asianosaisten 

välillä siinä valtiossa, jossa tunnustamista pyydetään, ja (d) tuomio on ristiriidassa 

toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa valtiossa samaa asiaa koskevan ja samojen 

asianosaisten välillä aikaisemmin annetun tuomion kanssa, ja viimeksi mainittu tuomio 

täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiseksi siinä valtiossa, jossa 

tuomioon vedotaan; katsoo lisäksi, että hakemus olisi voitava esittää tuomarille jopa 

ennen kuin täytäntöönpanotoimenpiteitä toteutetaan ja että jos tuomari päättää, että 

hakemus perustuu vakaviin syihin, hakemuksen esittäjän olisi saatettava asia liitteessä 

III olevassa luettelossa ilmoitettuun tuomioistuimeen uudelleentarkasteltavaksi edellä 

säädettyjen arviointiperusteiden mukaisesti; kannattaa sitä, että johdanto-osaan lisätään 

kappale, jonka mukaan kansallinen tuomioistuin voi rangaista kiusantekomielessä 

tehdyn tai kohtuuttoman hakemuksen muun muassa oikeudenkäyntikulujen 

korvaamiseksi; 

 

3. kehottaa aloittamaan julkisen keskustelun oikeusjärjestyksen ja kansainvälisen 



yksityisoikeuden välineiden yhteydestä; 

 

4. katsoo, että kyseistä 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusmenettelyä varten on luotava 

yhdenmukainen menettelyä koskeva määräaika, jotta varmistetaan sen mahdollisimman 

nopea toteuttaminen; katsoo, että on myös huolehdittava siitä, etteivät mahdollisesti 

ennen poikkeusmenettelyhakemusta tai poikkeusmenettelyä koskevan määräajan 

umpeutumista toteutetut täytäntöönpanotoimet ole peruuttamattomia; vaatii erityisesti, 

ettei ulkomailla annettua tuomiota saisi panna täytäntöön, jos siitä ei ole asianmukaisesti 

ilmoitettu velalliselle; 

 

5. katsoo, että virallisen todistuksen vaatimuksen on oltava menettelyn tukena 

tunnustamisen varmistamiseksi, mutta että sitä varten olisi myös oltava vakiolomake; 

katsoo tässä yhteydessä, että liitteessä V tarkoitettua todistusta olisi parannettava ja 

samalla vältettävä mahdollisimman hyvin kaikenlainen kääntämisen tarve; 

 

6. katsoo, että kustannusten säästämiseksi täytäntöön pantavasta päätöksestä voitaisiin 

kääntää vain perusteen loppu (tuomiolauselma ja yhteenveto perusteluista), paitsi 

silloin, kun on kyse poikkeusmenettelyä koskevasta hakemuksesta, jolloin koko teksti 

on käännettävä; 

 

Viralliset asiakirjat 

 

7. katsoo, että virallisia asiakirjoja ei pitäisi panna suoraan täytäntöön ilman, että sen 

valtion oikeusviranomaisten, jossa täytäntöönpanoa on haettu, on mahdollista hakea 

niihin muutosta; katsoo sen vuoksi, että käyttöön otettavaa poikkeusmenettelyä ei pitäisi 

soveltaa pelkästään tapauksiin, joissa virallisen asiakirjan täytäntöönpano olisi selkeästi 

vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, missä täytäntöönpanoa 

pyydetään, koska on mahdollista kuvitella tilanne, jossa virallinen asiakirja voi olla 

ristiriidassa aiemmin annetun tuomion kanssa, ja virallisen asiakirjan pätevyys (eri asia 

kuin virallisuus) voidaan riitauttaa sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, josta virhe tai 

virheellinen tulkinta on lähtöisin, myös asiakirjan täytäntöönpanon aikana; 

 

Asetuksen soveltamisala 

 

8. katsoo, että asetuksen (EY) N:o 4/2009/EY soveltamisalan mukainen elatusvelvollisuus 

pitäisi jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mutta toteaa, että lopullisena 

tavoitteena olisi oltava kattava säännöstö, johon sisältyvät kaikki asiakysymykset; 

 

9. vastustaa jyrkästi välimiesmenettelyn sisällyttämistä (edes osittain) asetuksen 

soveltamisalaan; 

 

10. katsoo, että asetuksen 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa olisi tehtävä selväksi, etteivät 

pelkästään välimiesmenettelyt, vaan myös oikeudelliset menettelyt, jotka koskevat 

välimiesmenettelyn toimivallan pätevyyttä tai laajuutta pääasiana tai vireille pantavana 

asiana tai esikysymyksenä, on jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle; katsoo 

lisäksi, että 31 artiklaan olisi lisättävä kohta, jossa säädetään, että tuomiota ei tunnusteta, 

jos päätöstä tehdessään tuomion antaneen jäsenvaltion tuomioistuin on päättäessään 

kysymyksestä, joka liittyy välityslausekkeen pätevyyteen tai laajuuteen, jättänyt 

huomiotta välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön jäsenvaltiossa, jossa 

täytäntöönpanoa haetaan, paitsi jos kyseisen jäsenvaltion tuomio tuottaa saman tuloksen 



aivan kuin olisi sovellettu välimiesmenettelyä koskevaa lainsäädäntöä jäsenvaltiossa, 

jossa täytäntöönpanoa haettiin; 

 

11. katsoo, että tätä pitäisi myös selventää asetuksen johdanto-osassa; 

 

Oikeuspaikan valinta 

 

12. katsoo, että torpedointiongelma voitaisiin ratkaista siten, että oikeuspaikkasopimuksessa 

nimetty tuomioistuin vapautetaan velvoitteestaan lykätä asian käsittelyä 

vireilläolovaikutusta koskevan säännöksen nojalla; katsoo, että tähän pitäisi yhdistää 

vaatimus, että valitun tuomioistuimen pitäisi päättää nopeasti ennakkokysymyksenä 

kaikista toimivaltakiistoista; katsoo, että tämän tueksi asetuksen johdanto-osassa olisi 

painotettava osapuolten itsenäisyyden tärkeyttä; 

 

13. katsoo, että asetukseen olisi sisällytettävä uusi määräys, joka koskee mahdollisuutta 

vastustaa oikeuspaikkasopimusta kolmansia osapuolia vastaan; katsoo, että tällaisella 

säännöksellä voitaisiin määrätä, että henkilöä, joka ei ole sopimuksen osapuoli, sitoo 

yksinomainen oikeuspaikkasopimus, joka on tehty asetuksen mukaisesti, ainoastaan, jos 

(a) sopimus sisältyy kirjalliseen asiakirjaan tai sähköiseen tallenteeseen; (b) henkilölle 

annetaan ajoissa riittävä ilmoitus tuomioistuimesta, jossa asia käsitellään; 

(c) tavarankuljetussopimuksissa valittu tuomioistuin on (i) tavarankuljettajan 

kotipaikka; (ii) tavarankuljetussopimuksessa sovittu vastaanottopaikka; 

(iii) tavarankuljetussopimuksessa sovittu toimituspaikka tai (iv) satama, jossa tavarat on 

alun perin lastattu laivaan, tai satama, jossa tavarat lopullisesti puretaan laivasta; katsoo, 

että lisäksi olisi säädettävä, että kaikissa muissa tapauksissa kolmas osapuoli voi nostaa 

kanteen muutoin asetuksen mukaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jos käy ilmi, 

että kyseisen osapuolen sitominen valittuun oikeuspaikkaan olisi selvästi 

epäoikeudenmukaista; 

 

Forum non conveniens 

 

14. ehdottaa, että asiassa Owusu vastaan Jackson esiin tulleen ongelman välttämiseksi 

asetuksen (EY) N:o 2201/2003 15 artiklan mukaista ratkaisua, jossa sallitaan se, että 

jonkin jäsenvaltion tuomioistuimet, joilla on toimivalta pääasiassa, voisivat lykätä asian 

käsittelyä katsoessaan toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan tuomioistuimella olevan 

paremmat edellytykset käsitellä asia tai sen jokin osa, niin että osapuolet voisivat nostaa 

kanteen kyseisessä tuomioistuimessa tai että tuomioistuin, jossa kanne on nostettu, voisi 

siirtää asian kyseiselle tuomioistuimelle asianomaisten osapuolten suostumuksella1; 

 

Asetuksen toimivuus kansainvälisessä oikeusjärjestyksessä 

 

15. katsoo, että toisaalta kysymystä, olisiko asetuksen säännöksillä oltava vastavuoroinen 

vaikutus, ei ole riittävästi pohdittu ja että olisi ennenaikaista ottaa tämä askel ilman 

kattavaa tutkimusta, laajoja kuulemisia ja poliittista keskustelua, joissa parlamentilla 

olisi oltava johtava rooli, ja kehottaa komissiota käynnistämään tämän prosessin; katsoo 

toisaalta, että ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten 

kahdenkeskisten sopimusten suuren määrän sekä vastavuoroisuutta ja toisen maan 

lakien huomioon ottamista koskevat kysymykset voidaan puhua globaalista ongelmasta 

                                                 
1 KOM(2009)0154, 5 artikla. 



ja että ratkaisua siihen olisi myös haettava samanaikaisesti Haagin konferenssissa 

aloittamalla uudelleen neuvottelut kansainvälisiä tuomioita koskevasta 

yleissopimuksesta; valtuuttaa komission tekemään parhaansa saadakseen käyntiin tämän 

hankkeen, joka on kuin Graalin malja kansainväliselle yksityisoikeudelle; kehottaa 

komissiota selvittämään, miten laajalti vuonna 2007 tehty Luganon yleissopimus1 voisi 

toimia mallina ja inspiraation lähteenä tällaiselle yleissopimukselle; 

 

16. katsoo, että yksinomaista toimivaltaa koskevat yhteisön säännöt voitaisiin ulottaa 

koskemaan kolmannessa maassa nostettuja kanteita, kun kyse on esineoikeuksista 

kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokraamisesta; 

 

17. suosittaa, asetuksen tarkistamista niin, että on mahdollista soveltaa vastavuoroisuutta 

yksinomaisiin oikeuspaikkasopimuksiin kolmansien maiden tuomioistuinten hyväksi; 

 

18. katsoo, että kysymystä säännöksestä, jonka nojalla asian Owens Bank vastaan Bracco 

ratkaisu kumottiin, olisi tarkasteltava erikseen; 

 

Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kotipaikan määritelmä 

 

19. katsoo, että (viime kädessä kaikkiin unionin säädöksiin sovellettava) luonnollisten 

henkilöiden kotipaikka olisi syytä määritellä Euroopan unionin tasolla, jotta voidaan 

välttää erityisesti sellaiset tilanteet, joissa henkilöillä on useampi kuin yksi kotipaikka; 

 

20. torjuu yritysten kotipaikkaa koskevan yhdenmukaisen määritelmän Bryssel I 

-asetuksessa, koska määritelmästä, jolla on näin kauaskantoiset seuraukset, olisi 

keskusteltava ja siitä olisi päätettävä kehitettävän eurooppalaisen yritysoikeuden 

soveltamisalan puitteissa; 

 

Korot 

 

21. katsoo, että asetuksessa olisi säädettävä, että täytäntöön paneva tuomioistuin ei voi 

kieltäytyä noudattamasta tuomion antaneen tuomioistuimen maassa sovellettavia 

automaattisia korkosääntöjä ja soveltaa sen sijaan kansallista korkoastetta ainoastaan 

täytäntöönpanoperusteen antamispäivästä lähtien poikkeusmenettelyn mukaisesti; 

 

Teollisoikeudet 

 

22. katsoo, että niin sanottuja torpedointitoimia koskevan ongelman ratkaisemiseksi 

tuomioistuin, jossa kanne on nostettu myöhemmin, olisi vapautettava velvoitteestaan 

lykätä asian käsittelyä vireilläolovaikutusta koskevan säännön nojalla silloin kun 

tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, ei selvästi ole toimivaltainen; torjuu 

kuitenkin ajatuksen, että aikaisempia tapahtumia koskevaa sääntöä ei sovellettaisi 

lainkaan kielteistä vahvistuskannetta koskeviin pyyntöihin siksi, että tällaisilla 

pyynnöillä saattaa olla oikeutettu kaupallinen tarkoitus; katsoo kuitenkin, että 

kysymykset, jotka koskevat toimivaltuutta, olisi parasta ratkaista niiden ehdotusten 

puitteissa, joilla perustetaan yhdistetty patenttioikeudenkäyntijärjestelmä; 
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23. katsoo, että terminologiset ristiriitaisuudet asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I)1 ja 

asetuksen (EY) N:o 44/2001 olisi poistettava sisällyttämällä Bryssel I -asetuksen 

15 artiklan 1 kohtaan "ammattilaisen" määritelmä, joka on sisällytetty Rooma I -

asetuksen 6 artiklan I kohtaan, ja korvaamalla Bryssel I -asetuksen 15 artiklan 3 kohdan 

ilmaus "sopimukset, jotka koskevat yhteishintaan tarjottavia kuljetus- ja 

majoituspalvelujen yhdistelmiä" viittauksella matkapakettidirektiiviin 90/314/ETY2 

kuten Rooma I -asetuksen 6 artiklan 4 kohdan b alakohdassa; 

 

Yksittäisiä työsopimuksia koskeva toimivalta 

 

24. kehottaa komissiota pohtimaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 

huomioon ottaen, että voitaisiinko löytää entistä suurempaa oikeusvarmuutta ja 

sopivampaa suojaa haavoittuvammalle osapuolelle tarjoava ratkaisu työntekijöille, jotka 

eivät suorita työtään yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa (esim. kuorma-autoilijat, 

lentoliikenteen matkustamohenkilöstö); 

 

Henkilöllisyyteen liittyvät oikeudet 

 

25. katsoo, että asiassa Shevill tehtyyn ratkaisuun on suhtauduttava varauksin; katsoo sen 

vuoksi, että vähentääkseen tiettyjen lainkäyttöalueiden tuomioistuinten taipumusta 

hyväksyä alueellinen toimivalta, vaikka kanteella ja maalla, jossa kanne on nostettu, on 

vain heikko yhteys, asetuksen johdanto-osaan olisi lisättävä kappale, jossa selvennetään, 

että periaatteessa kyseisen maan tuomioistuinten olisi hyväksyttävä lainkäyttövallan 

harjoittaminen vain silloin, kun kanteella on riittävä, olennainen ja merkittävä yhteys 

kyseiseen maahan; katsoo, että tämä olisi hyödyllistä siksi, että osapuolten edut 

saataisiin entistä paremmin tasapainoon; 

 

Väliaikaiset toimenpiteet 

 

26. katsoo, että jotta varmistettaisiin entistä parempi oikeussuojan saatavuus, 

turvaamismääräykset, joiden tarkoituksena on tiedon ja todisteiden hankkiminen tai 

todisteiden säilyttäminen, olisi katettava väliaikaisten ja suojaavien toimenpiteiden 

käsitteellä; 

 

27. katsoo, että asetuksessa olisi määriteltävä tällaisia toimenpiteitä koskeva toimivalta 

niiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, joissa pyydetty tieto tai todiste sijaitsee, sen 

toimivallan ohella, joka on tuomioistuimilla, jotka ovat toimivaltaisia asian suhteen; 

 

28. katsoo, että "väliaikainen toimenpide tai turvaamistoimi" olisi määriteltävä johdanto-

osan kappaleessa termein, joita on käytetty asiassa St Paul Dairy; 

 

29. katsoo, että asiassa Van Uden tehty ero niiden tapausten välillä, joissa toimenpiteen 

sallivalla tuomioistuimella on toimivalta asiassa, ja tapauksissa, joissa sillä ei sitä ole, 

olisi korvattava testillä, joka perustuu kysymykseen, pyydetäänkö toimenpiteitä niiden 

oikeudenkäyntien tueksi, joita käydään tai on määrä käydä kyseisessä jäsenvaltiossa tai 
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muussa valtiossa kuin jäsenvaltiossa (jolloin 31 artiklan mukaisia rajoituksia ei olisi 

noudatettava) vai toisessa jäsenvaltiossa käytävän oikeudenkäynnin tueksi (jolloin 

31 artiklan mukaisia rajoituksia olisi noudatettava); 

 

30. kehottaa, että tekstiin sisällytetään johdanto-osan kappale, jotta voitetaan vaikeudet, 

jotka aiheutti asiassa Van Uden tunnustettu vaatimus, joka koskee "todellista yhteyttä" 

alueelliseen toimivaltaan jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuin hyväksyy tällaisen 

toimenpiteen, jolla tehdään selväksi, että kun päätetään, hyväksytäänkö, uudistetaanko, 

muutetaanko tai hylätäänkö väliaikainen toimenpide, joka on hyväksytty toisessa 

jäsenvaltiossa käytävän oikeudenkäynnin tueksi, jäsenvaltion tuomioistuimen olisi 

otettava huomioon kaikki olosuhteet, mukaan luettuina (i) lausunnot jäsenvaltion 

tuomioistuimelta, joka käsittelee pääasiallista riita-asiaa, joka liittyy kyseiseen 

toimenpiteeseen tai samankaltaisiin toimenpiteisiin, (ii) se onko olemassa todellista 

yhteyttä pyydetyn toimenpiteen ja sen jäsenvaltion alueen välillä, jossa sitä pyydetään ja 

(iii) toimenpiteen todennäköinen vaikutus meneillään oleviin oikeudenkäynteihin tai 

muussa jäsenvaltiossa käytäviin oikeudenkäynteihin; 

 

31. torjuu komission ajatuksen, että pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen olisi voitava 

hylätä, muuttaa tai mukauttaa väliaikaisia toimenpiteitä, jotka toisen jäsenvaltion 

tuomioistuin on hyväksynyt, koska tämä ei olisi tässä asetuksessa esitetyn keskinäisen 

luottamuksen vahvistamista koskevan periaatteen hengen mukaista; katsoo lisäksi, että 

on epäselvää, millä perusteella tuomioistuin voisi tarkistaa päätöstä, jonka on tehnyt 

tuomioistuin, jolla on erilainen toimivalta, ja mitä lainsäädäntöä noudatettaisiin näissä 

olosuhteissa ja että tämä lisäisi todellisia käytännön ongelmia esimerkiksi kustannusten 

suhteen; 

 

Kollektiiviset oikeussuojakeinot 

 

32. korostaa, että kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevassa komission tulevassa työssä 

voi olla tarpeellista pohtia erityistä toimivaltaa koskevia säännöksiä kollektiivisten 

toimien osalta; 

 

Muita kysymyksiä 

 

33. katsoo, että ottaen huomioon kansainvälisen yksityisoikeuden erityisongelmat, unionin 

lakiristiriitoja koskevan lainsäädännön merkitys yrityksille, kansalaisille ja 

kansainvälisissä riita-asioissa sekä johdonmukaisen oikeuskäytännön tarpeen, on korkea 

aika perustaa tuomioistuimeen erityinen jaosto, joka käsittelee kansainvälisen 

yksityisoikeuden alaan liittyviä ennakkoratkaisupyyntöjä; 

 

° 

°      ° 

 

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 


