
AD\571538FI.doc PE 357.668v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2004/0251(COD)

23.6.2005

LAUSUNTO
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD)

Valmistelija: Johannes Blokland



PE 357.668v02-00 2/7 AD\571538FI.doc

FI

PA_Leg



AD\571538FI.doc 3/7 PE 357.668v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa-neuvosto on toistuvasti painottanut vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen tärkeyttä. 
Neuvosto hyväksyi vuonna 2004 siviili- ja kauppaoikeuden alaan kuuluvien riitojen 
vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja. Sopimuksen Euroopan perustuslaista III-269 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa on riitojen ratkaiseminen vaihtoehtoisella tavalla liitetty yksiselitteisesti 
yhteisön toimivaltaan ja on vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenetelmien kehittäminen otettu 
unionin tavoitteeksi.

Jos tavoitteena on vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenetelmien kehittäminen, vaaditaan 
pidättyvyyttä sääntelyn suhteen. Uusi lainsäädäntö rajoittaa tuomioistuinmenettelylle 
rinnakkaisen vaihtoehdon kehittämistä.

Esittelijän kanta

Esittelijä katsoo, että komission perustelut eivät ole riittävän selkeitä, jotta ne oikeuttaisivat 
sovittelua koskevan direktiivin antamisen. Esittelijä ehdottaa siksi direktiivin soveltamisalan 
rajoittamista pelkästään rajat ylittäviin tapauksiin, jolloin ehkäistään se, että sovittelun 
kehittäminen jäsenvaltioissa vaihtoehdoksi tuomioistuinkäsittelyn rinnalle vaarantuu. 
Sovitteluun liittyvien kokeilujen olisi tällöin täytettävä direktiivissä asetetut ehdot. Useassa 
jäsenvaltiossa on vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittäminen sisäministeriöiden 
yhtenä tavoitteena ja myös oikeusministeriöissä kysymykseen suhtaudutaan kiinnostuneina.

Komission 2 artiklaan valitsemat määritelmät ovat liian väljät. Ne on rajoitettava niin, että 
sovittelua ei voida käyttää väärin. Esittelijä suosittaa siksi ja kansainvälisten 
sovittelujärjestöjen suuntaviivojen mukaisesti, että sovittelua koskeva sopimus olisi 
vahvistettava kirjallisesti ja että sovittelua johtamaan olisi valittava puolueeton sovittelu 
asiantuntija. 

Sovittelun laadun määrittelemisen lisäksi on myös huolehdittava riippumattoman valitus- ja 
kurinpitojärjestelmän luomisesta. Mikäli sovittelusta halutaan kehittää täysipainoinen 
vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, edellyttää se kyseisenlaisten välineiden olemassaoloa.

Sovittelun ominaispiirteisiin kuuluu siihen sisältyvä luottamuksellisuuden näkökulma. 
Ehdotuksen 6 artiklassa sovittelun luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset yhdistetään 
mahdolliseen oikeuskäsittelyn käynnistämiseen. Esittelijä katsoo, että sovittelun 
luottamuksellisuus on tultava ilmaistuksi myös säädöksen nimessä. Lisäksi eivät 
sovitteluprosessiin sisältyvät lausunnot ja tunnustukset ole ainoita seikkoja, joita on 
käsiteltävä luottamuksellisesti: asiantuntijat pitävät myös sovittelun aikana osoitettua käytöstä 
menettelyn todistusaineistoon kuuluvana tekijänä. Tämä näkökulma on syytä lisätä 
direktiiviin.

Sovittelun kehittyminen jäsenvaltioissa ei tässä vaiheessa edisty lainsäädännön kautta. Tällä 
direktiivillä voidaan sen muutetussa muodossa edesauttaa vaihtoehtona oikeuskäsittelylle rajat 
ylittävissä riitatapauksissa toimivan sovittelun nauttiman luottamuksen kasvattamista.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Sovittelua ei saisi pitää jonkinlaisena 
oikeuskäsittelyn huonona vaihtoehtona vain 
siksi, että sovittelulla aikaansaatujen 
sopimusten täytäntöönpano on riippuvainen 
osapuolten suostumuksesta. Sen takia on 
varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön menettelyn, jolla sovittelulla 
aikaansaatu sopimus voidaan vahvistaa 
tuomioistuimen tai jonkin viranomaisen 
antamalla tuomiolla, päätöksellä tai 
virallisella asiakirjalla.

(10) Sovittelua ei saisi pitää jonkinlaisena 
oikeuskäsittelyn huonona vaihtoehtona vain 
siksi, että sovittelulla aikaansaatujen 
sopimusten täytäntöönpano on riippuvainen 
osapuolten suostumuksesta. Sen takia on 
varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön menettelyn, jolla sovittelulla 
aikaansaatu sopimus voidaan vahvistaa 
tuomioistuimen tai jonkin viranomaisen 
antamalla tuomiolla, päätöksellä tai 
virallisella asiakirjalla, ellei siviili- tai 
kauppaoikeuden alan lainsäädännössä siitä 
ole säädetty.

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa on sovittelulla aikaansaatu sopimus lainvoimainen ilman 
tuomioistuimen asiakirjaa tai päätöstäkin. Siksi ei ole syytä velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita 
ottamaan kyseinen menettely käyttöön.

Tarkistus 2
1 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta 
edistämällä sovittelun käyttöä ja 
varmistamalla sovittelun ja oikeusprosessin 
toimiva suhde.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on parantaa 
riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta 
edistämällä osapuolten vapaaehtoista 
sovittelun käyttöä ja varmistamalla 
sovittelun ja oikeusprosessin toimiva suhde.

Or. fr

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Sovittelun erityisyys perustuu osapuolten väliseen vapaaehtoiseen sopimukseen, joka pitää 
täsmentää.

Tarkistus 3
2 artiklan a kohdan 1 alakohta

(a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan kaikkia eri 
tavoin nimettyjä menettelyjä, joissa jokin 
kolmas osapuoli auttaa riidan kahta tai 
useampaa osapuolta pääsemään sopuun 
riidan ratkaisemisesta riippumatta siitä, 
onko sovittelu käynnistetty osapuolten 
aloitteesta, onko tuomioistuin suositellut 
sovittelua tai määrännyt osapuolet 
sovitteluun vai perustuuko sovittelu 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön.

(a) ’Sovittelulla’ tarkoitetaan eri tavoin 
nimettyä menettelyä, jossa riidan kaksi 
osapuolta tai useampi osapuoli pyrkii
pääsemään sopuun riidan ratkaisemisesta 
sovittelijan välityksellä. Kyseinen sovittelu 
voidaan käynnistää osapuolten aloitteesta, 
se voi perustua tuomioistuimen osapuolten 
suostumuksella antamaan suositukseen tai 
määräykseen tai se voidaan käynnistää 
jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön 
sisältyvän velvoitteen nojalla.

Or. fr

Perustelu

Tässä määritelmässä tarkennetaan, että sovittelun tarkoitus on pyrkiä pääsemään sopuun 
sellaisen sovittelijan välityksellä, jonka tehtävänä ei ole avustaa osapuolia. Siinä määrätään 
lisäksi, että sovitteluprosessiin vaaditaan aina kummankin osapuolen suostumus, mikä on 
täysin välttämätön ehto prosessin onnistumisen kannalta.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 kohta

1. Tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, 
voi sopivassa tapauksessa ja otettuaan 
huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat 
kehottaa osapuolia käyttämään sovittelua 
riidan ratkaisemiseksi. Tuomioistuin voi 
ainakin vaatia osapuolia osallistumaan 
sovittelun käyttöä koskevaan 
tiedotustilaisuuteen.

1. Tuomioistuin, jossa asia on pantu vireille, 
voi sopivassa tapauksessa ja otettuaan 
huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat 
kehottaa osapuolia käyttämään sovittelua 
riidan ratkaisemiseksi. Tuomioistuin voi 
pyytää osapuolia osallistumaan sovittelun 
käyttöä koskevaan tiedotustilaisuuteen.

Perustelu

Alkuperäisen tekstin sanamuodolla on laajempi soveltamisala kuin direktiiviehdotuksella, 
joka on luonteeltaan puitteita asettava ja sillä uhataan rikkoa läheisyysperiaatetta 
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oikeuslaitoksen tuomiovallan osalta. Tässä tarkistuksessa jätetään avoimeksi sovitteluun 
ohjaamista koskevan mahdollisuuden muotoileminen.

Tarkistus 5
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltiot edistävät ja tukevat 
sovittelijoiden koulutusta, jotta riidan 
osapuolet voivat valita sovittelijan, joka 
pystyy hoitamaan sovittelun tehokkaasti ja 
osapuolten odottamalla tavalla.

2. Jäsenvaltiot edistävät ja tukevat 
sovittelijoiden koulutusta, jotta riidan 
osapuolet voivat valita sovittelijan, joka 
pystyy hoitamaan sovittelun tehokkaasti, 
vastuullisesti ja osapuolten oikeutetut 
laatuodotukset täyttävällä tavalla.

Perustelu

Sovittelumenettelyn yhteydessä on mahdollista, että osapuolet osallistuvat siihen täysin 
vastakkaisin odotuksin. Teksti on siksi tarpeen muuttaa tämän kriteerin osalta.

Tarkistus 6
6 artiklan otsikko

Todisteiden hyväksyttävyys 
siviiliprosessissa

Sovittelumenettelyn luottamuksellisuus

Perustelu

Painopisteen olisi tässä artiklassa oltava sovittelumenettelyn luottamuksellisuudessa. Tämä 
johtaa siihen, että sovittelussa esiin tulleita asioita ei voida käsitellä oikeuskäsittelyssä. Tämä 
koskee myös hallinnollisia tuomioistuinmenettelyjä eikä se rajoitu siviilioikeuden alan 
oikeustapauksiin. Otsikon muutos koskee molempia.

Tarkistus 7
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) osapuolen pyyntö sovittelun 
aloittamisesta tai halukkuus osallistua 
sovitteluun;

Poistetaan.

Perustelu

Osapuolen pyyntö tai tarjous ratkaista riita sovittelulla ei kuulu sovittelun 
luottamuksellisuuden piiriin.
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