SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ POMOCI (2003/8/ES)
PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH OPATŘENÍ
SMĚRNICE
Článek 1
Článek 2
Článek 3 odst. 1
Článek 3 odst. 2 písm. a)
Článek 3 odst. 2 písm. b)
Článek 3 odst. 3
Článek 3 odst. 4
Článek 3 odst. 5
Článek 4
Článek 5 odst. 1
Článek 5 odst. 2
Článek 5 odst. 3

Článek 13 odst. 5
Článek 14

VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ
Zákon o právní pomoci (257/2002), § 1
Zákon o právní pomoci, § 2 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 1 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 1 odst. 2 a § 4
Není nutno
Zákon o právní pomoci, § 6 odst. 2 bod 1
Zákon o právní pomoci, § 3 odst. 2
Zákon o právní pomoci, § 16
Zákon o právní pomoci, § 2 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 1 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 3 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 3 odst. 2 a vládní
nařízení o právní pomoci (388/2002), § 1–18
Zákon o právní pomoci, § 3 odst. 3
Zákon o právní pomoci, § 3 odst. 4
Zákon o právní pomoci, § 2 odst. 3 a § 7
Zákon o právní pomoci, § 16
Zákon o právní pomoci, § 4 odst. 1 bod 2
Zákon o právní pomoci, § 4 odst. 2 a 3
Zákon o právní pomoci, § 23 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 28a odst. 2
Zákon o právní pomoci, § 4 odst. 4
Zákon o právní pomoci, § 4 odst. 5
Zákon o právní pomoci, § 13 odst. 1
Zákon o právní pomoci, § 16
Zákon o právní pomoci, § 1
Zákon o právní pomoci, § 1
Zákon o právní pomoci, § 11
Zákon o právní pomoci, § 28a a nařízení o právní
pomoci, § 19
Není nutno
Oznámení
Komisi

Článek 15 odst. 1
Článek 15 odst. 2
Článek 15 odst. 3 a 4
Články 16–23

Zákon o správním řízení (434/2003), § 23
Zákon o správním řízení, § 45
Zákon o právní pomoci, § 11 odst. 2 a § 24–26
Není nutno

Článek 5 odst. 4
Článek 5 odst. 5
Článek 6 odst. 1 a 3
Článek 6 odst. 2
Článek 7 písm. a) a b)
Článek 7 písm. c)
Článek 8 písm. a)
Článek 8 písm. b)
Článek 9 odst. 1
Článek 9 odst. 2
Článek 9 odst. 3
Článek 9 odst. 4
Článek 10
Článek 11
Článek 12
Článek 13 odst. 1, 2, 3, 4 a 6

DIREKTIVET OM RETSHJÆLP (2003/8/EF)
SAMMENLIGNINGSTABEL
DIREKTIVETS BESTEMMELSER
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, stk. 1
Artikel 3, stk. 2, første afsnit
Artikel 3, stk. 2, andet afsnit
Artikel 3, stk. 3
Artikel 3, stk. 4
Artikel 3.stk. 5
Artikel 4
Artikel 5, stk. 1
Artikel 5, stk. 2
Artikel 5, stk. 3
Artikel 5, stk. 4
Artikel 5, stk. 5
Artikel 6, stk. 1 og 3
Artikel 6, stk. 2
Artikel 7, litra a) og b)
Artikel 7, litra c)
Artikel 8, litra a)
Artikel 8, litra b)
Artikel 9, stk. 1
Artikel 9, stk. 2
Artikel 9, stk. 3
Artikel 9, stk. 4
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13, stk. 1-4 og artikel 13, stk. 6
Artikel 13, stk. 5
Artikel 14
Artikel 15, stk. 1
Artikel 15, stk. 2
Artikel 15, stk. 3 og artikel 15, stk. 4
Artikel 16–23

NATIONALE BESTEMMELSER
Lov om retshjælp (257/2002) § 1
Lov om retshjælp § 2, stk. 1
Lov om retshjælp § 1, stk. 1
Lov om retshjælp § 1, stk. 2, og §4
Ikke nødvendig
Lov om retshjælp § 6, stk. 2, første led
Lov om retshjælp § 3, stk. 2
Lov om retshjælp § 16
Lov om retshjælp § 2, stk. 1
Lov om retshjælp § 1, stk. 1
Lov om retshjælp § 3, stk. 1
Lov om retshjælp § 3, stk. 2, og dekret om
retshjælp (388/2002, § 1-18
Lov om retshjælp § 3, stk. 3
Lov om retshjælp § 3, stk. 4
Lov om retshjælp § 2, stk. 3 og § 7
Lov om retshjælp § 16
Lov om retshjælp § 4, stk. 1, andet led
Lov om retshjælp § 4, stk. 2 og 3
Lov om retshjælp § 23, stk. 1
Lov om retshjælp § 28a, stk. 2
Lov om retshjælp § 4 , stk. 4
Lov om retshjælp § 4, stk. 5
Lov om retshjælp § 13, stk. 1
Lov om retshjælp § 16
Lov om retshjælp § 1
Lov om retshjælp § 1
Lov om retshjælp § 11
Lov om retshjælp § 28a og dekret om
retshjælp § 19
Ikke nødvendig
Anmeldelse til Kommissionen
Forvaltningslov (434/2003) § 23
Forvaltningslov § 45
Lov om retshjælp § 11, stk. 2, § 24-26
Ikke nødvendig

PROZESSKOSTENHILFE-RICHTLINIE (Richtlinie 2003/8/EG)

ENTSPRECHUNGSTABELLE
BESTIMMUNG DER RICHTLINIE
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3 Absatz 1
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2
Artikel 3 Absatz 3
Artikel 3 Absatz 4
Artikel 3 Absatz 5
Artikel 4
Artikel 5 Absatz 1
Artikel 5 Absatz 2
Artikel 5 Absatz 3

Artikel 5 Absatz 4
Artikel 5 Absatz 5
Artikel 6 Absätze 1 und 3
Artikel 6 Absatz 2
Artikel 7 Buchstaben a und b
Artikel 7 Buchstabe c
Artikel 8 Buchstabe a
Artikel 8 Buchstabe b
Artikel 9 Absatz 1
Artikel 9 Absatz 2
Artikel 9 Absatz 3
Artikel 9 Absatz 4
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13 Absätze 1 bis 4 und 6
Artikel 13 Absatz 5
Artikel 14
Artikel 15 Absatz 1
Artikel 15 Absatz 2
Artikel 15 Absätze 3 und 4

FINNISCHE RECHTSVORSCHRIFT
§ 1 Prozesskostenhilfegesetz (Gesetz Nr.
257/2002)
§ 2 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 1 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 1 Absatz 2 und § 4
Prozesskostenhilfegesetz
Nicht erforderlich
§ 6 Absatz 2 Nummer 1
Prozesskostenhilfegesetz
§ 3 Absatz 2 Prozesskostenhilfegesetz
§ 16 Prozesskostenhilfegesetz
§ 2 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 1 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 3 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 3 Absatz 2 Prozesskostenhilfegesetz und
§§ 1 bis 18 Prozesskostenhilfeverordnung
(Verordnung des Staatsrats Nr. 388/2002)
§ 3 Absatz 3 Prozesskostenhilfegesetz
§ 3 Absatz 4 Prozesskostenhilfegesetz
§ 2 Absatz 3 und § 7
Prozesskostenhilfegesetz
§ 16 Prozesskostenhilfegesetz
§ 4 Absatz 1 Nummer 2
Prozesskostenhilfegesetz
§ 4 Absätze 2 und 3
Prozesskostenhilfegesetz
§ 23 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 28a Absatz 2 Prozesskostenhilfegesetz
§ 4 Absatz 4 Prozesskostenhilfegesetz
§ 4 Absatz 5 Prozesskostenhilfegesetz
§ 13 Absatz 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 16 Prozesskostenhilfegesetz
§ 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 1 Prozesskostenhilfegesetz
§ 11 Prozesskostenhilfegesetz
§ 28a Prozesskostenhilfegesetz und § 19
Prozesskostenhilfeverordnung
Nicht erforderlich
Notifizierung bei der Kommission
§ 23 Verwaltungsgesetz (Gesetz Nr.
434/2003)
§ 45 Verwaltungsgesetz
§ 11 Absatz 2 und §§ 24 bis 26
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Artikel 16 bis 23

Prozesskostenhilfegesetz
Nicht erforderlich

DIREKTIIV 2003/8/EÜ TASUTA ÕIGUSABI KOHTA

VASTAVUSTABEL
DIREKTIIV
Artikkel 1
Artikkel 2
Artikli 3 lõige 1
Artikli 3 lõike 2 esimene lõik
Artikli 3 lõike 2 teine lõik
Artikli 3 lõige 3
Artikli 3 lõige 4
Artikli 3 lõige 5
Artikkel 4
Artikli 5 lõige 1
Artikli 5 lõige 2
Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 4
Artikli 5 lõige 5
Artikli 6 lõiked 1 ja 3
Artikli 6 lõige 2
Artikli 7 punktid a ja b
Artikli 7 punkt c
Artikli 8 punkt a
Artikli 8 punkt b
Artikli 9 lõige 1
Artikli 9 lõige 2
Artikli 9 lõige 3
Artikli 9 lõige 4
Artikkel 10
Artikkel 11
Artikkel 12
Artikli 13 lõiked 1–4 ja 6
Artikli 13 lõige 5
Artikkel 14
Artikli 15 lõige 1
Artikli 15 lõige 2
Artikli 15 lõiked 3 ja 4
Artiklid 16–23

SISERIIKLIK ÕIGUSAKT
Õigusabiseaduse (257/2002) artikkel 1
Õigusabiseaduse artikkel 2.1
Õigusabiseaduse artikkel 1.1
Õigusabiseaduse artiklid 1.2 ja 4
Ei vaja kohaldamist
Õigusabiseaduse artikli 6.2 lõige 1
Õigusabiseaduse artikkel 3.2
Õigusabiseaduse artikkel 16
Õigusabiseaduse artikkel 2.1
Õigusabiseaduse artikkel 1.1
Õigusabiseaduse artikkel 3.1
Õigusabiseaduse artikkel 3.2 ja
õigusabi käsitleva valitsuse määruse
(388/2002, ”õigusabimäärus”) artiklid
1-18
Õigusabiseaduse artikkel 3.3
Õigusabiseaduse artikkel 3.4
Õigusabiseaduse artiklid 2.3 ja 7
Õigusabiseaduse artikkel 16
Õigusabiseaduse artikli 4.1 lõige 2
Õigusabiseaduse artiklid 4.2 ja 4.3
Õigusabiseaduse artikkel 23.1
Õigusabiseaduse artikkel 28.2
Õigusabiseaduse artikkel 4.4
Õigusabiseaduse artikkel 4.5
Õigusabiseaduse artikkel 13.1
Õigusabiseaduse artikkel 16
Õigusabiseaduse artikkel 1
Õigusabiseaduse artikkel 1
Õigusabiseaduse artikkel 11
Õigusabiseaduse
artikkel
28a
ja
õigusabimääruse artikkel 19
Ei vaja kohaldamist
Teatis komisjonile
Põhiseaduse rakendusseaduse (434/2003)
artikkel 23
Põhiseaduse rakendusseaduse artikkel 23
Õigusabiseaduse artikkel 11.2 ja artiklid
24-26
Ei vaja kohaldamist

Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ (2003/8/ΕΚ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Ο∆ΗΓΙΑ
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3(1)
Άρθρο 3(2), στοιχείο α)
Άρθρο 3(2), στοιχείο β)
Άρθρο 3(3)
Άρθρο 3(4)
Άρθρο 3(5)
Άρθρο 4
Άρθρο 5(1)
Άρθρο 5(2)
Άρθρο 5(3)
Άρθρο 5(4)
Άρθρο 5(5)
Άρθρο 6(1) και (3)
Άρθρο 6(2)
Στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 7
Στοιχεία (γ) του άρθρου 7
Στοιχείο (α) του άρθρου 8
Στοιχείο (β) του άρθρου 8
Άρθρο 9(1)
Άρθρο 9(2)
Άρθρο 9(3)

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας (257/2002),
άρθρο 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 2
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 1
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 1
παράγραφος 2, και άρθρο 4
∆εν απαιτείται
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 6
παράγραφος 2, στοιχείο 1)
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 3
παράγραφος 2
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 16
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 2
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 1
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 3
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 3
παράγραφος 2 και κυβερνητικό διάταγµα για το
ευεργέτηµα πενίας (388/2002), άρθρα 1–18
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 3
παράγραφος 3
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 3
παράγραφος 4
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 2
παράγραφος 3, και άρθρο 7
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 16
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 4
παράγραφος 1, στοιχείο 2)
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 4
παράγραφοι 2 και 3
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 23
παράγραφος 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 28α
παράγραφος 2
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 4
παράγραφος 4
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 4
παράγραφος 5
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 13
παράγραφος 1
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Άρθρο 9(4)
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13(1), (2), (3), (4) και (6)
Άρθρο 13(5)
Άρθρο 14
Άρθρο 15(1)
Άρθρο 15(2)
Άρθρο 15(3) και (4)
Άρθρα 16–23

Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 16
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 1
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 11
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 28α και
διάταγµα για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 19
∆εν απαιτείται
Κοινοποίηση στην Επιτροπή
Οργανικός νόµος (434/2003), άρθρο 23
Οργανικός νόµος, άρθρο 45
Νόµος για το ευεργέτηµα πενίας, άρθρο 11
παράγραφος 2, και άρθρα 24-26
∆εν απαιτείται

LEGAL AID DIRECTIVE (2003/8/EC)
TABLE OF EQUIVALENCE
DIRECTIVE
Article 1
Article 2
Article 3(1)
First subparagraph of Article 3(2)
Second subparagraph of Article 3(2)
Article 3(3)
Article 3(4)
Article 3(5)
Article 4
Article 5(1)
Article 5(2)
Article 5(3)
Article 5(4)
Article 5(5)
Article 6(1) and (3)
Article 6(2)
Points (a) and (b) of Article 7
Point (c) of Article 7
Point (a) of Article 8
Point (b) of Article 8
Article 9(1)
Article 9(2)
Article 9(3)
Article 9(4)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13(1), (2), (3), (4) and (6)
Article 13(5)
Article 14
Article 15(1)
Article 15(2)
Article 15(3) and (4)
Articles 16–23

NATIONAL MEASURE
Legal Aid Act (257/2002), Section 1
Legal Aid Act, first paragraph of Section 2
Legal Aid Act, first paragraph of Section 1
Legal Aid Act, second paragraph of Section 1
and Section 4
Not necessary
Legal Aid Act, point (1) of second paragraph of
Section 6
Legal Aid Act, second paragraph of Section 3
Legal Aid Act, Section 16
Legal Aid Act, first paragraph of Section 2
Legal Aid Act, first paragraph of Section 1
Legal Aid Act, first paragraph of Section 3
Legal Aid Act, second paragraph of Section 3
and Government Decree on Legal Aid
(388/2002), Sections 1–18
Legal Aid Act, third paragraph of Section 3
Legal Aid Act, fourth paragraph of Section 3
Legal Aid Act, third paragraph of Section 2 and
Section 7
Legal Aid Act, Section 16
Legal Aid Act, point (2) of first paragraph of
Section 4
Legal Aid Act, second and third paragraphs of
Section 4
Legal Aid Act, first paragraph of Section 23
Legal Aid Act, second paragraph of Section 28a
Legal Aid Act, fourth paragraph of Section 4
Legal Aid Act, fifth paragraph of Section 4
Legal Aid Act, first paragraph of Section 13
Legal Aid Act, Section 16
Legal Aid Act, Section 1
Legal Aid Act, Section 1
Legal Aid Act, Section 11
Legal Aid Act, Section 28a and Legal Aid
Decree, Section 19
Not necessary
Notification to the Commission
Administrative Procedure Act (434/2003),
Section 23
Administrative Procedure Act, Section 45
Legal Aid Act, second paragraph of Section 11,
Sections 24-26
Not necessary

DIRECTIVA SOBRE JUSTICIA GRATUITA (2003/8/CE)

CUADRO DE EQUIVALENCIAS
DIRECTIVA
MEDIDA NACIONAL
Artículo 1
Ley sobre justicia gratuita (257/2002), punto 1
Artículo 2
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 2
Artículo 3, apartado1
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 1
Artículo 3, apartado 2, párrafo primeroLey sobre justicia gratuita, apartado 2 del punto 1 y
punto 4
Artículo 3, apartado 2, párrafo 2
No es necesaria
Artículo 3, apartado 3
Ley sobre justicia gratuita, subapartado (1) del
apartado 2 del punto 6
Artículo 3, apartado 4
Ley sobre justicia gratuita, apartado 2 del punto 3
Artículo 3, apartado 5
Ley sobre justicia gratuita, punto 16
Artículo 4
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 2
Artículo 5, apartado 1
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 1
Artículo 5, apartado 2
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 3
Artículo 5, apartado 3
Ley sobre justicia gratuita, apartado 2 del punto 3 y
Decreto gubernamental sobre justicia gratuita
(388/2002), puntos 1–18
Artículo 5, apartado 4
Ley sobre justicia gratuita, apartado 3 del punto 3
Artículo 5, apartado 5
Ley sobre justicia gratuita, apartado 4 del punto 3
Artículo 6, apartados 1 y 3
Ley sobre justicia gratuita, apartado 3 del punto 3 y
punto 7
Artículo 6, apartado 2
Ley sobre justicia gratuita, punto 16
Artículo 7, letras a) y b)
Ley sobre justicia gratuita, subapartado (2) del
apartado 1 del punto 4
Artículo 7, letra b)
Ley sobre justicia gratuita, apartados 3 y 4 del
punto 4
Artículo 8, letra a)
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 23
Artículo 8, letra b)
Ley sobre justicia gratuita, apartado 2 del punto
28a
Artículo 9, apartado 1
Ley sobre justicia gratuita, apartado 4 del punto 4
Artículo 9, apartado 2
Ley sobre justicia gratuita, apartado 5 del punto 4
Artículo 9, apartado 3
Ley sobre justicia gratuita, apartado 1 del punto 13
Artículo 9, apartado 4
Ley sobre justicia gratuita, punto 16
Artículo 10
Ley sobre justicia gratuita, punto 1
Artículo 11
Ley sobre justicia gratuita, punto 1
Artículo 12
Ley sobre justicia gratuita, punto 11
Artículo 13, apartados 1, 2, 3, 4 y 6 Ley sobre justicia gratuita, punto 28a y Decreto
sobre justicia gratuita, punto 19
Artículo 13, apartado 5
No es necesaria
Artículo 14
Notificación a la Comisión
Artículo 15, apartado 1
Ley de procedimiento administrativo (434/2003),
Punto 23
Artículo 15, apartado 2
Ley de procedimiento administrativo (434/2003),
punto 45
Artículo 15, apartados 3 y 4
Ley sobre justicia gratuita, apartado 2 del punto 11,
puntos 24-26
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Artículos 16 –23

No es necesaria

DIRECTIVE 2002/8/CE RELATIVE A L’AIDE JUDICIAIRE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
DISPOSITION DE LA DIRECTIVE
Article 1er
Article 2
Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2, point a)
Article 3, paragraphe 2, point b)
Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 5
Article 4
Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 5
Article 6, paragraphes 1 et 3
Article 6, paragraphe 2
Article 7, points a) et b)
Article 7, point c)
Article 8, point a)
Article 8, point b)
Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2

DISPOSITION NATIONALE
Loi sur l’aide judiciaire (257/2002),
article 1er
Loi sur l’aide judiciaire, article 2,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 1er,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 1er,
paragraphe 2, et article 4
Non requise
Loi sur l’aide judiciaire, article 6,
paragraphe 2, point 1)
Loi sur l’aide judiciaire, article 3,
paragraphe 2
Loi sur l’aide judiciaire, article 16
Loi sur l’aide judiciaire, article 2,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 1er,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 3,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 3,
paragraphe 2, et décret gouvernemental
sur l’aide judiciaire (388/2002, «décret sur
l’aide judiciaire»), articles 1er à 18
Loi sur l’aide judiciaire, article 3,
paragraphe 3
Loi sur l’aide judiciaire, article 3,
paragraphe 4
Loi sur l’aide judiciaire, article 2,
paragraphe 3, et article 7
Loi sur l’aide judiciaire, article 16
Loi sur l’aide judiciaire, article 4,
paragraphe 1, point 2)
Loi sur l’aide judiciaire, article 4,
paragraphes 2 et 3
Loi sur l’aide judiciaire, article 23,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 28a,
paragraphe 2
Loi sur l’aide judiciaire, article 4,
paragraphe 4
Loi sur l’aide judiciaire, article 4,
paragraphe 5
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Article 9, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 4
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6
Article 13, paragraphe 5
Article 14
Article 15, paragraphe 1
Article 15, paragraphe 2
Article 15, paragraphes 3 et 4
Articles 16 à 23

Loi sur l’aide judiciaire, article 13,
paragraphe 1
Loi sur l’aide judiciaire, article 16
Loi sur l’aide judiciaire, article 1er
Loi sur l’aide judiciaire, article 1er
Loi sur l’aide judiciaire, article 11
Loi sur l’aide judiciaire, article 28a et
décret sur l’aide judiciaire, article 19
Non requise
Notification à la Commission
Loi organique (434/2003), article 23
Loi organique, article 45
Loi sur l’aide judiciaire, article 11,
paragraphe 2, et articles 24 à 26
Non requise

DIRETTIVA SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (2003/8/CE)
TABELLA DELLE EQUIVALENZE
DIRETTIVA
Articolo 1

MISURA NAZIONALE
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
(n. 257/2002), articolo 1
Articolo 2
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 2, comma 1
Articolo 3, paragrafo 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 1, comma 1
Articolo 3, paragrafo 2, primo capoverso
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 1, comma 2, e articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso Recepimento non necessario
Articolo 3, paragrafo 3
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 6, comma 2, primo capoverso
Articolo 3, paragrafo 4
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 3, comma 2
Articolo 3, paragrafo 5
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 16
Articolo 4
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 2, comma 1
Articolo 5, paragrafo 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 1, comma 1
Articolo 5, paragrafo 2
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 3, comma 1
Articolo 5, paragrafo 3
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 3, comma 2, e
decreto governativo sul patrocinio a spese
dello Stato (n. 388/2002), articoli 1-18
Articolo 5, paragrafo 4
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 3, comma 3
Articolo 5, paragrafo 5
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 3, comma 4
Articolo 6, paragrafi 1 e 3
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 2, comma 3, e articolo 7
Articolo 6, paragrafo 2
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 16
Articolo 7, lettere a) e b)
Legge sul patrocinio a spese dello Stato, 4
articolo 4, comma 1, secondo capoverso
Articolo 7, lettera c)
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 4, commi 2 e 3
Articolo 8, lettera a)
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 23, comma 1
Articolo 8, lettera b)
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 28 a), comma 2
Articolo 9, paragrafo 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 4, comma 4
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Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13, paragrafi 1-4 e 6
Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafi 3 e 4
Articoli 16-23o

Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 4, comma 5
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 13, comma 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 16
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 1
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 11
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 28 a), e decreto sul patrocinio a
spese dello Stato, articolo 19
Recepimento non necessario
Notifica alla Commissione
Legge sulla procedura amministrativa (n.
434/2003), articolo 23
Legge sulla procedura amministrativa,
articolo 45
Legge sul patrocinio a spese dello Stato,
articolo 11, comma 2, e articoli 24-26
Recepimento non necessario

DIREKTĪVA PAR JURIDISKO PALĪDZĪBU (2003/8/EK)
ATBILSTĪBAS TABULA
DIREKTĪVA
1. pants
2. pants
3. panta 1. punkts
3. panta 2. punkta pirmā daļa
3. panta 2. punkta otrā daļa
3. panta 3. punkts
3. panta 4. punkts
3. panta 5. punkts
4. pants
5. panta 1. punkts
5. panta 2. punkts
5. panta 3. punkts
5. panta 4. punkts
5. panta 5. punkts
6. panta 1. un 3. punkts
6. panta 2. punkts
7. panta a) un b) punkti
7. panta c) punkts
8. panta a) punkts
8. panta b) punkts
9. panta 1. punkts
9. panta 2. punkts
9. panta 3. punkts
9. panta 4. punkts
10. pants
11. pants
12. pants
13. panta 1., 2., 3., 4., un 6. punkts
13. panta 5. punkts

VALSTS PASĀKUMS
Likums par juridisko palīdzību (257/2002),
1. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 2. iedaļas pirmā
daļa
Likums par juridisko palīdzību, 1. iedaļas pirmā
daļa
Likums par juridisko palīdzību, 1. iedaļas 2. daļa
un 4. iedaļa
Nav nepieciešams
Likums par juridisko palīdzību, 6. iedaļas
2. daļas 1. punkts
Likums par juridisko palīdzību, 3. iedaļas 2. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 16. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 2. iedaļas 2. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 1. iedaļas 2. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 3. iedaļas 2. daļa
Likums par juridisko palīdzību 3. iedaļas 2. daļa
un Valdības dekrēts par juridisko palīdzību
(388/2002), 1.-18. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 3. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 3. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 2. iedaļa un
7. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 16. iedaļa
Likums par juridisko palidzību, 4. iedaļas
1. daļas 2. punkts
Likums par juridisko palīdzību, 4. iedaļas 2. un
3. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 23. iedaļas
1. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 28. iedaļas
2. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 4. iedaļas 4. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 4. iedaļas 4. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 13. iedaļas
1. daļa
Likums par juridisko palīdzību, 16. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 1. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 1. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 11. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 28 a iedaļa un
Dekrēts par juridisko palīdzību 19. iedaļa
Nav nepieciešams
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14. pants
15. panta 1. punkts
15. panta 2. punkts
15. panta 3. un 4. punkts
16.-23. pants

Paziņojums Komisijai
Likums par administratīvo procesu (434/2003),
23. iedaļa
Likums par administratīvo procesu, 45. iedaļa
Likums par juridisko palīdzību, 11. iedaļa, 24.26. iedaļa
Nav nepieciešams

TEISINĖS PAGALBOS DIREKTYVA (2003/8/EB)
ATITIKMENŲ LENTELĖ
DIREKTYVA
1 straipsnis
2 straipsnis
3 straipsnio 1 dalis
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
3 straipsnio 3 dalis
3 straipsnio 4 dalis
3 straipsnio 5 dalis
4 straipsnis
5 straipsnio 1 dalis
5 straipsnio 2 dalis
5 straipsnio 3 dalis
5 straipsnio 4 dalis
5 straipsnio 5 dalis
6 straipsnio 1 ir 3 dalys
6 straipsnio 2 dalis
7 straipsnio a ir b punktai
7 straipsnio c punktas
8 straipsnio a punktas
8 straipsnio b punktas
9 straipsnio 1 dalis
9 straipsnio 2 dalis
9 straipsnio 3 dalis
9 straipsnio 4 dalis

NACIONALINĖ PRIEMONĖ
Teisinės pagalbos įstatymo (257/2002) 1 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 2 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 1 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 1 skirsnio antra
pastraipa ir 4 skirsnis
Nebūtina
Teisinės pagalbos įstatymo 6 skirsnio antros
pastraipos 1 punktas
Teisinės pagalbos įstatymo 3 skirsnio antra
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 16 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 2 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 1 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 3 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 3 skirsnio antra
pastraipa ir Vyriausybės dekreto dėl teisinės
pagalbos (388/2002) 1–18 skirsniai
Teisinės pagalbos įstatymo 3 skirsnio trečia
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 3 skirsnio ketvirta
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 2 skirsnio trečia
pastraipa ir 7 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 16 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 4 skirsnio pirmos
pastraipos 2 punktas
Teisinės pagalbos įstatymo 4 skirsnio antra ir
trečia pastraipos
Teisinės pagalbos įstatymo 23 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 28a skirsnio antra
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 4 skirsnio ketvirta
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 4 skirsnio penkta
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 13 skirsnio pirma
pastraipa
Teisinės pagalbos įstatymo 16 skirsnis
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10 straipsnis
11 straipsnis
12 straipsnis
13 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalys
13 straipsnio 5 dalis
14 straipsnis
15 straipsnio 1 dalis
15 straipsnio 2 dalis
15 straipsnio 3 ir 4 dalys
16–23 straipsniai

Teisinės pagalbos įstatymo 1 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 1 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 11 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 28a skirsnis ir
Teisinės pagalbos dekreto 19 skirsnis
Nebūtina
Pranešimas Komisijai
Administracinės procedūros įstatymo (434/2003)
23 skirsnis
Administracinės procedūros įstatymo 45 skirsnis
Teisinės pagalbos įstatymo 11 skirsnio antra
pastraipa, 24–26 skirsniai
Nebūtina

A KÖLTSÉGMENTESSÉGRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV (2003/8/EK)
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
IRÁNYELV
1. cikk

NEMZETI JOGSZABÁLY
A költségmentességről szóló törvény (257/2002)
1. §-a
2. cikk
A költségmentességről szóló törvény 2. §-ának
(1) bekezdése
3. cikk (1) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 1. §-ának
(1) bekezdése
3. cikk (2) bekezdés első A költségmentességről szóló törvény 1. §-ának
albekezdése
(2) bekezdése és 4. §-a
3. cikk (2) bekezdés második Nem szükséges
albekezdése
3. cikk (3) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 6. §-a
(2) bekezdésének 1) pontja
3. cikk (4) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 3. §-ának
(2) bekezdése
3. cikk (5) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 16. §-a
4. cikk
A költségmentességről szóló törvény 2. §-ának
(1) bekezdése
5. cikk (1) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 1. §-ának
(1) bekezdése
5. cikk (2) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 3. §-ának
(1) bekezdése
5. cikk (3) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 3. §-ának
(2) bekezdése és a költségmentességről szóló
388/2002 kormányrendelet 1–18. §-a
5. cikk (4) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 3. §-ának
(3) bekezdése
5. cikk (5) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 3. §-ának
(4) bekezdése
6. cikk (1) és (3) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 2. §-ának
(3) bekezdése és 7. §-a
6. cikk (2) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 16. §-a
7. cikk a) és b) pontja
A költségmentességről szóló törvény 4. §-a
(1) bekezdésének 2) pontja
7. cikk c) pontja
A költségmentességről szóló törvény 4. §-ának
(2) és (3) bekezdése
8. cikk a) pontja
A költségmentességről szóló törvény 23. §-ának
(1) bekezdése
8. cikk b) pontja
A
költségmentességről
szóló
törvény,
28a. §-ának (2) bekezdése
9. cikk (1) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 4. §-ának
(4) bekezdése
9. cikk (2) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 4. §-ának
(5) bekezdése
9. cikk (3) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 13. §-ának
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(1) bekezdése
9. cikk (4) bekezdése
A költségmentességről szóló törvény 16. §-a
10. cikk
A költségmentességről szóló törvény 1. §-a
11. cikk
A költségmentességről szóló törvény 1. §-a
12. cikk
A költségmentességről szóló törvény 11. §-a
13. cikk (1), (2), (3), (4) és (6) A költségmentességről szóló törvény 28a. §-a és
bekezdése
a költségmentességről szóló kormányrendelet
19. §-a
13. cikk (5) bekezdése
Nem szükséges
14. cikk
A Bizottsághoz küldött értesítés
15. cikk (1) bekezdése
15. cikk (2) bekezdése
15. cikk (3) és (4) bekezdése
16–23. cikk

A közigazgatási eljárásról szóló törvény
(434/2003) 23. §-a
A közigazgatási eljárásról szóló törvény 45. §-a
A költségmentességről szóló törvény 11. §-ának
(2) bekezdése és 24–26. §-a
Nem szükséges

DIRETTIVA DWAR L-GĦAJNUNA LEGALI (2003/8/KE)
TABELLA TA’ TQABBIL
DIRETTIVA
Artikolu 1

MIŻURA NAZZJONALI
Att dwar l-Għajnuna Legali (257/2002), Taqsima
1
Artikolu 2
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 2
Artikolu 3(1)
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 1
L-ewwel subparagrafu ta’ Artikolu Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni subparagrafu
3(2)
ta’ Taqsima 1 u Taqsima 4
It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu Mhux meħtieġ
3(2)
Artikolu 3(3)
Att dwar l-Għajnuna Legali (1) tat-tieni
paragrafu ta’ Taqsima 6
Artikolu 3(4)
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni paragrafu ta’
Taqsima 3
Artikolu 3(5)
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 16
Artikolu 4
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 2
Artikolu 5(1)
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 1
Artikolu 5(2)
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 3
Artikolu 5(3)
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni paragrafu ta’
Taqsima 3 u d-Dikriet tal-Gvern dwar lGħajnuna Legali (288/2002), Taqsimiet 1-18
Artikolu 5(4)
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tielet paragrafu
ta’ Taqsima 3
Artikolu 5(5)
Att dwar l-Għajnuna Legali, ir-raba’ paragrafu
ta’ Taqsima 3
Artikolu 6(1) u (3)
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tielet paragrafu
ta’ Taqsima 2 u Taqsima 7
Artikolu 6(2)
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 16
Punti (a) u (b) ta’ Artikolu 7
Att dwar l-Għajnuna Legali, punt (2) ta’ l-ewwel
paragrafu ta’ Taqsima 4
Punt (c) ta’ Artikolu 7
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni u t-tielet
paragrafu ta’ Taqsima 4
Punt (a) ta’ Artikolu 8
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
ta’ Taqsima 23
Punt (b) ta’ Artikolu 8
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni paragrafu ta’
Taqsima 28a
Artikolu 9(1)
Att dwar l-Għajnuna Legali, ir-raba’ paragrafu
ta’ Taqsima 4
Artikolu 9(2)
Att dwar l-Għajnuna Legali, il-ħames paragrafu
ta’ Taqsima 4
Artikolu 9(3)
Att dwar l-Għajnuna Legali, l-ewwel paragrafu
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Artikolu 9(4)
Artikolu 10
Artikolu 11
Artikolu 12
Artikolu 13(1), (2), (3), (4) u (6)
Artikolu 13(5)
Artikolu 14
Artikolu 15(1)
Artikolu 15(2)
Artikolu 15(3) u (4)
Artikoli 16–23

ta’ Taqsima 13
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 16
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 1
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 1
Att dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 11
Att dwar l-Għajnuna Legali, taqsima 28a u dDikriet dwar l-Għajnuna Legali, Taqsima 19
Mhux meħtieġ
Notifika lill-Kummissjoni
Att
dwar
il-Proċedura
Amministrattiva
(434/2003), Taqsima 23
Att dwar il-Proċedura Amministrattiva, Taqsima
45
Att dwar l-Għajnuna Legali, it-tieni paragrafu ta’
Taqsima 11, Taqsimiet 24-26
Mhux meħtieġ

RICHTLIJN 2003/8/EG BETREFFENDE RECHTSBIJSTAND
CONCORDANTIETABEL
BEPALING VAN DE RICHTLIJN
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, lid 1
Artikel 3, lid 2, onder a)
Artikel 3, lid 2, onder b)
Artikel 3, lid 3
Artikel 3, lid 4
Artikel 3, lid 5
Artikel 4
Artikel 5, lid1
Artikel 5, lid 2
Artikel 5, lid 3

Artikel 5, lid 4
Artikel 5, lid 5
Artikel 6, leden 1 en 3
Artikel 6, lid 2
Artikel 7, onder a) en b)
Artikel 7, onder c)
Artikel 8, onder a)
Artikel 8, onder b)
Artikel 9, lid 1
Artikel 9, lid 2

NATIONALE BEPALING
Wet betreffende rechtsbijstand (257/2002),
artikel 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 2,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 1,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 1,
lid 2, en artikel 4
Niet vereist
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 6,
lid 2, punt 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 3,
lid 2
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 16
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 2,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 1,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 3,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 3,
lid 2, en ministerieel besluit betreffende
rechtsbijstand (388/2002), artikelen 1 tot
en met 18
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 3,
lid 3
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 3,
lid 4
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 2,
lid 3, en artikel 7
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 16
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 4,
lid 1, punt 2
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 4,
leden 2 en 3
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 23,
lid 1
Wet
betreffende
rechtsbijstand,
artikel 28a, lid 2
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 4,
lid 4
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 4,
lid 5
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Artikel 9, lid 3
Artikel 9, lid 4
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13, leden 1 tot en met 4 en lid 6
Artikel 13, lid 5
Artikel 14
Artikel 15, lid 1
Artikel 15, lid 2
Artikel 15, leden 3 en 4
Artikelen 16 tot en met 23

Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 13,
lid 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 16
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 1
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 11
Wet
betreffende
rechtsbijstand,
artikel 28a,
en
besluit
betreffende
rechtsbijstand, artikel 19
Niet vereist
Mededeling aan de Commissie
Bestuurswet (434/2003), artikel 23
Bestuurswet, artikel 45
Wet betreffende rechtsbijstand, artikel 11,
lid 2, en de artikelen 24 tot en met 26
Niet vereist

DYREKTYWA O POMOCY PRAWNEJ (2003/8/WE)
TABELA ZGODNOŚCI
PRZEPIS DYREKTYWY
Artykuł 1
Artykuł 2
Artykuł 3 ust. 1
Artykuł 3 ust. 2 akapit pierwszy
Artykuł 3 ust. 2 akapit drugi
Artykuł 3 ust. 3
Artykuł 3 ust. 4
Artykuł 3 ust. 5
Artykuł 4
Artykuł 5 ust. 1
Artykuł 5 ust. 2
Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 5 ust. 4
Artykuł 5 ust. 5
Artykuł 6 ust. 1 i 3
Artykuł 6 ust. 2
Artykuł 7 lit. a) i b)
Artykuł 7 lit. c)
Artykuł 8 lit. a)
Artykuł 8 lit. b)
Artykuł 9 ust. 1
Artykuł 9 ust. 2
Artykuł 9 ust. 3
Artykuł 9 ust. 4
Artykuł 10
Artykuł 11
Artykuł 12
Artykuł 13 ust. 1-4 i 6
Artykuł 13 ust. 5
Artykuł 14
Artykuł 15 ust. 1
Artykuł 15 ust. 2
Artykuł 15 ust. 3 i 4
Artykuły 16-23

PRZEPIS KRAJOWY
Ustawa o pomocy prawnej (257/2002) § 1
Ustawa o pomocy prawnej § 2 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 1 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 1 ust. 2 oraz
§4
niepotrzebny
Ustawa o pomocy prawnej § 6 ust. 2 pkt 1
Ustawa o pomocy prawnej § 3 ust. 2
Ustawa o pomocy prawnej § 16
Ustawa o pomocy prawnej § 2 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 1 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 3 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 3 ust. 2 oraz
rozporządzenie o pomocy prawnej
(rozporządzenie Rady Państwa nr
388/2002) § 1-18
Ustawa o pomocy prawnej § 3 ust. 3
Ustawa o pomocy prawnej § 3 ust. 4
Ustawa o pomocy prawnej § 2 ust. 3 oraz
§7
Ustawa o pomocy prawnej § 16
Ustawa o pomocy prawnej § 4 ust. 1 pkt 2
Ustawa o pomocy prawnej § 4 ust. 2 i 3
Ustawa o pomocy prawnej § 23 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 28a ust. 2
Ustawa o pomocy prawnej § 4 ust. 4
Ustawa o pomocy prawnej § 4 ust. 5
Ustawa o pomocy prawnej § 13 ust. 1
Ustawa o pomocy prawnej § 16
Ustawa o pomocy prawnej § 1
Ustawa o pomocy prawnej § 1
Ustawa o pomocy prawnej § 11
Ustawa o pomocy prawnej § 28a oraz
rozporządzenie o pomocy prawnej § 19
niepotrzebny
powiadomienie Komisji
Ustawa o postępowaniu administracyjnym
(434/2003) § 23
Ustawa o postępowaniu administracyjnym
§ 45
Ustawa o pomocy prawnej § 11 ust. 2,
§ 24-26
niepotrzebny

DIRECTIVA 2003/8/CE RELATIVA AO APOIO JUDICIÁRIO
QUADRO DE EQUIVALÊNCIA
DISPOSIÇÃO DA DIRECTIVA
Artigo 1º
Artigo 2º
Nº 1 do artigo 3º
Nº 2, alínea a), do artigo 3º
Nº 2, alínea b), do artigo 3º
Nº 3 do artigo 3º
Nº 4 do artigo 3º
Nº 5 do artigo 3º
Artigo 4º
Nº 1 do artigo 5º
Nº 2 do artigo 5º
Nº 3 do artigo 5º

Nº 4 do artigo 5º
Nº 5 do artigo 5º
Nos 1 e 3 do artigo 6º
Nº 2 do artigo 6º
Alíneas a) e b) do artigo 7º
Alínea c) do artigo 7º
Alínea a) do artigo 8º
Alínea b) do artigo 8º
Nº 1 do artigo 9º
Nº 2 do artigo 9º

DISPOSIÇÃO NACIONAL
Lei relativa ao apoio judiciário
(257/2002), artigo 1º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 2º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 1º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2 do
artigo 1º e artigo 4º
Não aplicável
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2, ponto
1, do artigo 6º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2 do
artigo 3º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 16º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 2º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 1º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 3º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2 do
artigo 3º, e Decreto do Governo relativo ao
apoio judiciário (388/2002), artigos 1º a
18º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 3 do
artigo 3º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 4 do
artigo 3º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 3 do
artigo 2º e artigo 7º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 16º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1, ponto
2, do artigo 4º
Lei relativa ao apoio judiciário, nos 2 e 3
do artigo 4º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 23º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2 do
artigo 28º-A
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 4 do
artigo 4º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 5 do
artigo 4º

2
Nº 3 do artigo 9º
Nº 4 do artigo 9º
Artigo 10º
Artigo 11º
Artigo 12º
Nos 1, 2, 3, 4 e 6 do artigo 13º
Nº 5 do artigo 13º
Artigo 14º
Nº 1 do artigo 15º
Nº 2 do artigo 15º
Nos 3 e 4 do artigo 15º
Artigos 16º a 23º

Lei relativa ao apoio judiciário, nº 1 do
artigo 13º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 16º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 1º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 1º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 11º
Lei relativa ao apoio judiciário, artigo 28ºA e Decreto relativo ao apoio judiciário,
artigo 19º
Não aplicável
Notificação à Comissão
Lei Orgânica (434/2003), artigo 23º
Lei Orgânica, artigo 45º
Lei relativa ao apoio judiciário, nº 2 do
artigo 11º e artigos 24º a 26º
Não aplicável

Smernica o právnej pomoci (2003/8/ES)
KORELAČNÁ TABUĽKA
Predpis smernice
Článok 1
Článok 2
Článok 3 odsek 1
Článok 3 odsek 2 pododsek 1
Článok 3 odsek 2 pododsek 2
Článok 3 odsek 3
Článok 3 odsek 4
Článok 3 odsek 5
Článok 4
Článok 5 odsek 1
Článok 5 odsek 2
Článok 5 odsek 3
Článok 5 odsek 4
Článok 5 odsek 5
Článok 6 odseky 1 a 3
Článok 6 odsek 2
Článok 7 písmená a) a b)
Článok 7 písmeno c)
Článok 8 písmeno a)
Článok 8 písmeno b)
Článok 9 odsek 1
Článok 9 odsek 2
Článok 9 odsek 3
Článok 9 odsek 4
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13 odseky 1 až 4 a 6
Článok 13 odsek 5
Článok 14
Článok 15 odsek 1
Článok 15 odsek 2
Článok 15 odseky 3 a 4
Články 16 až 23

Národný predpis
§ 1 zákona o právnej pomoci (257/2002)
§ 2 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 1 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 1 odsek 2 a § 4 zákona o právnej pomoci
nevyžaduje sa
§ 6 odsek 2 pododsek 1 zákona o právnej
pomoci
§ 3 odsek 2 zákona o právnej pomoci
§ 16 zákona o právnej pomoci
§ 2 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 1 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 3 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 3 odsek 2 zákona o právnej pomoci a
§ 1 až 18 nariadenia vlády o právnej
pomoci (388/2002)
§ 3 odsek 3 zákona o právnej pomoci
§ 3 odsek 4 zákona o právnej pomoci
§ 2 odsek 3 a § 7 zákona o právnej pomoci
§ 16 zákona o právnej pomoci
§ 4 odsek 1 pododsek 2 zákona o právnej
pomoci
§ 4 odseky 2 a 3 zákona o právnej pomoci
§ 23 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 28a odsek 2 zákona o právnej pomoci
§ 4 odsek 4 zákona o právnej pomoci
§ 4 odsek 5 zákona o právnej pomoci
§ 13 odsek 1 zákona o právnej pomoci
§ 16 zákona o právnej pomoci
§ 1 zákona o právnej pomoci
§ 1 zákona o právnej pomoci
§ 11 zákona o právnej pomoci
§ 28a zákona o právnej pomoci a § 19
nariadenia vlády o právnej pomoci
nevyžaduje sa
oznámenie Komisii
§ 23 zákona o verejnej správe (434/2003)
§ 45 zákona o verejnej správe
§ 11 odsek 2 a § 24 až 26 zákona o právnej
pomoci
nevyžaduje sa

DIREKTIVA O PRAVNI POMOČI (2003/8/ES)
TABELA ENAKOVREDNOSTI
DIREKTIVA
Člen 1
Člen 2
Člen 3(1)
Prvi pododstavek Člena 3(2)
Drugi pododstavek Člena 3(2)
Člen 3(3)
Člen 3(4)
Člen 3(5)
Člen 4
Člen 5(1)
Člen 5(2)
Člen 5(3)
Člen 5(4)
Člen 5(5)
Člen 6(1) in (3)
Člen 6(2)
Točki (a) in (b) člena 7
Točka (c) člena 7
Točka (a) člena 8
Točka (b) člena 8
Člen 9(1)
Člen 9(2)
Člen 9(3)
Člen 9(4)
Člen 10
Člen 11
Člen 12
Členi 13(1), (2), (3), (4) in (6)
Člen 13(5)

NACIONALNI UKREP
Oddelek 1 Zakona o pravni pomoči (257/2002)
Prvi odstavek oddelka 2 Zakona o pravni pomoči
Odstavek 1 oddelka 1 Zakona o pravni pomoči
Drugi odstavek oddelkov 1 in 4 Zakona o pravni
pomoči
Ni potreben
Točka (1) drugega odstavka oddelka 6 Zakona o
pravni pomoči
Drugi odstavek oddelka 3 Zakona o pravni
pomoči
Oddelek 16 Zakona o pravni pomoči
Prvi odstavek oddelka 2 Zakona o pravni pomoči
Prvi odstavek oddelka 1 Zakona o pravni pomoči
Prvi odstavek oddelka 3 Zakona o pravni pomoči
Drugi odstavek oddelka 3 Zakona o pravni
pomoči in Oddelki 1–18 Uredbe vlade o pravni
pomoči (388/2002)
Tretji odstavek oddelka 3 Zakona o pravni
pomoči
Četrti odstavek oddelka 3 Zakona o pravni
pomoči
Tretji odstavek oddelkov 1 in 7 Zakona o pravni
pomoči
Oddelek 16 Zakona o pravni pomoči
Točka (2) prvega odstavka oddelka 4 Zakona o
pravni pomoči
Drugi in tretji odstavek oddelka 4 Zakona o
pravni pomoči
Prvi odstavek oddelka 23 Zakona o pravni
pomoči
Drugi odstavek oddelka 28a Zakona o pravni
pomoči
Četrti odstavek oddelka 4 Zakona o pravni
pomoči
Peti odstavek oddelka 4 Zakona o pravni pomoči
Prvi odstavek oddelka 13 Zakona o pravni
pomoči
Oddelek 16 Zakona o pravni pomoči
Oddelek 1 Zakona o pravni pomoči
Oddelek 1 Zakona o pravni pomoči
Oddelek 11 Zakona o pravni pomoči
Oddelek 28a Zakona o pravni pomoči in
Oddelek 19 Uredbe o pravni pomoči
Ni potreben

2
Člen 14
Člen 15(1)
Člen 15(2)
Člena 15(3) in (4)
Členi 16–23

Obvestilo Komisiji
Oddelek 23 Zakona o splošnem upravnem
postopku (434/2003)
Oddelek 45 Zakona o splošnem upravnem
postopku
Drugi odstavek oddelka 11 in oddelkov 24–26
Zakona o pravi pomoči
Niso potrebni

OIKEUSAPUDIREKTIIVI (2003/8/EY)
VASTAAVUUSTAULUKKO
DIREKTIIVIN SÄÄNNÖS
1 artikla
2 artikla
3 artiklan 1 kohta
3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta
3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta
3 artiklan 3 kohta
3 artiklan 4 kohta
3 artiklan 5 kohta
4 artikla
5 artiklan 1 kohta
5 artiklan 2 kohta
5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta
5 artiklan 5 kohta
6 artiklan 1 ja 3 kohta
6 artiklan 2 kohta
7 artiklan a ja b alakohta
7 artiklan c alakohta
8 artiklan a alakohta
8 artiklan b alakohta
9 artiklan 1 kohta
9 artiklan 2 kohta
9 artiklan 3 kohta
9 artiklan 4 kohta
10 artikla
11 artikla
12 artikla
13 artiklan 1-4 ja 6 kohta
13 artiklan 5 kohta
14 artikla
15 artiklan 1 kohta
15 artiklan 2 kohta
15 artiklan 3 ja 4 kohta
16 – 23 artikla

KANSALLINEN SÄÄNNÖS
oikeusapulain (257/2002) 1 §
oikeusapulain 2 §:n 1 momentti
oikeusapulain 1 §:n 1 momentti
oikeusapulain 1 §:n 2 momentti ja 4 §
ei tarpeen
oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 1 kohta
oikeusapulain 3 §:n 2 momentti
oikeusapulain 16 §
oikeusapulain 2 §:n 1 momentti
oikeusapulain 1 §:n 1 momentti
oikeusapulain 3 §:n 1 momentti
oikeusapulain 3 §:n 2 momentti ja
oikeusavusta annetun valtioneuvoston
asetuksen (388/2002, ”oikeusapuasetus”) 1
– 18 §
oikeusapulain 3 §:n 3 momentti
oikeusapulain 3 §:n 4 momentti
oikeusapulain 2 §:n 3 momentti ja 7 §
oikeusapulain 16 §
oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 2 kohta
oikeusapulain 4 §:n 2 ja 3 momentti
oikeusapulain 23 §:n 1 momentti
oikeusapulain 28 a §:n 2 momentti
oikeusapulain 4 §:n 4 momentti
oikeusapulain 4 §:n 5 momentti
oikeusapulain 13 §:n 1 momentti
oikeusapulain 16 §
oikeusapulain 1 §
oikeusapulain 1 §
oikeusapulain 11 §
oikeusapulain
28
a
§
ja
oikeusapuasetuksen 19 §
ei tarpeen
ilmoitus komissiolle
hallintolain (434/2003) 23 §
hallintolain 45 §
oikeusapulain 11 §:n 2 momentti, 24-26 §
ei tarpeen

RÄTTSHJÄLPSDIREKTIVET (2003/8/EG)
JÄMFÖRELSETABELL
DIREKTIVETS BESTÄMMELSER
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3.1
Artikel 3.2 a
Artikel 3.2 b
Artikel 3.3
Artikel 3.4
Artikel 3.5
Artikel 4
Artikel 5.1
Artikel 5.2
Artikel 5.3

Artikel 5.4
Artikel 5.5
Artikel 6.1 och 61.3
Artikel 6.2
Artikel 7 a och b
Artikel 7 c
Artikel 8 a
Artikel 8 b
Artikel 9.1
Artikel 9.2
Artikel 9.3
Artikel 9.4
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13.1-4 och 13.6
Artikel 13.5
Artikel 14
Artikel 15.1
Artikel 15.2
Artikel 15.3 och 15.4
Artiklarna 16 – 23

NATIONELL BESTÄMMELSE
rättshjälpslagen (257/2002) 1 §
rättshjälpslagen 2 § 1 mom.
rättshjälpslagen 1 § 1 mom.
rättshjälpslagen 1 § 2 mom. och 4 §
ej nödvändig
rättshjälpslagen 6 § 2 mom. punkt 1
rättshjälpslagen 3 § 2 mom.
rättshjälpslagen 16 §
rättshjälpslagen 2 § 1 mom.
rättshjälpslagen 1 § 1 mom.
rättshjälpslagen 3 § 1 mom.
rättshjälpslagen 3 § 2 mom. och
Statsrådets förordning om rättshjälp
(388/2002, ”rättshjälpsförordningen”)
1 – 18 §
rättshjälpslagen 3 § 3 mom.
rättshjälpslagen 3 § 4 mom.
rättshjälpslagen 2 § 3 mom. och 7 §
rättshjälpslagen 16 §
rättshjälpslagen 4 § 1 mom. punkt 2
rättshjälpslagen 4 § 2 och 3 mom.
rättshjälpslagen 23 § 1 mom.
rättshjälpslagen 28 a § 2 mom.
rättshjälpslagen 4 § 4 mom.
rättshjälpslagen 4 § 5 mom.
rättshjälpslagen 13 § 1 mom.
rättshjälpslagen 16 §
rättshjälpslagen 1 §
rättshjälpslagen 1 §
rättshjälpslagen 11 §
rättshjälpslagen 28 a § och rättshjälpsförordningen 19 §
ej nödvändig
anmälan till kommissionen
förvaltningslagen (434/2003) 23 §
förvaltningslagen 45 §
rättshjälpslagen 11 § 2 mom., 24-26 §
ej nödvändig

Oikeusapulaki 5.4.2002/257
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Oikeusavun sisältö
1§
Oikeusavun yleiset edellytykset ja sisältö

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa
asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia
menoja.
Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen
tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä
menoista siten kuin tässä laissa säädetään.
2§
Oikeusapuun oikeutetut

Oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
(19.11.2004/972)
Lisäksi oikeusapua annetaan 1 momentissa säädetyistä edellytyksistä riippumatta, jos henkilön asia
käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on erityistä syytä. Oikeusapuun kuuluvaa
oikeudellista neuvontaa annetaan 1 momentissa säädetyistä edellytyksistä riippumatta
kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS
47/1988) määrätyin edellytyksin.
Oikeusapua ei anneta yhtiölle tai yhteisölle. Oikeusapua annetaan elinkeinonharjoittajan
elinkeinotoimintaa koskevassa muussa kuin tuomioistuinasiassa vain, jos siihen on erityistä syytä
huomioon ottaen toiminnan laatu ja laajuus, elinkeinonharjoittajan taloudellinen ja
henkilökohtainen tilanne ja olosuhteet kokonaisuudessaan.
3§
Oikeusavun taloudelliset edellytykset

Oikeusapua annetaan hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan
taloudellisen aseman perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan tekemällä laskelma hänen
kuukausittain käytettävissään olevista varoista (käyttövara). Laskelma laaditaan hakijan ja hänen
aviopuolisonsa tai hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän kuukausittaisten tulojen,
välttämättömien menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella.
Oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ei ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista
tuloista ja menoista sekä varallisuuden ja elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa
laskettaessa sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen
omavastuuosuus. Vähäisestä oikeudellisesta neuvosta ei peritä omavastuuosuutta.

Hakija saa oikeusapua käyttövarastaan aiheutuvien rajoitusten estämättä, jos hän osoittaa, ettei
kykene vastaamaan asian käsittelyn edellyttämistä kustannuksista sen vuoksi, että elinkustannukset
ovat Suomea korkeammat siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, jossa hänellä on koti- tai asuinpaikka. (19.11.2004/972)
Oikeusapua ei anneta, jos hakijalla on kysymyksessä olevan asian kattava oikeusturvavakuutus.
Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää siltä osin
kuin kustannukset ylittävät vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajaksi vakuutussopimuksessa
määritellyn enimmäiskorvausmäärän, jos siihen on erityisiä syitä ottaen huomioon oikeusavun
saajan oikeusturvan tarve ja asian laatu ja laajuus. Oikeusapupäätöksessä on asetettava
enimmäistuntimäärä avustajalle korvattaville toimenpiteille. Jos hakija on taloudellisen asemansa
perusteella oikeutettu oikeusapuun korvauksetta, oikeusapu voidaan kuitenkin myöntää myös
vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen.
4§
Oikeusapuun kuuluvat etuudet

Oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa:
1) palkkiota ja korvausta tämän lain nojalla määrätylle tai hyväksytylle avustajalle kokonaan tai
osittain sen mukaan kuin oikeusapupäätöksessä todetaan;
2) palkkiota ja korvausta asian käsittelyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja käännösavusta; sekä
3) käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä
viranomaisessa; vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista
toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi.
Valtion varoista suoritetaan oikeusapua saaneen asianosaisen nimeämälle todistajalle maksettavat
korvaukset. Muut oikeusapua saaneen toimesta tuomioistuimessa tapahtuneesta todistelusta
aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista, jos todistelu on ollut asian selvittämiseksi
tarpeen.
Jos muu oikeusapua saanut asiaan osallinen kuin rikosasian vastaaja on määrätty asian selvittämisen
vuoksi saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, korvataan hänen tuomioistuimeen
saapumisestaan aiheutuneet kustannukset valtion varoista.
Lisäksi oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa tuomion tai
päätöksen täytäntöönpanosta valtiolle suoritettavia ulosottomaksuja ja etukäteen perittäviä kuluja.
Kaikki välttämättömät täytäntöönpanokulut suoritetaan valtion varoista, jos niitä ei voida saada
vastapuolelta perityiksi. (19.11.2004/972)
Oikeusavun myöntäminen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa vapauttaa 4 momentissa tarkoitetulla tavalla ulosottomaksuista ja kuluista, jos
tuomio pannaan täytäntöön Suomessa. (19.11.2004/972)
5§
Oikeusapuun kuuluvat avustajan toimenpiteet

Yksittäisessä asiassa oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat
tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet
kokonaisuudessaan. Oikeusapu voidaan rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Tällaista
määräystä voidaan myöhemmin laajentaa, jos siihen on aihetta.

Oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään sadalta tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin
voi kuitenkin päättää, että oikeusavun antamista jatketaan, jos siihen on erityisiä syitä ottaen
huomioon oikeusavun saajan oikeusturvan tarve sekä asian laatu ja laajuus. Tuomioistuimen on
tällöin asetettava enimmäistuntimäärä avustajalle korvattaville toimenpiteille.
Oikeusavusta ulkomailla käsiteltävässä asiassa säädetään 23 §:ssä.
6§
Oikeusavun sisältö eräissä tapauksissa

Hakijalle, jonka ei katsota tarvitsevan oikeusavustajaa, mutta joka olisi taloudellisen asemansa
perusteella oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, voidaan oikeusapuna myöntää 4 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa ja 2–4 momentissa mainitut etuudet.
Oikeusapuun ei kuulu avustaminen:
1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia
syitä;
2) yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa
sakkoa ankarampaa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian
selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä;
3) asiassa, joka koskee verotusta tai julkista maksua, ellei siihen ole erityisen painavia syitä; eikä
4) asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön
jäsenyyteen.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa
oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.
7§
Oikeusavun rajoitukset

Oikeusapua ei anneta, jos:
1) asialla on hakijalle vähäinen merkitys;
2) se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn;
3) asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä; tai
4) asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun
saamiseksi.
8§
Avustaja

Oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin
määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Lisäksi yksityinen avustaja
voidaan määrätä valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/ 2002) 10 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa.

Yksityiseksi avustajaksi on määrättävä asianajaja tai muu oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1
momentin mukaan avustajaksi kelpoinen henkilö. Rikosasiassa epäillyn avustajaksi on määrättävä
julkinen oikeusavustaja tai asianajaja taikka erityisestä syystä muu oikeustieteen kandidaatin
tutkinnon suorittanut henkilö, jos epäilty on pidätetty tai vangittu, jos häntä epäillään tai hänelle
vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta
vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen taikka jos epäilty on 18 vuotta
nuorempi.
Milloin oikeusavun saaja on itse ehdottanut avustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävän
henkilön, tämä on määrättävä, jolleivät erityiset syyt toisin vaadi.
Avustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa.
9§
Avustajan vaihtaminen

Avustaja ei saa tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa ilman tuomioistuimen lupaa panna toista
sijaansa. Sijaiseksi hyväksyttävän on täytettävä avustajan kelpoisuusvaatimukset.
Tuomioistuin voi käsiteltävänään olevassa asiassa ja oikeusaputoimisto muussa kuin
tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa oikeusavun saajan tai avustajan perustellusta
pyynnöstä tai pätevästä syystä omasta aloitteestaan peruuttaa avustajan määräyksen ja määrätä
toisen avustajan.
2 luku
Oikeusapupäätös
10 §
Oikeusavun hakeminen

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voidaan hakea asian käsittelyn jokaisessa
vaiheessa siihen asti, kunnes tuomioistuimessa käsiteltävä asia on saanut lainvoiman tai muun asian
käsittely on päättynyt. Hakemus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Hakijan on esitettävä
selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, jossa hän hakee oikeusapua. Taloudellisista
olosuhteista ja asiasta esitettävästä selvityksestä säädetään tarkemmin oikeusministeriön
asetuksella.
Valtion ja kunnan viranomainen, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu
eläkelaitos sekä vakuutuslaitos ovat velvollisia antamaan oikeusaputoimistolle sen pyynnöstä ja
salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat tiedot, jotka oikeusaputoimistolle laissa säädetyn
tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä sen selvittämiseksi, onko hakija taloudellisen asemansa
perusteella oikeutettu oikeusapuun ja onko hakijalla asian kattava oikeusturvavakuutus. Tämä
velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos oikeusaputoimisto ei saa edellä mainituilta tahoilta
riittäviä tietoja ja on perusteltua aihetta epäillä hakijan antamien tietojen riittävyyttä tai
luotettavuutta. Pyyntö tulee esittää rahalaitokselle kirjallisena ja siitä on etukäteen annettava
hakijalle tieto.
Oikeusaputoimisto voi 2 momentissa mainituin edellytyksin saada teknisen käyttöyhteyden avulla
veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä
henkilötietoja hakijan taloudellisesta asemastaan antamien tietojen tarkistamista varten.
Oikeusaputoimiston tulee etukäteen ilmoittaa hakijalle tästä mahdollisuudesta.

11 §
Oikeusavun myöntäminen

Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myöntämisestä, jollei muussa laissa toisin säädetä. Jos
julkinen oikeusavustaja on esteellinen pääasiassa, oikeusavun hakija ohjataan tekemään hakemus
toiseen oikeusaputoimistoon. Hakijan pyynnöstä päätös voidaan kuitenkin tehdä kyseisessä
oikeusaputoimistossa, jolleivät olosuhteet edellytä siirtoa. Vastapuolta avustava julkinen
oikeusavustaja ei kuitenkaan saa ratkaista oikeusapuhakemusta. Päätös voidaan toimittaa hakijalle
tiedoksi postitse. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
siitä, kun päätös on hakijan ilmoittamalla osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.
Jos oikeusapua ei ole myönnetty hakemuksen mukaisesti, hakija voi saattaa kysymyksen
oikeusavun myöntämisestä tuomioistuimen ratkaistavaksi 24 §:ssä säädetyin tavoin.
12 §
Oikeusapumaksu

Oikeusaputoimisto perii hakijalta oikeusapumaksun oikeusavun myöntäessään tai toimittaessaan 11
§:n 2 momentissa tarkoitetun pyynnön tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeusapumaksun
suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Maksua ei peritä, kun oikeusapua myönnetään vähäisen neuvon antamiseksi. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää vapautus maksusta taloudellisen aseman perusteella.
13 §
Oikeusavun alkamisajankohta ja kesto

Oikeusapu voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos edellytykset siihen ovat olemassa,
myös taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Oikeusapu on
voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsitellään.
Muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa oikeusapua ei voida myöntää taannehtivasti
koskemaan muutoksenhakua edeltäneitä toimenpiteitä, ellei hakija saata todennäköiseksi, että hän ei
ole pätevästä syystä hakenut oikeusapua aikaisemmin.
Hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa myönnetty oikeusapu ei käsitä aikaisemmassa
hallintomenettelyssä eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
lainkäyttöviranomaisessa suoritettuja toimenpiteitä eikä vakuutusoikeudessa myönnetty oikeusapu
sitä edeltäneen käsittelyn toimenpiteitä. Jos tuomioistuin palauttaa asian hallintoviranomaisen tai
edellä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, yksityiselle avustajalle annettu määräys on
voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava tuomioistuin niin määrää.
Tuomioistuimen siirtäessä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun 8 tai 9
§:n nojalla rikosasian toiseen tuomioistuimeen tai ylemmän tuomioistuimen siirtäessä saman luvun
10 §:n nojalla sen tutkittavaksi saatetun rikosasian sellaiseen alempaan tuomioistuimeen, joka ei ole
sitä aikaisemmin käsitellyt, jää siinä asiassa oikeudenkäyntiavustajalle annettu määräys voimaan,
jollei siirtävä tuomioistuin toisin määrää.
14 §
Oikeusapupäätöksen sisältö

Oikeusapupäätös annetaan kirjallisena. Siitä tulee ilmetä:

1) asia, johon oikeusapu myönnetään;
2) hakijan taloudellinen asema;
3) päivämäärä, mistä lukien oikeusapu myönnetään;
4) mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy;
5) oikeusavun saajan mahdollinen omavastuuosuus; sekä
6) avustajan nimi.
15 §
Taloudellisten olosuhteiden muuttuminen

Oikeusavun saajan on toimeksiannon kestäessä ilmoitettava oikeusaputoimistolle taloudellisissa
olosuhteissaan tapahtuvista muutoksista. Avustajan on muistutettava päämiestään edellä mainitusta
velvollisuudesta, kun tämän taloudelliset olosuhteet muuttuvat.
16 §
Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja oikeusavun lakkaaminen

Jos oikeusavun myöntämisedellytyksiä ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet taikka
lakanneet, voi oikeusaputoimisto muuttaa oikeusapupäätöksen tai päättää, että oikeusavun
antaminen lakkaa. Hakija voi saattaa oikeusapupäätöksen muuttamista ja oikeusavun lakkaamista
koskevan kysymyksen 24 §:ssä säädetyin tavoin siinä mainitun tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin voi aina 1 momentissa mainituin edellytyksin käsiteltävänään
olevassa asiassa muuttaa oikeusapupäätöstä tai päättää oikeusavun lakkaamisesta.
Oikeusavun saajan omavastuuosuutta muutettaessa määrätään, sovelletaanko uutta päätöstä
taannehtivasti. Oikeusavun lakkaamisesta päätettäessä määrätään, onko oikeusapua saaneen
suoritettava valtiolle korvaus saamastaan oikeusavusta, sekä vahvistetaan korvauksen määrä.
Julkinen oikeusavustaja voi hoitaa aloitetun toimeksiannon loppuun, vaikka oikeusavun saaja
taloudellisessa tilanteessaan tai asiassa tapahtuneiden muutosten johdosta ei enää ole oikeutettu
oikeusapuun. Tältä osin oikeusaputoimiston palveluista peritään täysi korvaus.
3 luku
Korvaukset
17 §
Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus

Yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja
ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulukorvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n
mukaisella omavastuuosuudella vähennettynä. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä
oikeusapupäätös ja yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan.
Virallisen syyttäjän on rikosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja kuluvaatimuksesta, jos siihen
vaatimuksen määrään nähden tai muuten on aihetta. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei
yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvät
lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin avustajalle maksettavien palkkioiden ja
korvausten perusteista.
Siltä osin kuin oikeusapua annetaan tämän lain nojalla avustaja ei saa omavastuuosuuden lisäksi
periä muuta palkkiota tai korvausta oikeusavun saajalta. Muu sopimus on mitätön.
Jos avustaja on saanut tilapäisesti panna sijaansa toisen henkilön, voidaan sijaisen suorittamista
avustajantehtävistä tuleva palkkio ja korvaus määrätä erikseen maksettavaksi hänelle.
Muutoksenhakutuomioistuin voi päättää, että avustajan palkkiota ja kuluja ei korvata valtion
varoista, jos muutoksenhakemus on selvästi perusteeton.
18 §
Palkkioiden ja korvausten määrääminen

Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle
avustajalle, todistajalle ja tulkille valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen sekä
oikeusapua saaneelle maksettavat korvaukset.
Avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä
tuomioistuimessa. Jos oikeusapu myönnetään koskemaan alemmassa oikeusasteessa suoritettuja
toimenpiteitä vasta, kun pääasian käsittely siinä on päättynyt, muutoksenhakutuomioistuin määrää
avustajan palkkion ja korvauksen myös alemmassa oikeusasteessa suoritetuista toimenpiteistä. Jos
muutoksenhakua ei ajeta perille, palkkion ja kulukorvauksen määrää kuitenkin asiaa viimeksi
käsitellyt tuomioistuin. Jos tehtävä jatkuu pitkähkön ajan, voidaan palkkio ja korvaus määrätä
puolivuosittain tai erityisestä syystä lyhyemmältäkin ajalta. Avustajalle voidaan määrätä
suoritettavaksi ennakkoa tehtävän hoitamisesta hänelle aiheutuvista huomattavista kuluista, jos
siihen on erityinen syy.
Todistajalle ja oikeusapua saaneelle tulevien korvausten määräämisestä sekä niiden ja muiden
todistelukustannusten suorittamisesta ja muutoksenhakemisesta korvauksen määrää koskevaan
ratkaisuun on voimassa, mitä tuomioistuimessa kuullulle todistajalle valtion varoista maksettavista
korvauksista säädetään.
Virallinen syyttäjä voi niissä asioissa, joissa hän on toiminut syyttäjänä, hakea muutosta avustajan
palkkion ja korvauksen määrää koskeviin ratkaisuihin.
Oikeusaputoimisto määrää avustajalle ja tulkille maksettavan palkkion ja korvauksen asioissa, joita
ei käsitellä tuomioistuimessa.
19 §
Todistelukustannusten korvaaminen eräissä tapauksissa

Jos oikeusavun saajan nimeämän todistajan kuuleminen on ollut selvästi aiheetonta, oikeusavun
saaja voidaan velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista todistajalle maksettavaksi määrätyt
korvaukset.
20 §
Omavastuuosuuden määrääminen

Omavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta
arvonlisäveroineen. Jos oikeusapua myönnettäessä määrätty omavastuuosuus muodostuisi
oikeusapua saaneen taloudellisiin oloihin nähden selvästi kohtuuttomaksi, omavastuuosuuden

määrää voidaan alentaa. Omavastuuosuus on asiakohtainen. Omavastuuosuudesta tai sen osasta
voidaan periä ennakkosuoritus.
Kun yksityinen oikeusavustaja on antanut oikeusapua osakorvausta vastaan tuomioistuimen
käsittelemässä asiassa, 18 §:n 2 momentissa mainittu tuomioistuin, varattuaan oikeusapua saaneelle
tilaisuuden lausua laskun oikeellisuudesta, velvoittaa oikeusavun saajan suorittamaan avustajalleen
oikeusavun omavastuuosuuden samalla kun se määrää valtion varoista avustajalle maksettavan
palkkion. Muussa tapauksessa oikeusaputoimisto määrää omavastuuosuuden suuruuden.
Yksityiselle avustajalle maksettavaksi tuomitulle omavastuuosuudelle on vaadittaessa määrättävä
vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tuomitsemispäivästä.
21 §
Korvauksen periminen ulosottoteitse ja viivästyskorko

Oikeusaputoimiston päätöksen nojalla saadaan oikeusavun saajalta ulosottaa valtiolle tuleva
omavastuuosuus, ne valtion varoista oikeusavun saaneen puolesta maksetut kulut, jotka eivät kuulu
oikeusavun etuuksiin, sekä oikeusapumaksu ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Ennen
perimistoimenpiteisiin ryhtymistä oikeusaputoimiston on varattava maksuvelvolliselle tilaisuus tulla
kuulluksi.
Jos valtiolle tulevaa omavastuuosuutta tai oikeusapumaksua ei ole suoritettu eräpäivänä,
viivästyneelle määrälle saadaan periä vuotuisena viivästyskorkona korkolain 4 §:n 3 momentin
mukainen viivästyskorko kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva
tuomioistuimen päätös on ollut asianosaisen saatavissa tai jona maksuvelvolliselle on lähetetty
lasku.
22 §
Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus

Jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun, oikeudenkäynnistä
rikosasiassa annetun lain 9 luvun tai hallintolainkäyttölain 13 luvun nojalla velvollinen korvaamaan
oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan
vastaavasti valtiolle sen varoista tämän lain nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset ja
julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva
tuomioistuimen päätös on ollut asianosaisen saatavissa.
Jos oikeusapua on myönnetty taannehtivasti koskemaan sellaisia kustannuksia, jotka oikeusavun
saajan vastapuoli on alemman oikeusasteen lainvoimaisella tuomiolla velvoitettu
oikeudenkäyntikulujen korvauksena suorittamaan oikeusavun saajalle, oikeus tuomittuihin
oikeudenkäyntikuluihin siirtyy valtiolle sen varoista suoritettavaa määrää vastaavalta osalta.
Julkisen oikeusavustajan on annettava selvitys asiassa suorittamistaan toimista ja aiheutuneista
kuluista.
23 §
Oikeusapu ulkomailla käsiteltävässä asiassa

Ulkomailla käsiteltävissä asioissa oikeusapu kattaa yleisen oikeudellisen neuvonnan.

Erityisen painavista syistä oikeusministeriö voi myöntää 1 momentissa tarkoitettua laajemman
oikeusavun ulkomailla käsiteltävään asiaan. Näissä asioissa oikeusministeriö määrää valtion
varoista suoritettavat välttämättömät palkkiot ja korvaukset.
Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää ulkomailla käsiteltävissä asioissa annettavan
oikeusavun enimmäismäärästä sekä oikeusapuhakemuksen tekemisestä ja sisällöstä.
4 luku
Muutoksenhaku
24 §
Oikeusaputoimiston päätöksen saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

Oikeusaputoimiston tämän lain nojalla tekemä päätös voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi
(ratkaisupyyntö). Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa oikeusaputoimiston päätöksen
tiedoksi saamisesta. Ratkaisupyynnön voi tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa kuitenkin tehdä
aina siihen asti, kunnes pääasia on ratkaistu lainvoimaisesti. Ratkaisupyyntö on toimitettava
päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Se on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava se
oikeusaputoimiston päätös, jota ratkaisupyyntö koskee, sekä miltä osin ja millä perusteella hakija on
päätökseen tyytymätön.
Oikeusaputoimiston on viipymättä toimitettava ratkaisupyyntö sen tuomioistuimen tutkittavaksi,
jossa pääasia on käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Jos pääasian
käsittely tuomioistuimessa on päättynyt eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut
umpeen, ratkaisupyyntö on toimitettava asiaa viimeksi käsitelleen tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos
oikeusapupäätös koskee asiaa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiaa, jota
koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ratkaisupyyntö
toimitetaan sen hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jonka tuomiopiirissä oikeusapupäätöksen tehnyt
oikeusaputoimisto sijaitsee. Tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön,
on toimivaltainen tutkimaan asian.
Oikeusaputoimiston tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
muussa laissa toisin säädetä.
25 §
Itseoikaisu oikeusaputoimistossa

Oikeusaputoimisto voi itse oikaista tekemänsä päätöksen, jos 24 §:ssä mainittu ratkaisupyyntö antaa
siihen aihetta.
Oikaisupäätöksestä on heti ilmoitettava ratkaisupyynnön tehneelle hakijalle. Päätös voidaan
toimittaa hakijalle 11 §:n 1 momentissa mainitulla tavalla.
26 §
Muutoksenhaku

Tuomioistuimen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla pääasian
yhteydessä tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä
valittamisesta pääasiassa säädetään.
Jos hallinto-oikeuden päätös koskee oikeusavun antamista asiassa, jota ei voida saattaa
tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiassa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan

korkeimpaan hallinto-oikeuteen, oikeusapupäätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen perusteet ovat:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa
tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy.
27 §
Käsittely tuomioistuimessa

Tuomioistuimen on käsiteltävä pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusavun myöntämistä,
muuttamista ja lakkaamista koskeva asia kiireellisenä. Pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusapua
koskeva asia käsitellään käräjäoikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä hakemusasioiden
käsittelystä säädetään, ja hallinto-oikeudessa sekä vakuutusoikeudessa noudattaen soveltuvin osin,
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Käräjäoikeus, hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus voivat ratkaista oikeusapua koskevan asian myös
yhden lainoppineen tuomarin kokoonpanossa. Jos hakija ei ole päätöstä annettaessa paikalla ja
muutoksenhaku edellyttää tyytymättömyyden ilmoittamista, päätöksen antamispäivä on ilmoitettava
hakijalle kirjallisesti hyvissä ajoin ennen päätöksen antamista silloin, kun asiaa ei ratkaista pyynnön
mukaisesti.
5 luku
Erinäiset säännökset
28 §
Toimenpiteet oikeusapuhakemuksen hylkäämisen yhteydessä

Jos oikeusaputoimisto on hylännyt oikeusapuhakemuksen ja päätös on saatettu tuomioistuimen
tutkittavaksi, julkisen oikeusavustajan on oikeusavun hakijan pyynnöstä huolehdittava niistä
toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä hakijan oikeuksien säilyttämiseksi siihen saakka, kunnes
asia on ratkaistu tuomioistuimessa. Jos tuomioistuin pysyttää oikeusaputoimiston päätöksen,
hakijalta peritään korvaus suoritetuista toimenpiteistä. Korvauksesta tai sen osasta voidaan periä
ennakkosuoritus.
28 a § (19.11.2004/972)
Oikeusapuhakemusten toimittaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Oikeusaputoimistot voivat toimia oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa
vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset
annetussa neuvoston direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettuina lähettävinä ja vastaanottavina
viranomaisina. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mitkä oikeusaputoimistot hoitavat näitä
tehtäviä. Lisäksi myös oikeusministeriö toimii mainitussa direktiivissä tarkoitettuna lähettävänä
viranomaisena valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävissä asioissa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun lähettävän viranomaisen on maksutta avustettava oikeusavun
hakijaa hankkimaan oikeusapuhakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset liitteet sekä hakemuksen ja
liitteiden käännökset. Kääntämisestä aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista.

Lähettävän viranomaisen on lähetettävä oikeusapuhakemus toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
vastaanottavalle viranomaiselle 15 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut vaadittavat tiedot
sisältävän hakemuksen liitteineen sekä tarvittaessa hakemuksen ja liitteiden käännökset. Lähettävä
viranomainen voi kuitenkin kieltäytyä hakemuksen lähettämisestä, jos hakemus on ilmeisen
perusteeton tai jos siinä on selvästi kyse muusta kuin 1 momentissa mainitun direktiivin
soveltamisalaan kuuluvasta asiasta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, jota noudatetaan
tässä pykälässä tarkoitetun oikeusapuhakemuksen lähettämisessä ja vastaanottamisessa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös siitä, millä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
oikeusapuhakemus voidaan tehdä 1 momentissa tarkoitetulle vastaanottavalle viranomaiselle.
29 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan oikeusministeriön asetuksella.
30 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.
Tällä lailla kumotaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annettu laki
(87/1973) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä yleisestä oikeusavusta 6 päivänä
helmikuuta 1998 annettu laki (104/1998).
Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.
31 §
Siirtymäsäännökset

Mitä muussa laissa säädetään maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetusta laista tai yleisestä
oikeusavusta annetusta laista, noudatetaan niiden sijasta soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään.
Asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Asiassa, johon ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty yleistä oikeusapua, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
HE 82/2001, LaVM 22/2001, EV 182/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
19.11.2004/972 :

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004.
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Laki
oikeusapulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun oikeusapulain (257/2002) 2 §:n 1
momentti ja 4 §:n 4 momentti sekä
lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 4
§:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 28 a § seuraavasti:
2§
Oikeusapuun oikeutetut
Oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai
asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.
-------------------------------------------------------------------------------3§
Oikeusavun taloudelliset edellytykset
-------------------------------------------------------------------------------Hakija saa oikeusapua käyttövarastaan aiheutuvien rajoitusten estämättä, jos hän
osoittaa, ettei kykene vastaamaan asian käsittelyn edellyttämistä kustannuksista sen
vuoksi, että elinkustannukset ovat Suomea korkeammat siinä Euroopan unionin
jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jossa hänellä on kotitai asuinpaikka.
-------------------------------------------------------------------------------4§
Oikeusapuun kuuluvat etuudet
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta valtiolle suoritettavia ulosottomaksuja ja
etukäteen perittäviä kuluja. Kaikki välttämättömät täytäntöönpanokulut suoritetaan
valtion varoista, jos niitä ei voida saada vastapuolelta perityiksi.
Oikeusavun myöntäminen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vapauttaa 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
ulosottomaksuista ja kuluista, jos tuomio pannaan täytäntöön Suomessa.
28 a §
Oikeusapuhakemusten toimittaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
Oikeusaputoimistot voivat toimia oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä
riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset
vähimmäisvaatimukset annetussa neuvoston direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettuina
lähettävinä ja vastaanottavina viranomaisina. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
siitä, mitkä oikeusaputoimistot hoitavat näitä tehtäviä. Lisäksi myös oikeusministeriö
toimii mainitussa direktiivissä tarkoitettuna lähettävänä viranomaisena valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettävissä asioissa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun lähettävän viranomaisen on maksutta avustettava
oikeusavun hakijaa hankkimaan oikeusapuhakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset
liitteet sekä hakemuksen ja liitteiden käännökset. Kääntämisestä aiheutuneet
kustannukset maksetaan valtion varoista.
Lähettävän viranomaisen on lähetettävä oikeusapuhakemus toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle 15 päivän kuluessa siitä, kun se on
vastaanottanut vaadittavat tiedot sisältävän hakemuksen liitteineen sekä tarvittaessa
hakemuksen ja liitteiden käännökset. Lähettävä viranomainen voi kuitenkin kieltäytyä
hakemuksen lähettämisestä, jos hakemus on ilmeisen perusteeton tai jos siinä on
selvästi kyse muusta kuin 1 momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan
kuuluvasta asiasta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, jota
noudatetaan tässä pykälässä tarkoitetun oikeusapuhakemuksen lähettämisessä ja
vastaanottamisessa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös siitä, millä muulla
kuin suomen tai ruotsin kielellä oikeusapuhakemus voidaan tehdä 1 momentissa
tarkoitetulle vastaanottavalle viranomaiselle.
-------------------------------------------------------------------------------Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004.
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