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Lakivaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksen johdosta
laeiksi oikeudenkäymiskaaren 15luvun 2 §:n ja asianajajista annetun
lain muuttamisesta
Eduskunta on 12 päivänä toukokuuta 1992
lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi otsikossa mainitun hallituksen esityksen n:o 56.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist oikeusministeriöstä
ja pääsihteeri Olli Tarkka Suomen Asianajajaliitosta.
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 15lukua täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan mitä laissa on säädetty suomalaisen
asianajajan oikeudesta toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana sovelletaan myös
henkilöön, joka saa harjoittaa asianajajan tointa
jossakin toisessa Euroopan talousalueen valtiossa.
Lisäksi asianajajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asianajajaksi voitaisiin hyväksyä myös muun Euroopan talousalueen valtion kansalainen, joka saa harjoittaa
asianajajan tointa jossakin muussa talousalueen
valtiossa. Hyväksyminen edellyttäisi erityisen soveltuvuuskokeen suorittamista.
Esitys liittyy Euroopan talousalueesta (ETA)

tehtyyn sopimukseen. Tarkoituksena on, että
ehdotetut lainmuutokset tulisivat voimaan samanaikaisesti ETA-sopimuksen kanssa.
Valiokunnan kannanotot
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella
valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta puoltaa
hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten
hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.
Lakiehdotus n:o 2, asianajajalaki. Valiokunta
ehdottaa, että lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin
sanamuotoa tarkistetaan EY:n tutkintotodistusdirektiivin sisältöä ehdotettua paremmin vastaavaksi.
Lakiehdotusten voimaantulo. Valiokunta ehdottaa kummankin lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen täsmentämistä tämän hallituksen
esityksen antamisen jälkeen ns. ETA-lakeihin
vakiinnutetun käytännön mukaiseksi.
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksyttäisiin näin
kuuluvina:

Laki

1.

oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta
1969 annetussa laissa (5/69), uusi 2 momentti seuraavasti:
15luku
Oikeudenkäyntiasiamiehestä
2§
(Kuten hallituksen esityksessä)
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Voimaantulosäännös
Ttimä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
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2.

asianajajista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/58) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n
2 momentti, 9 § ja 10 §:n 1 momentti,
näistä 5 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti sellaisena kuin ne ovat 28 päivänä helmikuuta 1992
annetussa laissa (197/92), sekä
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi
5 a § seuraavasti:
3§
(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)
Suomessa voimaan saatettujen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti asianajajaksi voidaan sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa
säädetään, hyväksyä myös 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla jossakin muussa Euroopan
talousalueen valtiossa on asianajajan toimen harjoittamisen ammattipätevyys. Hakijan on tässä
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa asianajajayhdistyksen järjestämässä kokeessa osoitettava, että hänellä on riittävät tiedot Suomen

lainsäädännöstä sekä asianajotoiminnasta Suomessa. Kokeesta määrätään tarkemmin oikeusministeriön päätöksessä asianajajayhdistyksen
sääntöjen vahvistamisesta.
5, 5 a, 9 ja 10 §
(Kuten hallituksen esityksessä)
Voimaantulosäännös
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1992

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lax ja jäsenet
Komi, V. Laukkanen, Lehtinen, Mäkelä, Mölsä,

Niinistö, Polvi, Suhola, Tykkyläinen ja Viljanen
sekä varajäsen Koskinen.

