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Oheisena toimitetaan perustelut, jotka koskevat aloitetta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä1; aloitteen 

on esittänyt jäsenvaltioiden ryhmä. 

________________________

                                               
1 PE-CONS 1/10. 
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PERUSTELUT

1. TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdassa määrätään, että 

oikeudellinen yhteistyö Euroopan unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten 

tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. 

Vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset luottavat 

toisten jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmiin. 

Epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on perusoikeus, 

jota Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot kunnioittavat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

(perusoikeuskirja) 47 artiklan mukaisesti ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisesti, 

sellaisena kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on sen tulkinnut.

Keskinäisen luottamuksen edistämiseksi Euroopan unionissa on tärkeää, että perusoikeuskirjan ja 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen täydennyksenä on olemassa prosessuaalisten oikeuksien suojelua 

koskevat Euroopan unionin vaatimukset, jotka on pantu täytäntöön ja joita sovelletaan 

asianmukaisesti jäsenvaltioissa. 

Asiantuntijat kannattavat laajalti prosessuaalisia oikeuksia koskevia Euroopan unionin toimia, joita 

toteutettaisiin lainsäädännön tai muiden toimenpiteiden avulla1. Euroopan parlamentti2 ja Euroopan 

komissio3 ovat samoilla linjoilla. 

                                               
1 Ks. mm. Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European 

Union (analyysi vastavuoroisen tunnustamisen tulevaisuudesta rikosoikeuden alalla Euroopan 
unionissa) Université Libre de Bruxellesin selvitys, 20. marraskuuta 2008.

2 Ks. esim. Euroopan parlamentin 7. toukokuuta 2009 neuvostolle antama suositus EU:n 
rikosoikeudellisen alueen kehittämisestä, 2009/2012(INI), 1 a) kohta.

3 Ks. muun muassa Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten, KOM 
(2009) 262/4 (4.2.2. kohta).
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Komissio esitti huhtikuussa 2004 ehdotuksen puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa 

menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista1. Kolmen vuoden 

keskustelujen jälkeen näytti kuitenkin siltä, että oli mahdotonta päästä (yksimieliseen) sopimukseen 

tekstistä. Sen jälkeen on tutkittu muita keinoja ehdotuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

tarkoituksena parantaa epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia 

rikosoikeudellisissa menettelyissä. 

Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Ruotsi esitti tätä taustaa vasten 1. heinäkuuta 2009 

ehdotuksen etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten 

oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä. Etenemissuunnitelmassa ehdotetaan 

asteittaista prosessuaalisten oikeuksien käsittelyä varten asteittaista lähestymistapaa, jossa tulevia 

toimenpiteitä käsiteltäisiin ala kerrallaan. Näin voitaisiin kiinnittää asianmukaista huomiota 

kuhunkin yksittäiseen toimeen niin, että ongelmat voitaisiin kartoittaa ja niitä voitaisiin käsitellä 

kullekin toimelle lisäarvoa antavalla tavalla.

Etenemissuunnitelmasta, johon jäsenvaltiot suhtautuivat erittäin myönteisesti, tehtiin pian 

neuvoston päätöslauselma. Neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) hyväksyi etenemissuunnitelman 

30. marraskuuta 20092. 

Neuvosto toteaa etenemissuunnitelmassa olevansa yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionin tasolla 

on toteutettava toimia epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeuksien vahvistamiseksi 

rikosoikeudellisissa menettelyissä. Toimet voivat käsittää lainsäädäntöä samoin kuin muita 

toimenpiteitä. Etenemissuunnitelmassa luetellaan kuusi toimenpidettä, jotka muodostavat perustan 

tuleville toimille. Yksi näistä toimenpiteistä on oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen 

rikosoikeudellisissa menettelyissä (toimenpide A). 

Komissio esitti 8. joulukuuta 2009 etenemissuunnitelmassa määritellyn asteittaisen lähestymistavan 

huomioon ottaen ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tähän ehdotukseen liittyy vaikutusarviointi3. 

                                               
1 Ehdotus puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella 

noudatettavista oikeuksista, KOM (2004) 328, 28.4.2004.
2 EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.
3 KOM(2009) 338 lopullinen SEC(2009) 916.
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Puheenjohtajavaltio Ruotsi esitti 15. heinäkuuta 2009 ehdotuksen neuvoston ja neuvostossa 

kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmaksi jäsenvaltioiden 

kannustamisesta toteuttamaan oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa 

menettelyissä. Päätöslauselman tarkoituksena oli olla komission esittämän puitepäätösehdotuksen 

liitteenä ja täydennyksenä. 

Neuvosto muodosti tiiviiden neuvottelujen jälkeen 23. lokakuuta 2009 yleisnäkemyksen sekä 

ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä1 että siihen liittyvästä päätöslauselmasta2. 

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 puitepäätösehdotus on muutettava 

direktiiviehdotukseksi, jotta tekstin käsittelyä voitaisiin jatkaa. Koska komissio, joka jatkaa 

tehtävässään 1. helmikuuta 2010 saakka, on ainoastaan toimituskomissio eikä voi periaatteessa 

hyväksyä uusia ehdotuksia, katsotaan asianmukaiseksi, että ryhmä jäsenvaltioita esittää neuvoston 

puitepäätösehdotusta koskevan yleisnäkemyksen tekstin aloitteena Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi. Tällainen aloite, joka on tehty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 76 artiklan b kohdan mukaisesti, mahdollistaa tekstin käsittelyn jatkamisen Lissabonin 

sopimuksen perusteella siitä, mihin se jäi Amsterdamin ja Nizzan sopimusten ollessa voimassa. 

Kyseisen aloitteen tekemisellä varmistetaan se, ettei hukata aikaa, jotta Euroopan unionin 

kansalaiset voivat mahdollisimman pian nauttia oikeuksista, joista säädetään uudessa välineessä, 

jonka Euroopan parlamentin ja neuvoston on määrä hyväksyä tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen ("yhteispäätös").

Vaikutusarviointi (SEK(2009) 915 lopullinen), jonka komissio tekin neuvoston puitepäätöstä 

koskevasta ehdotuksestaan, pätee yhtä hyvin direktiiviä koskevaan aloitteeseen, koska sen kohde on 

täsmälleen sama. Tämä vaikutusarviointi toimitetaan näin ollen uudelleen yksityiskohtaisena 

selvityksenä, jonka sisältämien tietojen avulla voidaan arvioida toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen noudattamista Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan 

mukaisesti. 

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Lissabonin sopimus ei vaikuta suoraan päätöslauselmaa koskevaan ehdotukseen, joka liittyy 

ehdotukseen neuvoston puitepäätökseksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä, mutta päätöslauselmaehdotus liittyy puitepäätökseen ja seuraa 

jälkimmäistä välinettä päätöksentekomenettelyssä. Koska puitepäätösehdotus korvataan 

direktiivialoitteella, kyseinen päätöslauselma voidaan hyväksyä virallisesti vain, kun direktiivi 

hyväksytään. 

2. ERITYISET SÄÄNNÖKSET

Aloite direktiiviksi oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 

perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan b kohtaan, jonka 

mukaan "Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä sikäli kuin se on tarpeen tuomioiden ja 

oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen 

yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. Näissä vähimmäissäännöissä otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien erot. Vähimmäissäännöt koskevat 

seuraavia asioita: (…) b) yksilön oikeudet rikosasioiden käsittelyssä." 

Tässä aloitteessa direktiiviksi asetetaan perusvelvoitteet, ja se perustuu Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. 82 artiklan 

2 kohdan mukaan direktiivin säännökset ovat vähimmäissääntöjä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa tässä 

direktiivissä säädettyjä oikeuksia tarjotakseen korkeatasoisempaa suojelua myös tilanteissa, joita ei 

käsitellä tässä direktiivissä. Suojan taso ei saisi kuitenkaan milloinkaan alittaa Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa, siten kuin sitä tulkitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännössä, määrättyjä vaatimuksia.

Tässä direktiivialoitteessa käytetty terminologia on neutraalia: eri kielitoisinnoissa epäiltyjä ja 

heidän oikeusavustajiaan tarkoittavat ilmaisut (esimerkiksi englannin kielen pronominit "he" ja 

"his") tarkoittavat yhtä hyvin miehiä kuin naisia. Terminologian tarkoitus on olla sukupuolesta 

riippumatonta ja kattaa sekä mies- ja naispuoliset epäillyt tai syytetyt henkilöt että mies- ja 

naispuoliset oikeusavustajat.
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1 artikla – Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan henkilöön, jolle jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet tiedon 

siitä, että häntä epäillään tai syytetään rikoksen tekemisestä, siihen saakka kun 

oikeudenkäyntimenettely on saatettu päätökseen, mikä tarkoittaa sen kysymyksen lopullista 

ratkaisemista, onko epäilty tai syytetty henkilö tehnyt rikoksen. Lopullinen ratkaiseminen 

merkitsee, että on selvitetty, onko rikoksesta epäilty henkilö syyllinen vai syytön, eikä muutosta ole 

mahdollista hakea. Ilmaisua "epäilty tai syytetty henkilö" on tarkoitus olla riippumaton kyseisten 

henkilöiden nimityksistä kansallisissa menettelyissä. Menettelyt, jotka saattavat johtaa jonkin muun 

viranomaisen kuin rikostuomioistuimen määräämiin seuraamuksiin (yleensä hallinnolliset 

menettelyt), eivät kuulu soveltamisalaan, edellyttäen että määrättyyn seuraamukseen ei ole haettu 

muutosta rikostuomioistuimessa.

Artiklan mukaan aloitetta sovelletaan myös tapauksissa, joissa annetaan eurooppalainen 

pidätysmääräys. Oleellista on, että direktiiviä sovelletaan eurooppalaiseen pidätysmääräykseen 

liittyviin tapauksiin, koska puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä sekä jäsenvaltioiden 

väliset luovuttamismenettelyt1 käsittelevät oikeuksia tulkkaukseen ja kääntämiseen vain yleisellä 

tasolla. 

2 artikla – Oikeus tulkkaukseen

Tässä artiklassa vahvistetaan perusperiaate, jonka mukaan tulkkausta epäillyn tai syytetyn henkilön 

ja hänen oikeusavustajansa välisen viestinnän tulkkaus mukaan lukien, annetaan menettelyn

tutkinta- ja oikeudellisissa vaiheissa, toisin sanoa poliisikuulustelussa, oikeudenkäynnissä ja 

mahdollisissa välikäsittelyissä ja muutoksenhaussa, ja sitä voidaan antaa muissa tilanteissa. 

Johdanto-osan 10 kappaleessa muistutetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännöstä, jonka mukaan epäillyn tai syytetyn henkilön olisi muun muassa kyettävä 

selittämään oikeusavustajalleen oma käsityksensä tapahtumista, huomauttamaan lausunnoista, joista 

hän on eri mieltä, ja saattamaan oikeusavustajansa tietoon tosiseikat, jotka olisi esitettävä hänen 

puolustuksekseen.

Tässä artiklassa selvennetään, että se ei vaikuta kansallisen lainsäädännön sääntöihin, jotka 

koskevat oikeusavustajan läsnäoloa rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheissa.

                                               
1 EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.
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3 artikla – Oikeus saada käännökset olennaisista asiakirjoista

Menettelyn oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi epäillyllä tai syytetyllä henkilöillä on oikeus saada 

käännökset olennaisista asiakirjoista tai ainakin niiden tärkeistä kohdista (esimerkiksi jos asiakirjat 

ovat erittäin laajoja). On toimivaltaisten viranomaisten tehtävä päättää, mitkä ovat olennaiset 

asiakirjat, mutta niihin kuuluu aina syyte- tai syytekirjelmä ja mahdolliset tuomiot. Myös 

pidätysmääräykset tai vapaudenmenetystä koskevat päätökset olisi käännettävä.

Kun kyseessä on eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskeva menettely, 

täytäntöön panevan jäsenvaltion on käännettävä se.

Voidaan antaa suullinen käännös tai suullinen yhteenveto edellyttäen, että tämä ei vaikuta 

menettelyn oikeudenmukaisuuteen ja että on asianmukaista antaa käännös siinä muodossa. 

4 artikla – Jäsenvaltiot vastaavat tulkkaus- ja käännöskustannuksista

Tässä artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot vastaavat tulkkaus- ja käännöskustannuksista 

menettelyn lopputuloksesta riippumatta. 

5 artikla – Tulkkauksen ja käännösten laatu

Tässä artiklassa säädetään perusvaatimuksesta eli tulkkauksen ja käännösten laadun turvaamisesta. 

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa 

jäsenvaltioiden kannustamisesta toteuttamaan oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin 

rikosoikeudellisissa menettelyissä on tätä koskevat suositukset. 

6 artikla – Taannehtivuuskielto

Tämän artiklan tarkoituksena on varmistaa, että yhteisten vähimmäisvaatimusten asettaminen tämän 

direktiivin mukaisesti ei heikennä tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavien vaatimusten tasoa ja että 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai muissa asiaa koskevissa kansainvälissä sopimuksissa 

määrätyt vaatimukset pysyvät voimassa. Jäsenvaltioille jää täysi vapaus säätää tässä direktiivissä 

sovittuja tiukemmista vaatimuksista.
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7 artikla – Täytäntöönpano

Tässä artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot panevat direktiivin täytäntöön viimeistään 

30 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta ja toimittavat neuvostolle ja komissiolle kirjallisina 

tuohon päivään mennessä säännökset, joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

8 artikla – Kertomus

Komission on toimitettava 42 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 

tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ja esitetään tarvittaessa uusia 

säädösehdotuksia.

9 artikla – Voimaantulo

Tämän artiklan mukaan direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 

kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. TOISSIJAISUUSPERIAATE

Jäsenvaltiot eivät yksinään voi riittävällä tavalla saavuttaa direktiivin tavoitetta, koska sen 

tavoitteena on edistää jäsenvaltioiden välistä luottamusta. Sen vuoksi on tärkeää sopia yhteisistä 

vähimmäisvaatimuksista, joita sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa. Direktiivillä lähennetään 

jäsenvaltioiden aineellisia menettelysääntöjä rikosoikeudenkäynneissä käytettävän tulkkauksen ja 

käännösten osalta keskinäisen luottamuksen kehittämiseksi. Näin ollen direktiivi on 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. Tästä on yksityiskohtaisempaa tietoa direktiivialoitteen liitteenä 

olevassa yksityiskohtaisessa selvityksessä.

4. SUHTEELLISUUSPERIAATE

Direktiivi on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska siinä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan tasolla. Tästä on yksityiskohtaisempaa tietoa 

direktiivialoitteen liitteenä olevassa yksityiskohtaisessa selvityksessä. 

____________________


