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Johdanto-osan 2 kappale

Perinteinen oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa perustuu useisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin, joiden leimaa-antava piirre on "pyyntöihin perustuva" periaate, joka tarkoittaa 
seuraavaa: täysivaltainen valtio esittää pyynnön toiselle täysivaltaiselle valtiolle, joka päättää, 
noudattaako se pyyntöä vai ei. Tämä perinteinen järjestelmä on kuitenkin osoittautunut 
käytännössä joitakin häiriöitä sisältäväksi, hitaaksi ja turhan monimutkaiseksi, mikä on 
vaikeuttanut hyvän oikeushallinnon toteutumista erityisesti riittävän ajoissa ja tehokkaalla 
tavalla. Tämä perinteinen järjestelmä on kuitenkin osoittautunut käytännössä joitakin häiriöitä 
sisältäväksi, hitaaksi ja turhan monimutkaiseksi, mikä on vaikeuttanut hyvän oikeushallinnon 
toteutumista erityisesti riittävän ajoissa ja tehokkaalla tavalla. Tämän vuoksi Tampereella 
lokakuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi, että vastavuoroisesta 
tunnustamisesta on tehtävä siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivi unionissa. 
Vastavuoroinen tunnustaminen on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan riittävän 
yhdenmukaistetuilla oikeusaloilla. Yhdenmukaistaminen ei ole kuitenkaan monissa 
tapauksissa toteutunut EU:ssa esimerkiksi syyttäjän aseman ja todisteiden hyväksyttävyyden 
sekä vapauttavan lausekkeen (joka vaihtelee täydellisestä vapauttavasta lausekkeesta 
joidenkin jäsenvaltioiden minimalistiseen lähestymistapaan) osalta. Vastavuoroisen 
tunnustamisen kokonaisvaltainen soveltaminen voisi aiheuttaa vakavia oikeudellisia ja 
perustuslaillisia ongelmia joissakin jäsenvaltioissa. Saksan valtuuskunta korosti 
nimenomaisesti neuvostossa tätä asiaa erityisessä asiakirjassa, jossa määriteltiin syyttäjän 
rajoitettu asema Saksassa, jossa edellytetään perustuslain mukaan joihinkin toimiin 
tuomioistuimen määräystä. Sama koskee vapautusta koskevaa sääntöä tapauksissa, joissa 
jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon perustuslailliset velvoitteensa ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö (jos todisteet on hankittu kiduttamalla, niitä ei 
voida käsitellä prosessin yhteydessä, jos taas todisteet on hankittu epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun avulla, niitä ei voida luokitella todistusaineistoksi, vaikka ne voivat 
muodostaa osan prosessista – ks. asia Gäffen vastaan Saksa). Nämä ehdot ovat yhteisiä myös 
muille maille, joiden joukossa on esimerkiksi Portugali. Samaan aikaan eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä saadut kokemukset ovat tuoneet esille huomattavia ongelmia, joita 
esiintyy, kun vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan automaattisesti. Jotkut 
jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat ottaneet käyttöön 
ihmisoikeuksiin perustuvan erityisen kieltäytymisperusteen, ja Irlannin korkein oikeus totesi 
asiassa MJELR vastaan Rettinger, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen 
soveltaminen ei vapauta jäsenvaltiota sille Euroopan ihmisoikeussopimuksesta koituvista 
velvoitteista. Tämä koskee esimerkiksi kidutuksesta ja halventavasta ja epäinhimillisestä 
kohtelusta kyseisessä sopimuksessa säädettyä (ja vastaavasti näihin menettelyihin liittyviä 
todisteita). Kaiken edellä mainitun ja harkitun perusteella tämän johdanto-osan kappaleen 
teksti on edellä ehdotetun kaltainen.

Johdanto-osan 2 b kappale

Kyseessä on tarve suojella eri maiden välillä yhä vallitsevia eroja erilaisten rikosten 
määritelmien osalta sekä välttää, että jokin jäsenvaltio päättäisi valita eurooppalaisen 
tutkintamääräyksen, vaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tiedettäisiin, että tutkintamääräyksen 
perusteena olevat seikat eivät muodosta täytäntöönpanovaltiossa lainvastaista rikosta, minkä 
vuoksi niistä ei myöskään rangaista. Tältä osin voidaan todeta, että nykyisten vastavuoroista 
tunnustamista koskevien oikeudellisten säädösten (eurooppalainen pidätysmääräys, 
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eurooppalainen todisteiden luovuttamismääräys jne.) perusteella on poistettu 
kaksoisrangaistavuuden tutkiminen ja laadittu luokittelu 32 rikoksesta/rikkomuksesta sen 
olettaman pohjalta, että nämä rikkomukset on yhdenmukaistettu siinä määrin, että 
kaksoisrangaistavuuden poistaminen on mahdollista. Näin ei ole kuitenkaan käytännössä 
tapahtunut. Esimerkiksi "rikkomuksen" määrittelyn yhteydessä ruotsalainen määritelmä 
("helpless state") on niin erityinen, että se ei vastaa muiden jäsenvaltioiden määritelmiä. 
Lisäksi oltiin huolissaan sen selventämisestä, että veroihin, tulleihin ja valuutanvaihtoon 
liittyviin rikoksiin liittyvät menettelyt suljetaan tämän luokittelun ulkopuolelle.

Johdanto-osan 10 a kappale

Kappaleeseen lisättiin kohta, jossa korostetaan, että suhteellisuus on perustuslaillinen 
vaatimus useissa eri jäsenvaltioissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Näitä vaatimuksia koskevan selvän rikkomuksen on mahdollistettava 
täytäntöönpanoviranomaisen kieltäytyminen toimesta ihmisoikeusrikkomuksen tai 
perustuslaillisten perusperiaatteiden rikkomisen perusteella. Suhteellisuusperiaatteen mukaan 
EU:n on ryhdyttävä vain toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia sen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että toiminnan intensiteetin on oltava suhteessa tavoiteltuun 
tavoitteeseen, eli siinä tapauksessa, että Euroopan unionilla on käytettävissään useita yhtä 
tehokkaita toimenpiteitä, sen on valittava toimenpide, joka mahdollistaa jäsenvaltioille ja 
yksityisille toimijoille suurimman mahdollisen vapauden. Lisäksi varjellaan myös 
kansallisiksi perustuslaillisiksi perusperiaatteiksi luokiteltuja periaatteita.

Johdanto-osan 10 b kappale

On erittäin tärkeää taata, että eurooppalainen tutkintamääräys osoitetaan toimivaltaisille 
viranomaisille, jolloin vältytään vaaralta, että ulkopuoliset viranomaiset osallistuisivat 
henkilötietojen vaihtoon. Esimerkkinä on annettu Eurojust, koska se on Euroopan unionissa 
erityisesti perustettu yksikkö, jonka tehtävänä on edistää ja parantaa tutkinnan ja 
rikosprosessien koordinointia toimivaltaisten viranomaisten välillä. Näin varmistetaan 
toimitettavien tietojen salassapito asianosaisten henkilöiden perusoikeuksien suojelemiseksi ja 
taataan tietojen vastavuoroisuus toimivaltaisten viranomaisten välillä. Pois ei suljeta 
toimivaltaisten oikeusviranomaisten mahdollisuutta käyttää muita kanavia tietojen 
luottamuksellisen ja turvallisen toimittamisen varmistamiseksi täytäntöönpanoviranomaiselle.

Johdanto-osan 11 kappale

Tätä johdanto-osan kappaletta käsitellään erityisesti 8 artiklassa. Sen tavoitteena on rohkaista 
oikeusviranomaisia tekemään yhteistyötä keskinäisen luottamuksen hengessä ja edistää 
mekanismeja, jotta viranomaisten välistä yhteistyötä voitaisiin helpottaa ja jotta myös yksilön 
oikeuksien oikeussuojaa voitaisiin parantaa. Määräyksen antaneen valtion toimivaltaisen 
viranomaisen mahdollisesta osallistumisesta eurooppalaisen tutkintamääräyksen 
täytäntöönpanoon täytäntöönpanoviranomaisten tukemiseksi todetaan, että osallistuminen voi 
olla ratkaisevan tärkeää esimerkiksi tilanteessa, jossa on tarpeen varmistaa todisteiden 
hyväksyttävyys tai täydentävien eurooppalaisten tutkintamääräysten antaminen toimen 
täytäntöönpanon aikana. Tämä ei poista mahdollisuutta osallistumisen kieltämiseltä, jos se on 
vastoin täytäntöönpanovaltion oikeudellisia perusperiaatteita. Määräyksen antaneen valtion 
viranomaisen täytäntöönpanovaltiossa läsnäolon tavoitteena voi olla ainoastaan 
täytäntöönpanovaltion viranomaisten tukeminen.
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Johdanto-osan 13 a kappale

Oikeudenmukaisen tuomion saamista koskevan oikeuden suojelemiseksi on tarpeellista taata 
tehokas oikeuden käytettävissä olo. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen hyväksyminen ja 
täytäntöönpano edellyttää erityisiä takeita sen varmistamiseksi, että kaikkien asianosaisten 
oikeuksia suojellaan tehokkaasti. Rikosoikeudelliseen menettelyyn liittyvän puolustuksen 
vähimmäisvaatimuksiin kuuluu muun muassa syyttömyysolettama, oikeus olla 
myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen, oikeus saada syytettä koskevia tietoja, 
oikeus oikeudelliseen edustukseen ja oikeus saada ilmaista tulkkausapua (perusoikeuskirjan 
48 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohta). Tämä malli on 
erityisen merkityksellinen eurooppalaisen tutkintamääräyksen osalta, koska näiden oikeuksien 
vastaisesti hankittuja todisteita ei tule käyttää syytettyjä vastaan.

1 artikla

Tähän artiklaan sisältyy eurooppalaisen tutkintamääräyksen määritelmä, ja artiklassa 
selvennetään, että tutkintamääräyksen tavoitteena on ennen kaikkea erityisen tutkintatoimen 
täytäntöönpano. 2 kohdassa säädetään, että vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi 
Euroopan unionille luonteenomaisista periaatteista (SEUT-sopimuksen 82 artikla). Tämä on 
tunnustettu siviili- ja rikosoikeudellisen yhteistyön avaintekijäksi Tampereella järjestetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa vuonna 1999. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate 
nähdään EU:n rakentamisen peruspilarina turvallisuuden, vapauden ja vastuullisuuden alueen 
ja kulttuurin kehittämisen kannalta. Niin kauan kuin perinteiselle keskinäiselle oikeusavulle 
on luonteenomaista sen perustuminen kansallisen täysivaltaisuuden periaatteeseen, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu yleisesti ottaen samanarvoisuuteen ja 
luottamukseen. Se tuo lisäarvoa oikeusviranomaisten toimivallan piiriin siirtämisen kannalta 
kieltäytymisperusteiden rajoittamisen ja määräaikojen asettamisen osalta. 
Oikeusviranomaisten toimivallan piiriin siirtämisen seurauksena keskinäisen oikeusavun 
järjestelmässä pyyntöjä panevat täytäntöön periaatteessa ainoastaan keskusviranomaiset. Tätä 
on helpotettu vuosien kuluessa Euroopan unionissa, mutta se antaa yhä mahdollisuuden 
kansallisen suodattimen käytölle. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa sitä 
vastoin menettelyjen täydellistä siirtämistä oikeusviranomaisten toimivallan piiriin. Se 
mahdollistaa suoran siirtämisen oikeusviranomaisten välillä siten, että toimivaltuuksien jaon 
periaatetta kunnioitetaan ja toimeenpanevien elinten puuttuminen asiaan estetään, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden välisen keskinäisen luottamuksen seurauksena on menettelyiden 
yksinkertaistaminen ja vauhdittaminen. Rajoitettujen kieltäytymisperusteiden osalta 
keskinäisen oikeusavun pääasiallinen heikko kohta on liittynyt useiden eri 
kieltäytymisperusteiden hyväksymiseen. Tällaiset perusteet synnyttävät epäluottamusta, joka 
voi vaikeuttaa yhteistyötä tai jopa estää sen. Lisäksi tällaiset perusteet mahdollistavat laajan 
harkintaoikeuden. Ulkomaalaisen määräyksen täytäntöönpano on pakollista vastavuoroista 
tunnustamista koskevassa järjestelmässä, paitsi jos turvaudutaan kieltäytymisperusteisiin. Ne 
eivät muodostu ainoastaan kattavasta luettelosta, vaan myös yhteistyöstä kieltäytymisen 
perusteltuja syitä on rajoitettu. Periaatteessa kaikki harkintaan liittyvät perusteet on suljettu 
pois. Keskinäisen oikeusavun järjestelmässä ei ole tavallisesti pakollisia määräaikoja (vuonna 
1959 annetun keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 
6 artiklan 2 kohta).  Sitä vastoin vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmässä säädetään ja 
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määritellään määräajat, jotka on selvästi ilmoitettu. Määräaikojen määritteleminen on 
välttämätöntä, koska sen avulla edistetään ja vauhditetaan oikeudellista yhteistyötä. 
Vastavuoroisen tunnustamisen periaate tarkoittaa, että tuomion täytäntöönpanevan 
jäsenvaltion luottaessa tuomion antaneen jäsenvaltion päätökseen jälkimmäisen on luotettava 
siihen, kuinka toinen jäsenvaltio panee sen täytäntöön. Tässä ehdotuksessa säilytetään 
kuitenkin tärkeä ja perusteltu arviointimarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa 
jäsenvaltioiden välisten oikeudellisten ja perustuslaillisten erojen kunnioitus. 3 kohdassa 
todetaan, että on tärkeää noudattaa perusoikeuksia ja lainsäädännön perusperiaatteita 
Euroopan unionin perusoikeusviraston ehdottamalla tavalla. Yksilön oikeuksien (epäiltyjen 
kohtelu, asiaankuuluvat puolustukseen liittyvät oikeudet jne.) oikeudelliselle suojelulle ei olisi 
aiheuduttava kielteisiä seurauksia tunnustamisen periaatteen soveltamisesta. Päinvastoin 
suojelua olisi vahvistettava prosessin aikana. Tässä yhteydessä esiintyy myös tapauksia, joissa 
saatetaan tarvita yhteisiä vähimmäissäännöksiä, jotka edistävät vastavuoroisen tunnustamisen 
periaatteen soveltamista. Näitä tapauksia esiintyy erityisesti syytetyn suojelussa 
puolustukseen ja uhrin suojeluun liittyvien oikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen 
liittyvän mahdollisuuden tulla kuulluksi osalta. Rikosoikeudellinen menettely edistää 
rikosoikeuden yleisluontoisen ennaltaehkäisevän tehokkuuden vahvistamista. Oikeusturvan 
käsite edellyttää, että rikosoikeudellisen tuomiovallan käyttö jäsenvaltiossa ei liity ainoastaan 
aineellisiin olettamiin, vaan että sen yhteydessä varmistetaan myös perusoikeudet takaavat 
menettelyyn liittyvät muodollisuudet myöhemmin annettavaan oikeudelliseen tuomioon 
saakka (nulla poena, sine processu iditio). Rikosoikeudellisen menettelyn tavoitteena on 
oikeuden toteutuminen, joka edellyttää tietenkin totuuden selviämistä pätevän menettelyn 
avulla eli henkilöiden perusoikeuksien suojelun mukaisesti.

2 artikla

2 artiklassa esitetään useiden ehdotuksessa käytettyjen käsitteiden määritelmät.

Siihen on sisällytetty määritelmät "määräyksen antaneesta valtiosta" ja 
"täytäntöönpanovaltiosta", koska niitä käytetään säännöllisesti koko kyseessä olevassa 
direktiivissä erotuksena "määräyksen antaneesta viranomaisesta" ja 
"täytäntöönpanoviranomaisesta". "Määräyksen antaneen viranomaisen" määritelmää 
muutettiin, jotta siihen ei sisällytettäisi enää esimerkiksi poliisin kaltaisia muita kuin 
oikeusviranomaisia. Oikeusviranomaiseksi voidaan määritellä kaikki viranomaiset, jotka 
käyttävät tuomiovaltaa. Tämä tarkoittaa viranomaisia, jotka antavat laissa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti sitovia tuomioita, jotka luokitellaan "oikeudellisiksi tuomioiksi". 
"Täytäntöönpanoviranomaisen" osalta jäsenvaltioiden asiana on myös päättää, mitkä 
viranomaiset nimetään täytäntöönpanoviranomaisiksi. Jäsenvaltiolla ei kuitenkaan ole täyttä 
toimintavapautta, sillä täytäntöönpanoviranomaisen on oltava viranomainen, jolla on 
toimivalta suorittaa eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä mainittu tutkintatoimi 
vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa. Jos annetaan eurooppalainen tutkintamääräys 
kotietsinnän suorittamiseksi jossain tietyssä paikassa jäsenvaltiossa A, 
täytäntöönpanoviranomaisen on oltava viranomainen, joka olisi vastaavanlaisessa 
kansallisessa tapauksessa toimivaltainen päättämään kotietsinnän suorittamisesta kyseisessä 
paikassa.


