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Johdantohuomautukset

1. Komissio hyväksyi 8. kesäkuuta 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi oikeudesta asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeudesta ilmoittaa 

pidätyksestään1.

Tämä ehdotus on kolmas toimenpide ("C1 - ilman oikeusapua + D"), joka perustuu neuvoston 

30. marraskuuta 2009 hyväksymään etenemissuunnitelmaan epäiltyjen tai syytettyjen 

henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä2.

  
1 11497/11 (ehdotus) + ADD 1 REV1 (vaikutustenarviointi ) + ADD 2 REV 1 (tiivistelmä 

vaikutustenarvioinnista).
2 EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1. Ensimmäinen toimenpide ("A" tulkkauksesta ja käännöksistä) 

hyväksyttiin 20. lokakuuta 2010 (EUVL L 280, 26.10.2010, s.1). Toista toimenpidettä ("B" 
oikeuksia koskevasta ilmoituksesta) käsitellään parhaillaan tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä (12564/10).
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2. Komissio esitteli 22. ja 23. syyskuuta 2011 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 

istunnossa direktiiviehdotuksensa ministeritasolla, ja ministerit keskustelivat ehdotuksesta 

pääpiirteittäin. Tämän keskustelun aikana viitattiin kantaan, jonka viisi jäsenvaltiota oli 

toimittanut1, ja UK ja IE ilmoittivat päätöksestään olla osallistumatta direktiiviin Lissabonin 

sopimuksen pöytäkirjan N:o 21 3 artiklan mukaisesti.

3. Puheenjohtajavaltio haluaisi pitää neuvoston ajan tasalla tämän tärkeän asian parhaillaan 

jatkuvasta käsittelytyöstä. Siksi se on päättänyt toimittaa tämä tilanneselvityksen

työskentelystä valmisteluelimissä 22. ja 23. syyskuuta pidetyn kokouksen jälkeen.

Työskentely valmisteluelimissä

4. Syyskuun neuvostossa käydyn keskustelun jälkeen aineellisen rikosoikeuden työryhmä 

keskusteli direktiiviehdotuksesta kokouksissaan 27. ja 28. syyskuuta ja 11. ja 12. lokakuuta 

2011, ja poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevä 

koordinointikomitea (CATS) keskusteli tietyistä direktiiviehdotuksen erityiskysymyksistä 

7. lokakuuta 20112.

5. Viimeisin yhteenveto asian käsittelystä on asiakirjassa 15120/11, joka sisältää useita 

puheenjohtajavaltion ehdotuksia, joita ei ole vielä käsitelty. Lokakuun neuvoston istunnon 

jälkeen toimitetaan uusi teksti, jossa otetaan huomioon aineellisen rikosoikeuden työryhmän 

kokouksessa 11. ja 12. lokakuuta 2011 tehty työ.

6. Puheenjohtajavaltio on kiitollinen kaikille valtuuskunnille niiden rakentavasta panoksesta 

valmisteluryhmien työskentelyyn, minkä johdosta on voitu päästä huomattavasti eteenpäin 

kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävissä olevan sopimuksen aikaansaamisessa. Kun 

"yleisnäkemyksen" tekstistä on päästy yhteisymmärrykseen, sitä käytetään pohjana 

neuvoteltaessa Euroopan parlamentin kanssa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen

("yhteispäätösmenettely").

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Lyhyt yhteenveto tehdystä työstä

7. Työskentelyn aikana vahvistui, että useat artiklat liittyvät tiiviisti toisiinsa. Valtuuskuntien on 

siksi vaikea ilmaista selkeää kantaa yhdestä artiklasta tietämättä vielä, mikä lopputulos yhden 

tai useamman muun artiklan osalta on. Puheenjohtajavaltio on tietoinen tästä ongelmasta ja 

ottaa tämän huomioon johtaessaan direktiiviehdotusta koskevaa työskentelyä.

Lyhyt yleiskatsaus tähänastisesta työskentelystä (valikoidut kysymykset):

2 artikla – Soveltamisala

8. 2 artiklasta, joka muodostaa yhdessä 3 ja 4 artiklan kanssa direktiivin "sydämen", on käyty 

työryhmässä1 ja CATSissa tiivistä keskustelua.

9. 2 artiklan tämänhetkinen teksti on hyvin sanakaltainen kuin vastaavat tekstit toimenpiteissä A 

ja B. Jotkut valtuuskunnat ovat kuitenkin tuoneet esiin kysymyksen siitä, olisiko tämän 

artiklan tekstiä hiottava siten, että ilmaistaisiin konkreettisemmin ajankohta, josta direktiivin 

oikeuksia aletaan soveltaa. Erityisesti kysyttiin, olisiko tämän artiklan tekstissä käytettyä 

ilmausta "ovat antaneet… tiedon" täsmennettävä2.

10. Puheenjohtajavaltio katsoo, että toimenpiteiden keskinäisen johdonmukaisuuden tulisi olla 

ohjaavana periaatteena etenemissuunnitelman perättäisiä osia koskevassa työskentelyssä. 

Todettiin kuitenkin myös, että "soveltamisalaa" sellaisena kuin sitä on käytetty aiempien 

toimenpiteiden osalta, voitaisiin mukauttaa (vähäisessä määrin), jos se olisi tämän direktiivin 

ominaispiirteiden kannalta perusteltua.

11. Toinen kysymys, josta keskusteltiin laajasti tämän artiklan yhteydessä, koskee poikkeuksia, 

joita sovellettaisiin vähäisissä ja muissa tapauksissa esim. kurinpitomenettelyjen osalta ja 

tapauksissa, jotka liittyvät vankilassa tai armeijassa tehtyihin rikoksiin.

  
1 14470/11.
2 Ks. esim. 15351/11.
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3 ja 4 artikla – Oikeus käyttää asianajajaa

12. Näistä artikloista, jotka liittyvät tiiviisti toisiinsa, on keskusteltu pitkään. Missä tilanteissa 

olisi menettelyn kohteena olevalle henkilölle tai syytetylle annettava oikeus käyttää 

asianajajaa?

13. Valmisteluelimissä käytyjen keskustelujen aikana ilmeni, että vallitsee laaja yhteisymmärrys 

siitä, että kyseinen oikeus olisi annettava ainakin kaikissa tilanteissa, joissa epäilty tai syytetty 

on rikosoikeudellisen menettelyn kohteena tuomioistuimessa, ja jos hänet on pidätetty 

(vapaudenmenetys).

14. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan ollut sellaisesta tilanteesta, jossa henkilöä on pyydetty 

saapumaan vapaaehtoisesti poliisiasemalle (tai vastaavaan paikkaan) tutkinta- tai muiden 

toimivaltaisten viranomaisten kuulusteltavaksi1, eikä tilanteesta, jossa henkilö on pysäytetty 

kadulla ja häntä on pyydetty vastaamaan mainittujen viranomaisten kysymyksiin. Näitä 

tilanteita on tarkasteltava edelleen, myös 2 artiklassa esitetyn direktiivin soveltamisalan 

valossa.

15. "Prosessuaalisista tai todisteiden hankkimiseen liittyvistä toimista" on keskusteltu moneen 

otteeseen. Ottaen huomioon komission tältä kohdin pitkälle menevän ehdotuksen monet 

valtuuskunnat pyysivät näiden toimien poistamista 3 ja 4 artiklasta. Komissio, jota useat 

valtuuskunnat kannattavat, haluaisi säilyttää säännökset, kuitenkin mahdollisesti tekstiä 

muuttaen.

  
1 Tilanteessa, jossa on kyse "vapaaehtoisesta" kuulustelusta poliisiasemalla, asianomainen ei 

ole aina lähtökohtaisesti epäilty tai syytetty. Itse asiassa henkilöä voidaan kuulustella 
todistajana (joka ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan) ja sitten kuulemisen aikana 
hänestä voi tulla rikoksesta epäilty tai syytetty. Voitaisiin tutkia, onko tämä "harmaa alue" 
mahdollista ottaa huomioon selventämällä direktiivin soveltamisalaa.
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7 ja 8 artikla – Luottamuksellisuus ja poikkeukset

16. Luottamuksellisuutta koskevasta 7 artiklasta ja poikkeuksia koskevasta 8 artiklasta on käyty

työryhmässä1 ja CATSissa perusteellisia keskusteluja. Keskustelujen seurauksena 7 artiklaan 

lisätään nimenomainen, tarkkarajainen mahdollisuus poiketa luottamuksellisuuden 

periaatteesta. 8 artiklan osalta jäsenvaltiot sopivat käsitteen "pakottavat syy" laajentamisesta.

17. Eräs avoin kysymys liittyy 8 artiklan soveltamisalaan 5 ja 6 artiklan osalta. Jälkimmäisen 

tapauksen osalta (oikeus ottaa yhteyttä konsuli- tai diplomaattiviranomaisiin) kysyttiin, 

tarvitaanko poikkeuksia lainkaan.

13 artikla – Oikeussuojakeinot

18. 13 artikla koskee oikeussuojakysymystä Komission alkuperäisessä ehdotuksessa asetetaan 

velvollisuus huolehtia, että käytössä on tehokkaat oikeussuojakeinot, ja sen mukaan lausumia 

tai todisteita, joiden saamiseksi on loukattu oikeutta käyttää asianajajaa, ei saa käyttää 

missään menettelyvaiheessa todisteina asianomaista vastaan, mutta siinä säilytetään 

harkintavalta siinä tapauksessa, että tällaisten todisteiden käyttäminen ei vaikuta 

puolustautumisoikeuksiin.

19. Lähes kaikki jäsenvaltiot tekivät selväksi, että ne eivät voi hyväksyä komission ehdotuksen 

tekstiä. Moni jäsenvaltio teki myös selväksi, että tuomareille ei pitäisi antaa mitään ohjeita 

siitä, mikä arvo on annettava lausumille tai todisteille, joiden saamiseksi epäillyltä tai 

syytetyltä on loukattu oikeutta käyttää asianajajaa tai tapauksissa, joissa tästä oikeudesta on 

poikettu direktiiviehdotuksen mukaisesti saadulla luvalla.

  
1 14568/11. 
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20. Kompromissin löytämiseksi puheenjohtajavaltio pohtii parhaillaan ratkaisua, jossa 

edellytettäisiin, että jäsenvaltioilla on kansallisen lainsäädännön mukaiset oikeussuojakeinot, 

ja toisaalta todettaisiin, että kysymystä siitä, mikä arvo on annettava lausumille tai todisteille, 

joiden saamiseksi epäillyltä tai syytetyltä on loukattu oikeutta käyttää asianajajaa, olisi 

käsiteltävä tuomioistuimessa, jolla on toimivalta rikosasioissa. Tämän ratkaisun etuna olisi se, 

että siinä ei puututa jäsenvaltioiden järjestelmiin eikä anneta ohjeita kansallisille tuomareille 

samalla, kun kuitenkin varmistetaan, että käsittelyyn otetaan kysymys sen arvioinnista, mikä 

arvo on lausumilla tai todisteilla, joiden saamiseksi on loukattu oikeutta käyttää asianajajaa, 

mikä osaltaan lisää oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta.

Horisontaaliset kysymykset

21. Keskustelujen aikana tuli esiin useita horisontaalisia kysymyksiä. Yksi näistä kysymyksistä 

koskee perusymmärrystä siitä, mitä tarkoitetaan oikeudella käyttää asianajajaa. Vaikka 

jäsenvaltioiden järjestelmiä ei ole helppo "luokitella", voidaan esittää seuraavat 

huomautukset:

22. Toisaalta jotkut jäsenvaltiot katsovat, että oikeuden käyttää asianajajaa tulisi merkitä 

epäillylle tai syytetylle oikeutta tosiasialliseen asianajajan apuun, jos henkilö on ilmoittanut 

haluavansa käyttää asianajajaa. Näissä järjestelmissä viranomaisilla on, ainakin osittain, 

vastuu asianajajan käyttöä koskevan oikeuden käyttämisestä (takuu-lähestymistapa).

23. Toisaalta huomattavan useissa jäsenvaltioissa on erilainen järjestelmä, jossa oikeus käyttää 

asianajajaa ei välttämättä merkitse sitä, että asianajaja avustaa epäiltyä tai syytettyä jokaisessa 

tapauksessa. Näin ollen tässä järjestelmässä vastuu huolehtia asianajajan käyttämistä 

koskevasta oikeudesta siirtyy epäillylle tai syytetylle. Näiden jäsenvaltioiden mukaan tulisi 

oikeuden käyttää asianajajaa tarjota epäillylle tai syytetylle mahdollisuus asianajajan apuun 

(mahdollisuus-lähestymistapa).
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24. Näillä järjestelmien eroilla on vaikutusta jäsenvaltioiden suhtautumiseen ehdotetun direktiivin 

soveltamisalaan. Ensimmäisenä mainitun jäsenvaltioiden ryhmän huolenaiheena on, että 

oikeutta asianajajan käyttöön koskeva laaja soveltamisala voi tuoda mukanaan huomattavia 

menettelyllisiä ja taloudellisia seurauksia. Toisaalta toisena mainittu ryhmä on halukas 

tarjoamaan suhteellisen laajat oikeudet. Tämän ryhmän mielestä olisi epäiltyjen ja syytettyjen 

oikeuden käyttää asianajajaa oltava yleisenä periaatteena myös 

rikosoikeudenkäyntimenettelyn varhaisessa vaiheessa, vaikka tätä oikeutta ei käytettäisikään 

joka tilanteessa. Eräät muut jäsenvaltiot ja komissio eivät välttämättä näe näissä 

lähestymistavoissa ristiriitaa ja ovat sitä mieltä, että asianmukaisen sanamuodon avulla 

voidaan löytää hyväksyttävissä olevia ratkaisuja.

25. Puheenjohtajavaltio katsoo, että tästä kysymyksestä olisi keskusteltava edelleen, jotta 

voitaisiin selventää, mitä direktiivissä tarkoitettu oikeus asianajajan käyttöön tosiasiassa pitää 

sisällään ja hälventää huolet konkreettisista tavoista, joilla sitä voidaan käyttää (esim. 

kotietsintää ei tarvitse käsitellä samalla tavalla kuin kuulustelua). Tällä tavoin tehden ei 

ilmene myöhemmässä vaiheessa tulkintaongelmia tai ongelmia sen suhteen, onko direktiivi 

saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Loppuhuomautukset

26. SEUT 67 artiklan 1 kohdan mukaan unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueen, jolla kunnioitetaan muun muassa jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja 

-perinteitä. SEUT 82 artiklan 2 kohdassa määrätään, että säädettäessä vähimmäissäännöistä 

olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien erot.

27. Näiden ollen puheenjohtajavaltio katsoo, että direktiiviä olisi mahdollisimman pitkälti voitava 

soveltaa kaikkien jäsenvaltioiden järjestelmissä sellaisina kuin ne tällä hetkellä toimivat 

pitäen selvänä sitä, että direktiivissä olisi säädettävä korkeatasoisesta suojasta, jonka olisi 

vastattava täysin Euroopan ihmisoikeussopimuksen normeja, sellaisina kuin niitä tulkitaan 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.
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28. Puheenjohtajavaltio on kiitollinen erinomaisesta yhteistyöstä tämän asian käsittelyssä 

kaikkien mukana olleiden toimijoiden kanssa ja aktiivisesta ja rakentavasta 

suhtautumistavasta, jota valtuuskunnat ovat osoittaneet työskentelyn alusta alkaen. 

Puheenjohtajavaltio haluaisi pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suhtautumaan edelleen 

rakentavasti ja osoittamaan mahdollisuuksien mukaan joustavuutta, jotta tässä tärkeässä 

asiassa voitaisiin päästä konkreettisiin tuloksiin tulevalla kaudella meidän kaikkien hyödyksi. 

________________________


