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1. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastaisten suuntaviivojen tarkistuksen päätteeksi ihmisoikeustyöryhmä vahvisti hyväksyvänsä 

EU:n kidutuksenvastaisten suuntaviivojen päivitetyn version sellaisena kuin se on tämän 

ilmoituksen liitteessä. 

 

2. PTK:ta pyydetään hyväksymään kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa 

kohtelua tai rangaistusta koskevien suuntaviivojen päivitetty versio, jotta se voidaan toimittaa 

pysyvien edustajien komitean kautta neuvoston hyväksyttäväksi. 
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LIITE 

 

EU:N POLITIIKAN SUUNTAVIIVAT SUHTEISSA KOLMANSIIN MAIHIN 

KIDUTUKSEEN JA MUUHUN JULMAAN, EPÄINHIMILLISEEN  

TAI HALVENTAVAAN KOHTELUUN TAI RANGAISTUKSEEN  

LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ 

(Suuntaviivojen päivitetty versio) 

 

TAVOITE 

 

Näiden suuntaviivojen tarkoituksena on tarjota EU:lle operatiivinen väline, jota käytetään kaikilla 

tasoilla yhteyksissä kolmansiin maihin sekä monenvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla meneillään 

olevien, kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estämiseen ja poistamiseen tähtäävien ponnistelujen 

tukemiseksi ja vahvistamiseksi maailman kaikissa osissa. Termiä 'kidutus' käytetään näissä 

suuntaviivoissa kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen 1 artiklan määritelmän mukaisesti. Näissä suuntaviivoissa 

'muulla pahoinpitelyllä' tarkoitetaan kaikkinaista julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai 

rangaistusta, myös ruumiillista rangaistusta, joka riistää henkilöltä hänen fyysisen ja henkisen 

koskemattomuutensa. Suuntaviivojen ensisijaisena tarkoituksena on käsitellä kidutukseen ja 

muuhun pahoinpitelyyn liittyviä erityisongelmia, mutta niillä vahvistetaan myös EU:n 

ihmisoikeuspolitiikkaa yleensä sekä ihmisoikeuksia koskevien EU:n muiden suuntaviivojen 

täytäntöönpanoa ja Euroopan unionin suuntaviivoja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 

noudattamisen edistämiseksi. 

 

JOHDANTO 

 

Euroopan unionin perustana olevia periaatteita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltio. Nämä periaatteet ovat yhteisiä kaikille 

jäsenvaltioille. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

(YUTP) keskeisiä tavoitteita. 
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Kidutus ja muu pahoinpitely ovat vastenmielisimpiä ihmisoikeuksien, ihmisen koskemattomuuden 

ja ihmisarvon loukkauksia. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti ketään ei saa 

kiduttaa, kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. Mitään poikkeuksia ei 

sallita kansainvälisen oikeuden nojalla. Kaikki maat ovat velvollisia noudattamaan kaikkinaista 

kidutusta ja muuta pahoinpitelyä koskevaa ehdotonta kieltoa kaikissa olosuhteissa. Kansainvälisen 

yhteisön ponnisteluista huolimatta kidutusta ja muuta pahoinpitelyä ilmenee jatkuvasti maailman 

kaikissa osissa. Kidutukseen ja muuhun pahoinpitelyyn syyllistyneet jätetään edelleen 

rankaisematta monissa maissa. 

 

Kaikkinaisen kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estäminen ja poistaminen EU:n alueelta ja 

maailmanlaajuisesti on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden hyväksymä voimakas poliittinen kanta. 

Tämän oikeuden edistäminen ja suojelu on EU:n ihmisoikeuspolitiikan painopiste. 

 

Kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estämiseen ja poistamiseen sekä kidutuksen uhrien 

kuntouttamiseen tähtäävissä pyrkimyksissä EU:ta ohjaavat ihmisoikeuksia, oikeudenkäyttöä ja 

aseellisia selkkauksia koskevat kansainväliset ja alueelliset normit ja standardit, muun muassa 

liitteessä esitetyt. 

 

OPERATIIVISET SUUNTAVIIVAT  

 

Suuntaviivojen operatiivisessa osassa on tarkoitus määrittää, millä tavoin ja keinoin yhteisen ulko- 

ja turvallisuuspolitiikan puitteissa pyritään tehokkaasti estämään kidutus ja muu pahoinpitely.  

 

EU tukee aktiivisesti keskeisten toimijoiden työtä (muun muassa YK:n kidutuksen vastaista 

komiteaa, YK:n kidutuksen vastaista alakomiteaa, YK:n ihmisoikeuskomiteaa, tahdonvastaisia 

katoamisia käsittelevää YK:n komiteaa, Euroopan neuvoston kidutuksen vastaista komiteaa sekä 

YK:n erityismenettelyitä ja muita keskeisiä toimijoita). EU pyrkii ennakoivasti osaltaan 

varmistamaan, että voimassa olevia kansainvälisiä ja alueellisia kidutuksen ja muun pahoinpitelyn 

vastaisia suojalausekkeita vahvistetaan ja pannaan tehokkaasti täytäntöön. 
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Maakohtaiset strategiat 

 

EU:n maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa olisi käsiteltävä riittävällä tavalla kidutusta ja muuta 

pahoinpitelyä. Aina kun kidutus ja muu pahoinpitely on todettu erityishuomiota vaativaksi asiaksi, 

se merkitsee perusteellisen analyysin tekemistä kidutuksen ja muun pahoinpitelyn esiintymisestä 

kyseisessä maassa ja mahdollisten ehkäisytoimien ja -mekanismien määrittämistä sekä tarvittavia 

toimia kidutuksesta ja muusta pahoinpitelystä rankaisematta jättämisen torjumiseksi.. Tässä 

suhteessa painotetaan neuvoston vuonna 2008 antamissa päätelmissä todetun mukaisesti 

täytäntöönpanotoimien merkitystä (asiak. 8407/1/08) samoin kuin aktiivisia tiedotustoimia ja 

valtion elinten ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä. Niiden maiden kanssa, joiden osalta 

kidutusta ja muuta pahoinpitelyä ei ole määritelty erityishuomiota vaativa asia, se otetaan esille aina 

kun sitä esiintyy. 

 

Valvonta ja raportointi 

 

EU:n ulkomaanedustustojen päälliköt käsittelevät raportoinnissaan kidutusta ja muuta pahoinpitelyä 

aina kun maassa sellaista esiintyy. Niiden maiden osalta, joissa kidutus ja muu pahoinpitely on 

maakohtaisessa ihmisoikeusstrategiassa määritelty erityishuomiota vaativaksi asiaksi, EU:n 

ulkomaanedustustojen päälliköt sisällyttävät raportointiinsa analyysin kidutuksen ja muun 

pahoinpitelyn esiintymisestä ja toteutetuista torjuntatoimenpiteistä sekä säännöllisen katsauksen 

EU:n toimien vaikutuksesta. 

 

EU:n toimet suhteissa kolmansiin maihin 

 

EU:n tavoitteena on saada kolmannet maat toteuttamaan tehokkaita kidutuksen ja muun 

pahoinpitelyn vastaisia toimenpiteitä ja varmistamaan, että kidutusta ja muuta pahoinpitelyä 

koskeva ehdoton ja poikkeukseton kielto pannaan täytäntöön. Yhteyksissään kolmansiin maihin EU 

aikoo tuoda julki sen, että kaikkien maiden on pidettävä kiinni asiaa koskevista kansainvälisistä 

normeista ja standardeista ja noudatettava niitä, ja näin ollen korostaa sitä, että kidutus ja muu 

pahoinpitely on kansainvälisen oikeuden nojalla kielletty kaikissa olosuhteissa. EU aikoo tehdä 

tavoitettaan tunnetuksi ihmisoikeuspolitiikkansa olennaisena osana ja korostaa sitä, miten tärkeänä 

se pitää kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estämistä ja niiden poistamista koko maailmasta. 
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EU noudattaa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa lähestymistapaa, johon sisältyvät kaikki kidutuksen 

poistamisen olennaiset tekijät: estäminen, suojelu ja kidutuksen ja pahoinpitelyn uhrien 

kuntouttaminen.  

 
EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet noudattaa terrorismin torjunnassa täysimääräisesti kidutuksen ja 

muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltämistä koskevia 

kansainvälisiä velvoitteita. 

 
A) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU toteuttaa muun muassa seuraavat toimenpiteet:  

 
Poliittinen vuoropuhelu  

 
EU:n ja kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen välisen vuoropuhelun ihmisoikeuksia 

koskevaan osuuteen on sisällytettävä kidutus ja muu pahoinpitely. EU ottaa esille kidutuksen ja 

muiden pahoinpitelymuotojen kiellon terrorismin torjuntaa koskevissa kolmansien maiden kanssa 

käymissään vuoropuheluissa. Olisi käsiteltävä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota, mukaan lukien 

kidutuksen ja muiden pahoinpitelymuotojen kielto, koskevaa valmiuksien kehittämistä sekä 

rohkaistava kolmansia maita sisällyttämään ihmisoikeudet terrorismintorjuntatyöhönsä. 

 
Viralliset yhteydenotot  

 
EU aikoo tehdä virallisia yhteydenottoja ja antaa julkisia lausuntoja, joissa se kehottaa asianomaisia 

kolmansia maita toteuttamaan tehokkaita kidutuksen ja muun pahoinpitelyn vastaisia toimia, myös 

ennaltaehkäiseviä toimia. EU pyytää tarvittaessa tietoja kidutusta tai muuta pahoinpitelyä 

koskevista väitteistä. Lisäksi EU reagoi tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen.  

 
Yksittäisissä hyvin dokumentoiduissa kidutusta ja muuta pahoinpitelyä koskevissa tapauksissa EU 

kehottaa (luottamuksellisella tai julkisella virallisella yhteydenotolla) kyseisen maan viranomaisia 

huolehtimaan uhrin ja muiden asiaankuuluvien henkilöiden fyysisestä turvallisuudesta, estämään 

väärinkäytökset, antamaan tietoja, soveltamaan asiaan liittyviä suojalausekkeita ja varmistamaan, 

että rikoksiin syyllistyneiden saattamiseksi oikeuteen ja täyden ja tosiasiallisen korvauksensaannin 

helpottamiseksi suoritetaan ripeä, tehokas, riippumaton ja puolueeton tutkimus. Yksittäisiä 

tapauksia koskevat toimenpiteet päätetään tapauskohtaisesti, ja ne voivat olla yleisen virallisen 

yhteydenoton osa. 
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Kahdenvälinen ja monenvälinen yhteistyö  

 

Kidutuksen ja muun pahoinpitelyn torjuntaa ja ennaltaehkäisyä pidetään painopisteenä kaikessa 

kahden- ja monenvälisessä ihmisoikeuksien edistämiseen tähtäävässä yhteistyössä, muun muassa 

yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, myös oikeuden, terveyden ja koulutuksen aloilla. 

Erityistä huomiota tällaiseen yhteistyöhön olisi kiinnitettävä demokratiaa ja ihmisoikeuksia 

koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen yhteydessä sekä oikeusvaltiota ja turvallisuusalan 

uudistusta koskevien kahdenvälisten tai alueellisten ohjelmien yhteydessä.  

 

Hyvin vakavissa tapauksissa voidaan harkita vetoamista assosiaatioiden, kumppanuuksien ja 

yhteistyösopimusten ihmisoikeuslausekkeisiin. GSP+ -etujen peruuttamista voidaan tarvittaessa 

myös harkita. 

 

Oikeudenkäyntitarkkailu 

 

Edustustojen päälliköt pyrkivät lähettämään edustuston edustajia tarkkailijoiksi oikeudenkäynteihin, 

mikäli on syytä uskoa, että vastaajia on kidutettu tai pahoinpidelty. 

 

B) Kidutuksenvastaisessa toiminnassaan EU kehottaa kolmansia maita toteuttamaan muun 

muassa seuraavia toimenpiteitä:  

 

Kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estäminen, kieltäminen ja tuomitseminen  

 

– on varmistettava, että kidutus, mukaan lukien yritykset, avunanto ja osallistuminen, on maan 

kansallisen rikosoikeuden mukaisesti rikos, josta on säädetty asianmukaiset rangaistukset;  

– on tuomittava ylimmällä tasolla kaikenlainen kidutus ja muu pahoinpitely;  

– on kumottava tai muutettava kaikki lait, joiden tarkoituksena tai tuloksena on minkä tahansa 

kidutusmuodon tai muun pahoinpitelyn oikeuttaminen tai suvaitseminen; 
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– on toteutettava tehokkaita lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, oikeudellisia ja muita 
toimenpiteitä, joilla estetään kidutusten ja muiden pahoinpitelyjen esiintyminen kaikilla 
kyseisen maan lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla; on estettävä ja kiellettävä sellaisten 
välineiden tuotanto, kauppa, vienti, tuonti ja käyttö, joita käytetään käytännössä ainoastaan 
kidutukseen ja muuhun pahoinpitelyyn, sekä toteutettava väärinkäytösten estämiseksi 
sellaisten välineiden tuotannon, kaupan, viennin, tuonnin ja käytön tiukka valvonta, joita 
voitaisiin käyttää kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn ja jotka mainitaan tiettyjen 
sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, 
kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai 
rankaisemiseen, annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1236/2005.  

 
Kansainvälisten normien ja menettelyjen noudattaminen ja täytäntöönpano  
 
– on liityttävä kidutuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen ja sen valinnaiseen pöytäkirjaan, 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (KP-
yleissopimus) ja sen asiaankuuluviin alueellisiin välineisiin kuten Robben Islandin 
suuntaviivoihin kidutuksen estämiseksi ja kieltämiseksi Afrikassa, panamerikkalaiseen 
yleissopimukseen kidutuksen torjumiseksi ja rankaisemiseksi sekä kidutuksen vastaiseen 
eurooppalaiseen yleissopimukseen; on harkittava liittymistä tahdonvastaisilta katoamisilta 
suojelemista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (CPED); 

– on poistettava varaumat, jotka eivät ole edellä mainittujen kolmen yleissopimuksen ja muiden 
asiaankuuluvien sopimusten tarkoituksen ja tavoitteen mukaisia;  

– on harkittava edellä mainittuihin kolmeen yleissopimukseen sekä muihin asiaankuuluviin 
sopimuksiin liittyvien muiden varaumien poistamista;  

– on harkittava kidutuksenvastaisen YK:n yleissopimuksen, kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) sekä CPED- ja KP-sopimuksen nojalla 
tehtävien yksittäisten ja valtioiden välisten valitusten sallimista;  

– on liityttävä Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöön; 
– on noudatettava kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeuselinten, muun muassa YK:n, 

pyyntöjä väliaikaisista suojelutoimista ja niiden ratkaisuja, päätöksiä ja suosituksia;  
– on tehtävä yhteistyötä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai 

rankaisemista käsittelevän YK:n erityisraportoijan ja kaikkien muiden asiaankuuluvien 
erityismenettelyjen kanssa; 

 – on tehtävä yhteistyötä kidutuksen vastaisen komitean ja alakomitean sekä muiden 
asiaankuuluvien YK:n sopimuksilla perustettujen elinten kanssa, mukaan lukien sopimuksilla 
perustettujen elinten päätelmien ja näkemysten täytäntöönpanossa ja jatkotoimissa ja 
suostuttava kidutuksen vastaisen komitean vierailuraporttien julkaisemiseen; 
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– on varmistettava, että kansallisissa laeissa ehdottomasti kielletään henkilön pakkosiirto 

maahan, jos on painavia perusteita epäillä hänen joutuvan siellä kidutuksen tai muun 

pahoinpitelyn uhriksi (alkuperämaa mukaan luettuna) tai olevan vaarassa joutua myöhemmin 

siirretyksi sellaiseen maahan, ja että ennen tällaista mahdollista päätöstä on mahdollisuus 

tehokkaaseen, riippumattomaan ja puolueettomaan uudelleentarkasteluun;  

– on huolehdittava siitä, että kuolemanrangaistusta edelleen soveltavissa maissa KP-

yleissopimuksen 6 artiklassa olevien rajoitusten lisäksi teloitukset sekä kuolemansellien 

olosuhteet aiheuttavat mahdollisimman vähän fyysistä ja henkistä kärsimystä;  

– on tehtävä yhteistyötä Euroopan neuvoston asianmukaisten mekanismien kanssa, erityisesti 

panemalla täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja kidutuksen ja 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämistä käsittelevän 

eurooppalaisen komitean suositukset, ja on suostuttava julkaisemaan komitean eri maihin 

tekemistä vierailuista laatimat raportit; 

– on tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien alueellisten ihmisoikeuselinten ja -mekanismien 

kanssa. 

 

Vankiloita koskevien suojalausekkeiden ja menettelyjen hyväksyminen ja täytäntöönpano  

 

– on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön kidutuksen ja muun pahoinpitelyn vastaisia 

oikeudellisia suojalausekkeita ja oikeussuojakeinoja, jotta varmistetaan, että vapautensa 

menettäneet henkilöt saatetaan viipymättä oikeusviranomaisen eteen ja että heillä on 

mahdollisuus ja oikeus riippumattomien asianajajien kanssa käytävään luottamukselliseen 

viestintään ja sairaanhoitoon viipymättä ja säännöllisesti sen jälkeen, ja jotta varmistetaan, 

että vapautensa menettäneet henkilöt voivat viipymättä tiedottaa sukulaisilleen ja muille 

asiaan liittyville kolmansille osapuolille pidätyksestään ja pidätyspaikastaan samoin kuin 

mahdollisista siirroista muualle;  

– on perustettava riippumattomat mekanismit vankien huonosta kohtelusta syytettyjä poliiseja 

tai vankilaviranomaisia vastaan tehtyjen valitusten tutkimiseksi; 

– on kiellettävä salaiset vankilat huolehtimalla siitä, että kaikkia vapautensa menettäneitä 

henkilöitä pidetään vangittuina virallisesti tunnustetuissa vankiloissa ja että heidän 

olinpaikkansa on varsinkin heidän perheenjäsentensä ja oikeusavustajansa tiedossa; 
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– on huolehdittava siitä, että pidättämis- ja kuulustelumenettelyt ovat asiaa koskevien 

kansainvälisten ja alueellisten standardien mukaisia;  

– on parannettava niiden paikkojen olosuhteita, joissa vapautensa menettäneitä henkilöitä 

pidetään vangittuina, kansainvälisten ja alueellisten standardien noudattamiseksi;  

– on varmistettava, että kidutuksesta tai muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta 

kohtelusta tai rangaistuksesta tuomitut henkilöt eivät enää osallistu pidätetyn, vangitun tai 

muun vapaudenmenetyksen kohteena olevan henkilön säilössä pitämiseen, kuulusteluun tai 

kohteluun ja että kidutuksesta tai muusta julmasta, epäinhimillisestä tai halventavasta 

kohtelusta syytetyt henkilöt eivät osallistu vapaudenmenetyksen kohteena olevien henkilöiden 

säilössä pitämiseen, kuulusteluun tai kohteluun niin kauan kuin tällaiset syytteet ovat 

voimassa; tällaisten toimenpiteiden olisi oltava seurausta oikeudellisessa menettelyssä 

annetusta tuomioistuimen päätöksestä tai täytäntöönpanon lykkäämistä koskevasta 

hallinnollisesta päätöksestä. 

 

Korvauksen ja kuntoutuksen tarjoaminen uhreille  

 

– on varmistettava, että kidutuksen uhrit saavat hyvitystä ja että heillä on täytäntöönpantavissa 

oleva oikeus kohtuulliseen ja riittävään korvaukseen, myös keinot mahdollisimman 

täydelliseen kuntoutukseen; 

– on varmistettava, että kidutuksen uhrien ja heidän perheidensä saatavilla on kokonaisvaltaista 

kuntoutusta, lääketieteelliset, psykologiset, sosiaaliset ja muut toimenpiteet mukaan luettuina.  

 

Kansallisten oikeudellisten takeiden luominen  

 

– on varmistettava kaikissa olosuhteissa, ettei mitään kidutuksen avulla hankittua lausuntoa tai 

tunnustusta tai muuta todistusaineistoa käytetä hyväksi missään menettelyissä, paitsi sellaista 

henkilöä vastaan, jota syytetään kidutuksesta tai muusta julmasta, epäinhimillisestä tai 

halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta, todisteena siitä, että tuollainen lausunto tai 

tunnustus tai muu todistusaineisto hankittiin;  

– on varmistettava, että lausuntoja, tunnustuksia tai muuta todistusaineistoa ei pidetä 

luotettavina todisteina ilman riittävää niitä tukevaa muuta aineistoa; 

– on poistettava kaikenlainen ruumiillinen rankaiseminen; 
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– on huolehdittava siitä, että mitään poikkeuksellisia olosuhteita, mukaan lukien sotatila tai 

sodan uhka, sisäinen poliittinen epävakaus tai muu yleinen hätätilanne, ei voida käyttää 

kidutuksen tai muun pahoinpitelyn oikeutuksena;  

– on huolehdittava siitä, että mitään ylemmän viranomaisen tai julkisen viranomaisen käskyä ei 

voida käyttää kidutuksen tai muun pahoinpitelyn oikeutuksena;  

– on huolehdittava siitä, että lainvalvontaviranomaisia ja sotilas-, lääkintä- tai muuta 

asiaankuuluvaa henkilöstöä ei rangaista kidutusta tai muuta pahoinpitelyä merkitsevän käskyn 

noudattamatta jättämisestä. 

 

Rankaisemattomuuden torjunta  

 

– on saatettava jokainen kyseisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluva henkilö, joka on vastuussa 

missä tahansa päin maailmaa suoritetusta kidutuksesta, vastaamaan teoistaan 

oikeudenkäynneissä, jotka ovat kansainvälisten oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien 

normien mukaisia ja joissa ei langeteta kuolemanrangaistusta, ellei henkilöä luovuteta 

syytteeseenpanoa varten toiseen, kyseiset takeet täyttävään valtioon;  

– kaikki kidutusväitteet on tutkittava nopeasti, puolueettomasti ja tehokkaasti, jotta kidutus 

voidaan dokumentoida mieluiten YK:n ihmisoikeustoimikunnan päätöslauselmaan 2000/43 

liitetyn Istanbulin pöytäkirjan (Istanbul Protocol) mukaisesti;  

– on varmistettava, ettei kidutukseen sovelleta minkäänlaista armahdusta, koskemattomuutta tai 

vanhentumisaikaa. 

 

Erityissuojelua tarvitsevat ryhmät  

 

– on laadittava ja pantava täytäntöön pidätettyjä, vankeja, naisia, lapsia, pakolaisia, 

turvapaikanhakijoita, kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä , muuttajia, etnisen 

taustansa, uskonnollisen tai muun vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai sukupuoli-

identiteettinsä perusteella syrjittyjä ja muita erityissuojelua kiduttamista ja muuta 

pahoinpitelyä vastaan tarvitsevia ryhmiä koskevia standardeja sekä määritettävä ja 

toteutettava edellä mainittuihin ryhmiin liittyviä toimenpiteitä. 
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Kansallisten vankilanvalvontamekanismien salliminen  

 

– on sallittava vierailut kansalaisyhteiskunnan ja muiden riippumattomien elinten, kuten 

kansallisten ennaltaehkäisevien mekanismien (NPM), kansallisten ihmisoikeusinstituuttien ja 

oikeusasiamiesten, edustajille, joilla on oikeus luottamukselliseen viestintään haluamansa 

henkilön kanssa paikoissa, joissa vapautensa menettänyt henkilö on tai saattaa olla; 

– on perustettava, nimettävä ja ylläpidettävä tai vahvistettava riippumattomia ja tehokkaita 

mekanismeja, jotka riittävän laajan asiantuntemuksensa turvin kykenevät suorittamaan 

tehokkaita yllätysvierailuja kaikkiin vankiloihin, muun muassa kidutuksen tai muun julman, 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi; 

– on pantava täytäntöön riippumattomien vankilanvalvontamekanismien suositukset. 

 

Kansallisten menettelyjen käyttöönotto kidutusta ja muuta pahoinpitelyä koskevien valitusten ja 

raporttien osalta  

 

– on perustettava ja käytettävä tehokkaita, mieluiten Istanbulin pöytäkirjan mukaisia kansallisia 

menettelyjä, joilla käsitellään ja tutkitaan kidutusta ja muuta pahoinpitelyä koskevia valituksia 

ja raportteja, myös sellaisia tapauksia varten, joissa on syytä uskoa sellaisten tekojen 

tapahtuneen, vaikka uhri ei olisikaan tehnyt virallista valitusta, ja on varmistettava, että 

kyseiset menettelyt ovat tarvittaessa riittävän sukupuoli- ja lapsilähtöisiä;  

– on huolehdittava siitä, että oletettuja kidutuksen ja muun pahoinpitelyn uhreja, todistajia, 

kidutustapauksista raportoivia ja niitä tutkivia ihmisoikeuspuolustajia ja heidän perheitään 

suojellaan väkivallalta, väkivallalla uhkaamiselta ja kaikelta muulta pelottelulta tai 

kostotoimelta, jota raportti tai tutkimus voi aiheuttaa. 

 

Kansallisten kidutuksenvastaisten instituutioiden perustaminen 

 

– on harkittava sellaisten riippumattomien kansallisten instituutioiden (esim. 

ihmisoikeusasiamiehet ja ihmisoikeustoimikunnat) perustamista, toimintaa ja tarvittaessa 

vahvistamista, jotka voivat tehokkaasti käsitellä kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estämistä. 
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Oikeusjärjestelmän vahvistaminen 

 
– on varmistettava, että tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien roolia kunnioitetaan kidutuksen 

ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen torjunnassa, myös 

mielivaltaisten pidätysten, asianmukaisten menettelytakeiden ja oikeudenmukaisia 

oikeudenkäyntejä koskevien vaatimusten yhteydessä, ja rikoksiin syyllistyneiden 

saattamisessa oikeuden eteen; 

– on annettava oikeuslaitoksen hoitaa oikeudelliset tehtävänsä riippumattomasti, 

puolueettomasti ja ammattinsa etiikkaa kunnioittaen; 

– on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä oikeudenkäytössä esiintyvän lahjonnan torjumiseksi, 

perustettava kunnolliset oikeusapuohjelmat ja huolehdittava tuomareiden ja syyttäjien 

asianmukaisesta ja lukumääräisesti riittävästä valinnasta, koulutuksesta ja palkkauksesta; 

– on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 

laitonta asioihin puuttumista, kuten tuomareihin, syyttäjiin ja asianajajiin kohdistuvia 

uhkauksia, ahdistelua, pelottelua ja hyökkäyksiä, ja on varmistettava, että tällainen 

puuttuminen tutkitaan ripeästi, riippumattomasti ja puolueettomasti, jotta siitä vastuussa 

olevat saatetaan oikeuteen. 

 
Tehokkaan koulutuksen tarjoaminen  

 
– on koulutettava lainvalvontaviranomaisia, sotilashenkilöstöä ja muita henkilöitä, jotka 

joutuvat tekemisiin vapautensa menettäneiden henkilöiden kanssa, samoin kuin (siviili- ja 

sotilas)terveydenhoitohenkilöstöä noudattamaan kidutuksen ja muun pahoinpitelyn estämistä 

koskevia asiaankuuluvia kansainvälisiä standardeja; 

– on koulutettava kansallisten ennaltaehkäisevien mekanismien ja muiden 

vankilanvalvontaelinten jäseniä; 

– on huolehdittava siitä, että tuomarit, syyttäjät ja asianajajat saavat asiaankuuluvia 

kansainvälisiä, alueellisia ja kansallisia standardeja koskevaa koulutusta;  

– on huolehdittava siitä, että sotilas- ja turvallisuustarkoituksiin ja poliisien käyttöön tapahtuvat 

laitteiden siirrot ja koulutus eivät helpota kidutusta ja muuta pahoinpitelyä;  

– on huolehdittava siitä, että lainvalvontaviranomaisten koulutusohjelmiin sisältyy koulutusta, 

joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista, tutkimista ja siihen liittyvää 

syytteeseenpanoa, lapsen oikeuksia ja kaikenlaisen syrjinnän, myös rodun tai sukupuolisen 

suuntautumisen perusteella tapahtuvan syrjinnän torjuntaa; 
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– on huolehdittava siitä, että terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutusohjelmiin sisältyy 

koulutusta, joka koskee kidutuksen uhrien varhaista tunnistamista, heidän kuntoutustaan ja 

Istanbulin pöytäkirjan käyttöä kidutuksen dokumentoinnissa. 

 

Terveydenhoitoalan ammattilaisten työn tukeminen  

 

– on mahdollistettava riippumaton ja luottamuksellinen terveydenhoitoalan ammattilaisten 

työskentely heidän laatiessaan huomioita oletetuista kidutus- ja muista 

pahoinpitelytapauksista ja hoitaessaan vapautensa menettäneitä henkilöitä;  

– on suojeltava kidutus- ja muista pahoinpitelytapauksista raportoivia lääkäreitä, 

oikeuslääkäreitä ja muuta terveydenhoitohenkilöstöä;  

– on huolehdittava siitä, että terveydenhoitohenkilöstö ei missään tapauksessa osallistu 

henkilöiden kovaotteisiin kuulusteluihin tai muuhun pahoinpitelyyn tarkoituksena kivun ja 

kärsimyksen valvominen ja pitkittäminen; on edistettävä ja suositeltava Istanbulin pöytäkirjan 

järjestelmällistä käyttöä kidutustapausten dokumentoinnissa. 

 

Pelottelun ja kostotoimien torjuminen kaikissa muodoissaan 

 

– on varmistettava, ettei mikään viranomainen määrää, sovella, salli tai suvaitse minkäänlaista 

henkilöön tai järjestöön kohdistuvaa rangaistusta tai muuta vahinkoa, jonka syynä on 

yhteydenpito johonkin kansalliseen tai kansainväliseen valvonta- tai torjuntaelimeen, joka 

toimii kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

torjunnan alalla. 

 

Ruumiinavausten suorittaminen  

 

– on huolehdittava siitä, että oikeuslääketieteellisen koulutuksen saaneet riippumattomat 

asiantuntijat suorittavat oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset kansainvälisesti 

tunnustettujen standardien mukaisesti;  

– on varmistettava, että aina kun pidätetty henkilö on vakavasti loukkaantunut, suoritetaan 

asianmukainen oikeuslääketieteellinen tutkimus. 
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Muut aloitteet  

 

EU aikoo  

 

• ottaa edelleen esille kidutuksen ja muun pahoinpitelyn monenvälisillä foorumeilla, kuten 

YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Etyjissä, sekä edistää niiden poistamista. EU aikoo edelleen 

aktiivisesti tukea asiaa koskevia päätöslauselmia YK:n elimissä, mukaan lukien yleiskokous 

ja ihmisoikeusneuvosto; 

 

• avustaa maita soveltamaan yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) kidutuksen ja muun 

pahoinpitelyn ehkäisyyn ja torjuntaan liittyviä suosituksia, jotka ovat kansainvälisen ja 

alueellisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia;  

 

• tukea asiaan liittyviä kansainvälisiä ja alueellisia elimiä (esim. kidutuksenvastainen komitea, 

kidutuksenvastainen alakomitea, Euroopan neuvoston kidutuksenvastainen komitea, 

asianomaiset YK:n erityismenettelyt) ja korostaa, että valtioiden on tehtävä yhteistyötä 

kyseisten elinten kanssa muun muassa noudattamalla asianmukaisesti niiden suosituksia;  

 

• torjua kidutuksen ja muun pahoinpitelyn torjuntaan tarkoitettuihin välineisiin tehtyjä 

varaumia ja tämän ollessa tuloksetonta vastustaa kaikkia kolmansien maiden tekemiä 

varaumia, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden tavoitteen ja 

tarkoituksen kanssa;  

 

• tarjota yhteistä tai kahdenvälistä kidutuksen ja muun pahoinpitelyn torjuntaan ja 

kuntoutuspalvelujen perustamiseen liittyvää yhteistyötä;  

 

• tukea kidutuksen ja muun pahoinpitelyn vastaisia yleisölle suunnattuja koulutus- ja 

tiedotuskampanjoita;  

 

• tukea asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten valtioista riippumattomien järjestöjen 

työtä kidutuksen ja muun pahoinpitelyn torjumiseksi ja ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua 

niiden kanssa; 
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• rahoittaa edelleen hankkeita vankilatyöntekijöiden koulutuksen ja vankilaolojen 

parantamiseksi ja tukea edelleen merkittävästi kidutuksen uhrien kuntoutuskeskuksia eri 

puolilla maailmaa; 

 

• maksimoida vaikutusvaltansa huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden lait ja käytännöt 

täyttävät tai ylittävät kaikilta osin kidutusta ja muuta pahoinpitelyä koskevat kansainväliset 

standardit. 
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LIITE I 

 

EU voi kidutukseen ja muuhun pahoinpitelyyn liittyvissä yhteyksissään kolmansiin maihin vedota 

tarvittaessa seuraaviin normeihin, standardeihin ja periaatteisiin: 

 

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus  

• kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva YK:n kansainvälinen yleissopimus ja sen 

kaksi valinnaista pöytäkirjaa  

• kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 

vastainen YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 

• YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista ja sen kaksi valinnaista pöytäkirjaa 

• YK:n kansainvälinen yleissopimus kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta  

• YK:n yleissopimus kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta ja sen valinnainen pöytäkirja 

• Tahdonvastaisia katoamisia koskeva YK:n kansainvälinen yleissopimus 

• YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista ja sen valinnainen pöytäkirja  

• Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen 

kuudes ja kolmastoista pöytäkirja sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaan liittyvä 

oikeuskäytäntö  

• Euroopan unionin perusoikeuskirja 

• Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta  

• Euroopan neuvoston yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen estämiseksi sekä kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen estämistä käsittelevän eurooppalaisen komitean suositukset  

• Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö 

• 12. elokuuta 1949 tehdyt YK:n neljä Geneven sopimusta pöytäkirjoineen sekä kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden tavanomaiset säännökset 
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• YK:n julistus kaikkien ihmisten suojelemisesta kidutukselta tai muulta julmalta, 

epäinhimilliseltä tai alentavalta kohtelulta tai rangaistukselta  

• YK:n julistus naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta  

• Pakolaisten oikeusasemaa koskeva YK:n yleissopimus ja pöytäkirja  

• YK:n julistus kaikkien henkilöiden suojaamiseksi tahdonvastaisilta katoamisilta  

• YK:n periaatteet laittomien, mielivaltaisten ja sattumanvaraisten teloitusten tehokkaasta 

ehkäisemisestä ja torjumisesta  

• Vankien kohtelun minimitasoa koskevat YK:n säännöt  

• Vankien kohtelua koskevat YK:n perusperiaatteet  

• Pidätettynä tai vangittuna olevien henkilöiden suojelua koskevat YK:n periaatteet  

• YK:n säännöt vapautensa menettäneiden nuorten suojelemiseksi  

• Naisvankien kohtelua ja naisrikollisten vapausrangaistuksen vaihtoehtoja koskevat YK:n 

säännöt 

• YK:n julistus rikosten ja vallan väärinkäytön uhreja koskevista oikeusperiaatteista  

• YK:n perusperiaatteet oikeuslaitoksen riippumattomuudesta  

• YK:n perusperiaatteet asianajajien asemasta  

• YK:n suuntaviivat syyttäjien asemasta  

• YK:n vähimmäissäännöt vapausrangaistuksen vaihtoehdoista  

• YK:n käytännesäännöt lainvalvontaviranomaisille  

• YK:n perusperiaatteet lainvalvontaviranomaisille voimankäytöstä ja tuliaseista  

• YK:n periaatteet terveydenhoitohenkilöstön, erityisesti lääkäreiden, lääketieteellisestä 

etiikasta suojeltaessa vankeja ja pidätettynä olevia kidutukselta ja muulta julmalta, 

epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta tai rangaistukselta  

• YK:n perusperiaatteet ja suuntaviivat oikeussuojakeinoista ja vahingonkorvauksista 

• Periaatteet kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen tehokkaasta tutkimisesta ja dokumentoimisesta (Istanbulin pöytäkirja), liitetty 

YK:n ihmisoikeustoimikunnan päätöslauselmaan 2000/43 



 
6129/1/12 REV 1  el,team/AHL,MMY/si 18 
LIITE I DG K 1   FI 

• Toimet kuolemaantuomittujen oikeuksien turvaamiseksi (ECOSOCin päätöslauselma 

1984/50)  

• Wienin julkilausuma ja toimintaohjelma  

• YK:n kidutuksenvastaisen komitean yleiset huomautukset, erityisesti huomautus n:o 1 

(3 artiklasta) ja huomautus n:o 2 (2 artiklasta). 

• YK:n ihmisoikeuskomitean yleiset huomautukset, erityisesti n:o 20 (7 artiklasta), n:o 21 

(10 artiklasta), n:o 29 (4 artiklasta) ja n:o 31 sopimusvaltioille asetetusta yleisestä 

oikeudellisesta velvoitteesta kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 

kansainvälisen yleissopimuksen nojalla  

• Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean yleiset suositukset n:o 12, 14 ja 19  

• Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja ja sen pöytäkirja (Maputon 

pöytäkirja) 

• Afrikan peruskirja lasten oikeuksista ja hyvinvoinnista  

• Suuntaviivat ja toimet kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 

rangaistuksen kieltämiseksi ja torjumiseksi Afrikassa (Robben Islandin suuntaviivat) 

• Amerikan ihmisoikeussopimus  

• Panamerikkalainen yleissopimus kidutuksen torjumiseksi ja rankaisemiseksi  

• Amerikan ihmisoikeussopimus tahdonvastaisista katoamisista 

• Amerikan valtioiden yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä, siitä 

rankaisemisesta ja sen poistamisesta 

• Periaatteet ja parhaat käytännöt vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelemiseksi 

Amerikassa 

• Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus – Euroopan neuvoston 

sopimussarja n:o 197 

• Kidutuslaitteiden kaupasta 30. heinäkuuta 2005 annettu EU:n asetus 1236/2005  

• EU:n käytännesäännöt aseiden viennistä. 

 

 

________________________ 


