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Luottamus on tehokkaan rajatylittävän rikosoikeuden edellytys
EU:n säännöksiin, jotka ovat olennaisia luottamuksen lisäämiseksi EU:n
oikeudenkäytön alalla, vedotaan vain harvoin. Tämä voi haitata
rikosoikeudenkäynnissä osallisina olevien henkilöiden oikeudenmukaista
kohtelua. EU:n perusoikeusviraston (FRA) kahdessa uudessa raportissa
annetaan yksityiskohtaisia ohjeita EU:lle ja sen jäsenvaltioille siitä, miten
rikosoikeusjärjestelmän tehokkuutta voidaan lisätä.
”Rikosoikeudenkäynnissä osallisina olevien henkilöiden oikeuksien suojeleminen on
oikeudenmukaisen oikeudenkäyntijärjestelmän tunnusmerkki”, vahvistaa FRA:n johtaja
Michael O’Flaherty. ”Kansallisten oikeusviranomaisten keskinäistä luottamusta olisi
lisättävä rajatylittävissä oikeusprosesseissa. Ainoastaan siten voidaan varmistaa, että
ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti.”
Raporteissa tarkastellaan EU:n säädöksiä ja sitä, miten niiden käyttö erilaisissa
kansallisissa asiayhteyksissä vaikuttaa yksilöihin rikosoikeudenkäynneissä ja
rangaistusmenettelyissä, ennen oikeudenkäyntiä ja sen jälkeen. Niistä käy myös ilmi,
miten oikeuksien suojelu voi lisätä luottamusta jäsenvaltioiden välillä rajatylittävissä
tapauksissa ja miten kyseiset säädökset voivat parantaa merkittävästi perusoikeuksien
toteutumista EU:ssa.
Raportissa ”Rights of suspected and accused persons across the EU: translation,
interpretation and information” tarkastellaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeutta tietoihin
ja käännöksiin sekä heidän oikeuttaan tulkkaukseen. Nämä oikeudet varmistavat
tehokkaan osallistumisen rikosoikeudenkäyntiin ja yleisen oikeudenmukaisuuden
oikeudenkäynnin aikana riippumatta siitä, missä EU-maassa oikeudenkäynti käydään.
Raportissa ”Criminal detention and alternatives in the EU: fundamental rights aspects in
pre- and post-trial cross-border transfer procedures” tarkastellaan rikosoikeudelliseen
vapaudenmenetykseen ja sen vaihtoehtoihin liittyviä kysymyksiä rajatylittävissä
siirroissa. Tähän liittyvä jäsenvaltioiden välinen keskinäinen tunnustaminen edellyttää
luottamusta, mikä puolestaan riippuu hyvin pitkälti perusoikeuksista. Esimerkiksi
vapaudenmenetystä pitäisi käyttää viimeisenä keinona, ja vaihtoehtoisia keinoja olisi
käytettävä enemmän ihmisoikeusnormien mukaisesti. Vapaudenmenetykselle
vaihtoehtoiset keinot tulevat usein edullisemmiksi ja edesauttavat sopeutumista
yhteiskuntaan.
Molemmissa raporteissa huomautetaan, että rikosoikeudenkäynneissä olisi otettava
huomioon myös vammaisten henkilöiden ja lasten erityistarpeet eurooppalaisten ja
kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti. Tähän kuuluvat yksilön oikeuksia
koskevien tietojen saatavuus ja sen varmistaminen, että vapautensa menettäneet
ihmiset siirretään asianmukaisiin tiloihin.
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Tietoa toimittajille
 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) antaa tutkimustuloksiin perustuvaa
neuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille. Näin se
edistää kattavampaan tietoon perustuvaa ja kohdennetumpaa keskustelua




perusoikeuksista ja antaa panoksensa perusoikeuksia koskevien toimintalinjojen
laatimiseen.
Lisätietoa FRA:n toiminnasta oikeussuojan saatavuuden alalla on saatavana
verkossa.
Raportit julkaistaan Bratislavassa 9.–10. marraskuuta 2016 FRA:n ja EU:n
puheenjohtajavaltion Slovakian yhteisessä tapahtumassa, joka koskee
rajatylittävää oikeutta kaikille.

