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Alkusanat

Euroopan komission tekemän aloitteen seurauksena professori Mireille Delmas-Martyn johtama
asiantuntijaryhmä teki vuosina 1995 ja 1996 työtä rikosoikeuteen ja rikosprosessiin liittyvässä
Corpus Juris -projektissa. Tutkimuksen tavoitteena oli muotoilla periaatteita, joiden perusteella
voitaisiin suojella eurooppalaisia taloudellisia etuja rikosoikeuden menetelmin Euroopan
lainkäyttöalueella. Ryhmä ei pyrkinyt laatimaan mallirikoslakia tai mallirikosprosessilakia. Corpus
Juris julkaistiin ranskan- ja englanninkielisinä versioina vuonna 1997, minkä jälkeen se on
käännetty useimmille muillekin eurooppalaisille kielille.1 Ehdotuksia on käsitelty lukuisissa
konferensseissa ja ne ovat saaneet osakseen myös median ja poliittisten päättäjien huomion. Corpus
Juris on täyttänyt erään tehtävän: Se on saanut aikaan yleisen keskustelun rikosoikeuden ja
rikosprosessin roolista Euroopan yhdentymiskehityksessä. Millaisia eurooppalaisia intressejä tulisi
suojata rikosoikeuden keinoin ja miten tällainen suojaus olisi järjestettävä, jotta se olisi tehokasta
koko Euroopan oikeusalueella?

Pohjimmiltaan Corpus Juris sisältää ehdotuksen eräänlaiseksi sekajärjestelmäksi: Kansalliset ja
yhteisölliset elementit on yhdistetty siten, että jäsenvaltiot, eikä Euroopan unioni, ovat vastuussa
rikossäännösten soveltamisesta. Euroopan unionin taloudellisia etuja suojataan määrittelemällä
Corpus Juriksessa kahdeksan rikoslajia ja säätämällä niistä tuomittavista rangaistuksista. Rikosten
selvittämistä varten ehdotetaan perustettavaksi Euroopan syyttäjäviranomainen (ESV), joka koostuu
Euroopan pääsyyttäjästä (EPS) ja jäsenvaltioissa toimivista Euroopan valtuussyyttäjistä (EVS).
ESV on toimivaltainen koko Euroopan unionin alueella. Niinpä useimmat ESV:n valtuuksista on
delegoitu jäsenvaltioille. Valtuudet ovat samat kaikissa viidessätoista Euroopan unionin
jäsenvaltiossa. Valmisteluvaihetta valvoo riippumaton ja puolueeton tuomari, jota kutsutaan
”valvovaksi tuomariksi”; jokainen jäsenvaltio nimeää tällaisen tuomarin. Corpus Juriksessa
tarkoitettuja rikoksia koskevat oikeudenkäynnit järjestetään kansallisissa tuomioistuimissa. Tältä
osin Corpus Juris sisältämät oikeusohjeet koskevat vain tuomioistuimen harjoittamaan valvontaan
ja kontradiktoriseen menettelyyn liittyviä periaatteita. Corpus Juriksessa ehdotetun
sekajärjestelmän tavoitteena on kansallisten rikosoikeus- ja rikosprosessioikeusjärjestelmien
tehokkuuden ja niiden tarjoaman oikeussuojan kehittäminen Euroopan lainkäyttöalueella
eurooppalaisten taloudellisten etujen suojaamisen näkökulmasta. Saavuttaaksemme tämän
tavoitteen olemme etsineet yhteisiä nimittäjiä eri jäsenvaltioiden erilaisista rikosoikeudellisista
traditioista. Näin laadituilla ehdotuksilla on huomattava merkitys kansainväliselle rikosoikeudelle.
Klassisen rajat ylittävän yhteistyön mallin (oikeusapu, luovuttaminen jne.) sijasta olemme päätyneet
euroopanlaajuisuuteen perustuvaan malliin, johon kuuluvat mm. eurooppalainen pidätysmääräys,
Euroopan alueella tapahtuva rikostutkinta ja pidätettyjen henkilöiden siirtäminen.

Rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden harmonisointi, samoin kuin alueellinen rikosoikeudellinen
integraatio, ovat poliittisesti arkoja aiheita, joihin reagoidaan monin tavoin niin oikeudellisissa kuin
poliittisissakin piireissä. Jäsenvaltioiden poliittiset päättäjät ovat hyvin tietoisia siitä, että Euroopan
yhdentyminen tuo mukanaan uusia rikosoikeudellisia haasteita ja että uudistukset ovat tarpeen.
Tästä on seurannut EU:n kolmas pilari sekä ja Amsterdamin sopimuksen mukaisen vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueen perustaminen. On henkilöitä, joiden mielestä nykyiset
instrumentit ovat jo riittäviä ja olemassa oleviin ongelmiin voidaan vastata kolmannen pilarin
mukaista yhteistyötä koskevia yleissopimuksia tekemällä, kunhan sopimukset vain saadaan
ratifioiduiksi. Tällaiset henkilöt katsovat epäilemättä myös, että Corpus Juris edellyttäisi
perustavanlaatuisia perustuslaillisia muutoksia jäsenvaltioissa, samoin kuin muutoksia
rikoslakeihin, rikosprosessilakeihin ja tapaan, jolla kansalliset oikeuslaitokset on organisoitu.
                                                
1 Corpus Juris, sisältäen säännöksiä Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, laadittu Mireille Delmas-
Martyn johdolla, Economica, Pariisi, 1997.
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Päätöslauselmissaan 12 päivältä kesäkuuta ja 22 päivältä lokakuuta 1997 Euroopan parlamentti
pyysi komissiota laatimaan tutkimuksen Corpus Juriksen toteuttamismahdollisuuksista. Tämän
seurauksena Euroopan komission petostentorjunnan koordinaatioyksikkö (UCLAF)2 rahoitti
Corpus Juriksen seurantatutkimuksen (Suivi du Corpus Juris). Tutkimuksessa tarkasteltiin
Corpus Juriksen mahdollista vaikutusta kansallisen lain nykytilaan yhtäältä siltä kannalta, että
Corpus Juris on tarpeen saada voimaan, ja toisaalta siltä kannalta, että sen sisältämien suositusten
toteuttaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Suositusten tarkoituksena on saavuttaa tila,
jossa yhteisön edut on suojattu tehokkaasti, vakuuttavasti ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
perustamissopimuksissa edellytetyllä tavalla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta keskeistä teemaa. Ensimmäinen näistä teemoista koski Corpus
Juriksen toteuttamiskelpoisuutta suhteessa jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Teeman alla
tarkasteltiin lainsäädännön rakennetta ja, artikla artiklalta, yhteyskohtia kunkin jäsenvaltion
valtiosäännön, rikosoikeuden ja rikosprosessin kanssa. Tutkimuksen tämä osa tehtiin kussakin
jäsenvaltiossa. Toinen teema koski tiettyjä jäsenvaltioiden keskinäiseen horisontaaliseen
yhteistyöhön ja jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin väliseen vertikaaliseen yhteistyöhön liittyviä
kysymyksiä. Kutakin kysymystä varten valikoitiin ryhmä asian kannalta merkittäviä valtioita.
Liikesalaisuuksien, pankkisalaisuuden ja oikeusapupyyntöjä koskevan valitusoikeuden osalta myös
Sveitsi oli mukana tutkimuksessa. Seurantatutkimustyö tehtiin kolmella tasolla, tutkimuksen ollessa
luonteeltaan hyvin interaktiivista. Kussakin jäsenvaltiossa (yhden kysymyksen osalta myös
Sveitsissä) oli yhteyshenkilö, oikeusvertailevia analyysejä oli laatimassa raportoijia ja
asiantuntijoista oli muodostettu johtoryhmä, joka johti tutkimustyötä ja kirjoitti synteesejä. Koko
tutkimuksen rahoitus oli myönnetty Utrechtin yliopiston Centre for the Enforcement of European
Law’lle, jossa siitä vastasi professori J. A. E. Vervaele. Professori M. Delmas-Marty nimettiin
loppusynteesistä vastaavaksi henkilöksi; myös johtoryhmä toimi hänen asiantuntevassa
puheenjohdossaan. Tutkimus tehtiin ennätysajassa maaliskuusta 1998 syyskuuhun 1999.

Tutkimuksen tuloksena oli arvokasta tietoa jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmistä. Järjestelmiä
analysoidaan yhtäältä Corpus Juriksen kannalta (v:n 1997 ehdotus) ja toisaalta tutkimuksessa
tuodaan esiin horisontaalisen ja vertikaalisen yhteistyön mahdollisuuksia ja esteitä. Tutkimusryhmä,
Euroopan parlamentti ja OLAF ovat vahvasti sitä mieltä, että tutkimustulosten on oltava suuren
yleisön saatavilla. Avoimuus edistää julkisen keskustelun laatua samoin kuin sen poliittisen ja
lainsäädännöllisen päätöksenteon laatua, joka tutkimuksen tuloksista seuraa. Johtoryhmä on tehnyt
keskustelusta ja seurantatutkimuksen tuloksista omat johtopäätöksensä. Tämän seurauksena
johtoryhmä on tehnyt Corpus Jurikseen lukuisia korjauksia. Korjaukset sisältävät sekä teknisiä
parannuksia että asiasisältöön kohdistuvia muutoksia. Firenzessä 6 ja 7 päivänä toukokuuta 1999
pidetyssä kokouksessa ehdotuksista keskusteltiin yksityiskohtaisesti; kokoukseen osallistuivat
kaikki seurantatutkimuksessa mukana olleet tutkijat, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen
suojaamista ajavien lakimiesten yhdistysten edustajia sekä syytettyjen oikeuksien puolesta
toimivien henkilöiden (”Syytetyn oikeudet” -ryhmä) edustajia; viimeksi mainittu ryhmä oli
perustettu Euroopan komissiossa tehdyn aloitteen seurauksena.

Seurantatutkimuksen julkaisuversio koostuu neljästä osasta. I osa sisältää loppusynteesin (Corpus
Juriksen tarpeellisuus, oikeutus ja toteutettavuus) sekä neljä horisontaalista oikeusvertailevaa
synteesiä Corpus Juriksen (v:n 1997 ehdotus) toteutettavuudesta jäsenvaltioiden kansallisen
lainsäädännön kannalta. Loppusynteesin liitteenä on mm. taulukkomuotoinen vertailu kansallisten
lakien ja Corpus Juriksen (v:n 1997 ehdotus) välillä, samoin kuin Corpus Juriksen korjattu teksti. I
osan lopussa on joukko johtoryhmän jäsenten kirjoittamia lyhyitä huomautuksia. Huomautukset
                                                
2 Uudelta nimeltään OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude, petostentorjuntavirasto); ks. komission päätös, asetukset nro
1073/99 ja 1074/99 sekä toimielinten välinen sopimus, EYVL L 136, 31.5.1999.
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koskevat mahdollista oikeusperustaa Corpus Jurikselle ja erityisesti Amsterdamin sopimuksen
mukaista EY-sopimuksen 280 artiklaa. II ja III osassa on viisitoista kansallista raporttia, jotka
koskevat Corpus Juriksen (v:n 1997 ehdotus) 35 artiklaa. IV osa koskee pelkästään horisontaalista
yhteistyötä ja vertikaalista yhteistyötä sivuavia kysymyksiä. Horisontaalisen yhteistyön kohdalla
käsitellään oikeusavun järjestämistä, oikeusapumenettelyä (salassapito ja valitusoikeus) ja
ulkomailla vastaanotettua näyttöä. Vertikaalisen yhteistyön kohdalla käsitellään näytön
hyväksyttävyyttä ja arviointia, komission asemaa rikosoikeudellisena asianosaisena, komission
asemaa neuvonantajana tai osapuolena laadittaessa ja täytäntöönpantaessa kansainvälisiä
pyyntökirjelmiä, sekä sitä missä määrin rikostutkinta on pidettävä salassa ja kirjattava rekistereihin.

Keskustelu rikosoikeudesta Euroopassa tai eurooppalaisesta rikosoikeudesta ei missään tapauksessa
lopu tämän julkaisun myötä. Amsterdamin sopimus mahdollistaa kansallisen rikosoikeuden ja
rikosprosessioikeuden asteittaisen mukaantulon osaksi Euroopan yhdentymiskehitystä niiden
ansaitsemalla tavalla. Corpus Juriksen seurantatutkimus tuo esiin mahdollisuuksia tämän tavoitteen
käsitteellistämiseksi siten, että se voidaan vähittäin saavuttaa oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen ja
eurooppalaisia taloudellisia etuja, yhteisvaluuttaa ja Euroopan yhdentymiseen liittyviä rajat ylittäviä
intressejä tehokkaasti suojaten.

Haluaisin lopuksi ilmaista sydämelliset kiitokseni Euroopan parlamentille ja Euroopan komissiolle
sen rahoituksen myöntämisestä, jonka avulla tämä tutkimus rikosoikeudesta ja Euroopan
yhdentymisestä oli mahdollista tehdä. Erityisesti haluaisin kiittää kaikkia Corpus Juriksen
seurantatutkimukseen osallistuneita tutkijoita. Yhteyshenkilöt, raportoijat ja asiantuntijat tekivät
huomattavan määrän työtä suhteellisen lyhyessä ajassa tehtävänsä täyttääkseen. Viimeiset kiitoksen
sanani kohdistan kääntäjille (C. Quoirin ja S. White), tekstin toimittajalle (P. Morris) ja
sihteeristölle (W. Vreekamp), joiden kaikkien panos on ollut välttämätön. Nämä neljä osaa ovat nyt
kaikkien niiden käytössä, jotka teorian tai käytännön keinoin ottavat osaa rikosoikeuden ja
rikosprosessioikeuden kehittämiseen Amsterdamin sopimuksen puitteissa ja eurooppalaisen
rikosoikeuden kehittämiseen 21. vuosisataa varten.

J. A. E. Vervaele3

Corpus Juris -projektin seurantatutkimuksen koordinaattori

                                                
3 Utrechtin yliopiston sekä Bruggessa sijaitsevan College of Europen professori.
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CCOORRPPUUSS  JJUURRIISS  22000000::NN  JJOOHHTTAAVVAATT  PPEERRIIAAAATTTTEEEETT

I — PERINTEISET PERIAATTEET

Laillisuusperiaate: ’Corpus Juriksessa säädettyjä rangaistuksia sovelletaan vain rikoksiin, jotka on
nimenomaisesti määritelty sen 1—8 artiklassa, ja vain sen menettelyn mukaisesti, josta on säädetty 15—17
artiklassa.

Jos Corpus Jurista muutetaan, ankarampaa rikossäännöstä ei sovelleta muutosta edeltäviin
tekoihin.

Corpus Juriksen 1—17 artiklaa on tulkittava suppeasti silloin kun ne eivät ole vastaajan edun
mukaisia.

Tulkinnan muuttaminen on sallittua vain jos se on kohtuudella ennakoitavissa.
Corpus Juriksen 1—8 artiklan rikossäännöksiä ei voida soveltaa analogisesti tilanteisiin, joista

ei ole nimenomaisesti säädetty’.

Yksilöllisen vastuun periaate: ’Rikosvastuu on yksilöllistä vastuuta. Se määräytyy syytetyn toiminnan
perusteella ja riippuu hänen vastuuasemastaan tekijänä, yllyttäjänä tai avunantajana’.

Suhteellisuusperiaate: ’Corpus Juriksen 1—8 artiklassa mainituista rikoksista määrättävien
rikosoikeudellisten seuraamusten tulee olla suhteessa rikoksen vakavuuteen sellaisena, kuin sitä arvioidaan
suojattavan intressin, syntyneen vahingon tai aiheutuneen riskin valossa. Niiden täytyy lisäksi olla suhteessa
rikoksentekijän syyllisyyteen ja hänen henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa’.

Oikeusturvaperiaate: ’Vain riippumaton ja puolueeton tuomioistuin voi todeta syytetyn syylliseksi ja tuomita
hänet rangaistukseen.

Corpus Juriksen 1—8 artiklassa mainittuja rikoksia koskevan tutkinnan aikana ja prosessin
koko valmisteluvaiheen aikana on kaikkiin yksilön vapauksiin vakavasti puuttuviin toimenpiteisiin saatava
riippumattoman ja puolueettoman tuomarin lupa. Tämän tuomarin tehtävänä on varmistaa, että
toimenpiteelle on laillinen peruste ja että tosiseikat ovat niin vakavia, että toimenpiteeseen on perusteltua
aihetta’.

II — ’UUDET’ PERIAATTEET

Euroopanlaajuisuusperiaate: ’[Edellä] 1—8 artiklassa mainittuja rikoksia koskevassa tutkinnassa,
syytetoiminnassa, tuomitsemisessa ja seuraamusten täytäntöönpanossa unionin jäsenvaltioiden alue
muodostaa yhden alueen, jota kutsutaan jäljempänä Euroopan lainkäyttöalueeksi. ESV:n ja
kansallisten syyttäjäviranomaisten alueellinen toimivalta antaa pidätysmääräyksiä ja tuomioita
Corpus Juriksen perusteella ulottuu koko Euroopan lainkäyttöalueelle. ESV käynnistää prosesseja
ja johtaa tutkintaa koko unionin alueella (24 artiklan 1 kohdan a alakohta); valvovan tuomarin
antamat pidätysmääräykset (24 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja unionin jäsenvaltioiden
tuomioistuinten antamat tuomiot (24 artiklan 1 kohdan c alakohta) ovat täytäntöönpanokelpoisia
koko unionin alueella.

ESV valitsee oikeuspaikan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen valvonnassa
(26 artikla).

Euroopanlaajuisuusperiaatteesta seuraa, että ne bis in idem - sääntöä on ehdottomasti
noudatettava. Corpus Juriksen 1—8 artiklan osalta tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden
viranomaiset, jotka ovat vastuussa rikostutkinnasta, syytetoiminnasta tai rikosoikeudenkäytöstä
unionissa tunnustavat muissa Euroopan rikosoikeusjärjestelmissä annetut tuomiot
oikeusvoimaisiksi, jos ne koskevat samaa rikosta ja samoja tosiseikkoja (23 artiklan 1 kohdan b
alakohta)’.
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Kontradiktorinen periaate: ’Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen määrittelemän
tasapuolisuusvaatimuksen osana kontradiktorinen periaate tarkoittaa, että asianosaisilla on oltava
mahdollisuus saada tieto tuomarille annetusta näytöstä tai tiedoista (vaikka antajana olisi toinen
asianosainen tai riippumaton syyttäjä) siten, että he voivat vaikuttaa tuomarin ratkaisuun tai
arvioida sitä.

Syytetyllä on ne vastaajan oikeudet, jotka on turvattu kansainvälisillä sopimuksilla,
nimittäin Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksella ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevalla yleissopimuksella’.

CORPUS JURIS 2000
I —ERITYINEN OSA

Rikokset, joissa tekijänä voi olla kuka tahansa

1 artikla — Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos ja vastaavat rikokset

1. Euroopan yhteisöjen talousarvion meno- tai tulopuoleen kohdistuva petos on rikos, jos siihen sisältyy
jokin seuraavista teoista tahallisena (petos) tai piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta
tehtynä (vastaava rikos):

a) olennaisesti epätäydellisen, epätarkan tai vääriin asiakirjoihin perustuvan ilmoituksen antaminen
toimivaltaiselle viranomaiselle avustuksen tai tuen saamisen taikka julkisoikeudellisen saatavan kuittaamisen
yhteydessä niin, että tästä aiheutuu vaara Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen vahingoittumisesta;
b) vastaavassa yhteydessä, tiedonantovelvollisuuden vastainen tietojen antamatta jättäminen toimivaltaiselle
viranomaiselle;
c) laillisesti saatujen yhteisön varojen (tuki tai avustus) ohjaaminen väärään käyttöön.

2. Rangaistusta ei ole tuomittava sille, joka korjaa väärässä ilmoituksessa olevat epätarkkuudet tai puutteet
taikka peruuttaa väärään ilmoitukseen perustuvan hakemuksen, eikä sille, joka ilmoittaa viranomaiselle
paljastamatta jättämistään tosiseikoista ennen kuin mainittu viranomainen on havainnut teon.

2 artikla — Hankintamenettelyrikos

1. Hankintamenettelyssä, jossa sovelletaan yhteisön oikeutta, on rikos, jos joku tekee tarjouksen, joka
perustuu kilpailunrajoitukseksi tarkoitettuun sopimukseen ja jonka tavoitteena on saada toimivaltainen
viranomainen hyväksymään tietty tarjous.

2. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rankaisematta jättämisen perusteita sovelletaan myös
hankintamenettelyrikokseen.

3 artikla — Rahanpesu ja kätkemisrikos (aiempi 7 artikla)

1. Corpus Juriksessa (1, 2, 4 ja 8 artiklat) mainittujen rikosten tuoton tai hyödyn peseminen on rikos. 
Rahanpesu tarkoittaa:

a) edellä olevassa kappaleessa mainittujen rikosten kautta saadun omaisuuden muuntaminen tai siirtäminen
taikka tällaiseen toimintaan osallistuminen, tarkoituksena salata mainitun omaisuuden laiton alkuperä tai
auttaa tähän toimintaan osallistuvaa henkilöä välttämään tekojensa lailliset seuraukset;
b) edellä olevassa kappaleessa mainittujen rikosten kautta saadun omaisuuden tai oikeuksien luonteen,
alkuperän, sijainnin, sijoittelun, käytön, liikkeiden tai todellisen omistusoikeuden peittäminen tai salaaminen
taikka tällaiseen toimintaan osallistuminen.
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2. Mainittujen rikosten tuoton tai hyödyn kätkeminen on rikos. Kätkeminen tarkoittaa edellä olevassa
kappaleessa mainitun rikollisen toiminnan kautta saadun omaisuuden hankkimista, säilyttämistä tai
käyttämistä taikka tällaiseen toimintaan osallistumista.

Täytäntöönpanosäännös
Edellä 3 artiklassa tarkoitettua rikostunnusmerkistöä ei sovelleta rikoksen tekijään, yllyttäjään tai avunantajaan silloin, kun kyseisen
rikoksen hyötyä tai tuottoa pestään tai kätketään.

4 artikla — Salahanke (aiempi 8 artikla)

Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaan salahankkeeseen osallistuminen on rikos. Kyseessä
on salahanke, kun vähintään kolme henkilöä toimii yhdessä ja luo pysyvän toimivan organisaation, jonka
tarkoituksena on useiden 1—7 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen.

Rikokset, joissa tekijänä voi olla virkamies

5 artikla — Korruptio (aiempi 3 artikla)

1. Virkamies tarkoittaa Corpus Juriksen 5—8 artiklassa sekä ”eurooppalaisia” että ”kansallisia” virkamiehiä.
”Eurooppalainen virkamies” tarkoittaa:

a) kaikkia henkilöstösäännössä tarkoitettuja virkamiehiä ja sopimusperusteisia toimihenkilöitä;
b) kaikkia jäsenvaltioiden tai julkisten tai yksityisten oikeushenkilöiden Euroopan yhteisöjen palvelukseen
lähettämiä henkilöitä, joiden hoitamat tehtävät vastaavat Euroopan yhteisöjen virkamiesten tai muiden
toimihenkilöiden hoitamia tehtäviä.

Ilmaisua ”kansallinen virkamies” tulkitaan tarkastelemalla ”virkamies”- tai ”julkinen viranhaltija” -
ilmaisujen merkitystä sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa kyseinen henkilö on rikosoikeudellisesti
katsoen tällaisessa asemassa.

2. Passiivinen ja aktiivinen korruptio ovat rikoksia, jos ne vahingoittavat Euroopan yhteisöjen taloudellisia
etuja.

3. Passiivista korruptiota on, kun virkamies suoraan tai välillisesti pyytää tai ottaa vastaan minkä tahansa
tarjouksen, lupauksen tai edun:

a) suorittaakseen tehtäviinsä kuuluvan virkatoimen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti;
b) jättääkseen virkavelvollisuuksiensa vastaisesti suorittamatta tehtäviinsä kuuluvan virkatoimen.

4. Aktiivista korruptiota on, kun joku suoraan tai välillisesti tekee tai antaa virkamiehelle tarjouksen,
lupauksen tai muun edun, tavoitellen tällä tavoin etua itselleen tai kolmannelle:

a) saadakseen virkamiehen suorittamaan tämän tehtäviin kuuluvan virkatoimen tämän virkavelvollisuuksien
vastaisesti;
b) saadakseen virkamiehen jättämään tämän virkavelvollisuuksien vastaisesti suorittamatta tämän tehtäviin
kuuluvan virkavelvollisuuden.

6 artikla — Varojen väärinkäyttö (aiempi 4 artikla)

Yhteisön varojen käyttämiseen toimivaltainen virkamies syyllistyy rikokseen, jos hän edustaa varoja
itselleen tai käyttää niitä väärin joko myöntämällä tuen, avustuksen tai poikkeuksen henkilölle jolla
ilmeisesti ei ole tähän oikeutta taikka suoraan tai välillisesti puuttumalla avustusten tai poikkeusten
myöntämiseen sellaisille yrityksille tai yhteisöille, joihin hänellä on henkilökohtainen liittymä.

7 artikla — Virka-aseman väärinkäyttö (aiempi 5 artikla)

Yhteisön varojen hallinnosta vastaava virkamies syyllistyy rikokseen, jos hän käyttää väärin virka-
asemaansa ja tällä tavoin vahingoittaa Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja.
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Täytäntöönpanosäännös
Edellä 7 artiklassa tarkoitettua rikostunnusmerkistöä voidaan soveltaa vain, jos mitään muuta Corpus Juriksen säännöstä ei voida
soveltaa.

8 artikla — Virkasalaisuuden paljastaminen (aiempi 6 artikla)

1. Virkamiehen virkaan liittyvän salaisuuden paljastaminen oikeudettomasti on rikos, kun salaisuus koskee
virassa tai virka-aseman perusteella saatua ja maksujen kertymistä valvottaessa tai avustuksia tai tukia
myönnettäessä kertynyttä tietoa, jos paljastaminen on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen
taloudellisia etuja.

II —YLEINEN OSA

Rikosvastuu

9 artikla — Syyksiluettavuus ("Mens rea") (aiempi 10 artikla)

Kaikki edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetut rikokset ovat rangaistavia tahallisina, lukuun ottamatta yhteisön
talousarvioon (1 artikla) kohdistuvaan petokseen rinnastettavia rikoksia, jotka ovat rangaistavia
piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä.

Täytäntöönpanosäännös
Rikoksentekijä menettelee piittaamattomasti jos hän on tietoinen siitä riskistä, että rikostunnusmerkistön täyttävät seikat ovat
olemassa, ja jos hänen ei tietämiensä seikkojen valossa ole kohtuullista ottaa tuota riskiä. Rikoksentekijä menettelee törkeän
huolimattomasti, jos hän ei ole tietoinen siitä riskistä, että rikostunnusmerkistön täyttävät seikat ovat olemassa, mutta riskiä on
rikoksentekijän tietämien seikkojen valossa pidettävä ilmeisenä.

10 artikla — Erehdys (aiempi 11 artikla)

Erehdys rikostunnusmerkistön toteuttavien seikkojen suhteen sulkee pois tahallisuuden. Erehdys laissa
olevan kiellon suhteen sulkee pois rikosvastuun, jos varovainen ja järkevä henkilö olisi vääjäämättä tehnyt
saman erehdyksen. Jos erehdys olisi ollut vältettävissä, rangaistusta voidaan alentaa eikä
enimmäisrangaistusta voida tuomita (ks. 14 artikla).

11 artikla — Yksilöllinen rikosvastuu (aiempi 12 artikla)

Jokainen voi olla vastuussa edellä (1—8 artiklassa) määritellyistä rikoksista tekijänä, yllyttäjänä tai
avunantajana:

� tekijänä, jos hän tekee rikoksen yksinään, yhdessä toisen kanssa tai yhteisön osana (13 artikla),
taikka käyttäen hyväkseen viatonta välikappaletta;

� yllyttäjänä, jos hän tietoisesti yllyttää luonnollisen henkilön tai yhteisön (13 artikla) tekemään
lainvastaisen teon;

� avunantajana, jos hän tietoisesti auttaa luonnollista henkilöä tai yhteisöä (13 artikla) tekemään
lainvastaisen teon.

Avunantajan enimmäisrangaistus ei saa ylittää kolmea neljäsosaa 14 artiklassa mainituista rangaistuksista.

11 a artikla — Eräiden rikosten yritys (uusi artikla)

Edellä 1—3 ja 5—8 artiklassa tarkoitettujen rikosten yritys ja osallisuus tällaiseen yritykseen (11 artikla)
ovat rangaistavia. Enimmäisrangaistus on kolme neljäsosaa 14 artiklassa mainitusta täytetyn rikoksen
rangaistuksesta.

Henkilö syyllistyy rikoksen yritykseen, kun hän aikomuksenaan tehdä 1—3 tai 5—8 artiklassa tarkoitettu
rikos ryhtyy rikoksen tekemisen aloittavaan toimeen.

Rikosta yrittänyttä henkilöä ei rangaista, jos hän vapaaehtoisesti luopuu rikoksen täyttämisestä tai
vapaaehtoisesti estää sen täyttymisen. Jos rikos ei täyty jostakin muusta syystä, riittää, että henkilö
vapaaehtoisesti ja vakavissaan yrittää luopua rikoksen täyttämisestä tai estää sen täyttymisen.
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12 artikla — Yrityksen johdon ja virkamiehen rikosvastuu (aiempi 13 artikla)

1. Jos 1—8 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekee yrityksen hyväksi henkilö, joka toimii yrityksen johtajan tai
jonkun muun yrityksessä määräysvaltaa tai päätösvaltaa käyttävän henkilön alaisuudessa, myös sellainen
yrityksen johtoon kuuluva on rikoksesta vastuussa jos hän on tietoisesti sallinut sen tekemisen.

2. Sama koskee virkamiestä, joka tietoisesti sallii määräysvallassaan olevan henkilön tekevän 1—8 artiklassa
tarkoitetun rikoksen.

3. Jos 1—8 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekee henkilö, joka toimii yrityksen johtajan tai jonkun muun
yrityksessä määräysvaltaa tai päätösvaltaa käyttävän henkilön alaisuudessa, myös sellainen yrityksen johtoon
kuuluva on rikoksesta vastuussa jos hän on laiminlyönyt valtuutetun asianmukaisen valvonnan ja
laiminlyönti on helpottanut rikoksen tekemistä.

4. Arvioitaessa 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua yrityksen johdon vastuuta, toimivallan delegointia pidetään
pätevänä puolustuksena vain jos delegointi on ollut osittaista, tarkkaa, määritettyä ja tarpeellista
yritystoiminnan hoitamiseksi, ja jos delegoiduilla on ollut todellinen mahdollisuus suoriutua heille annetuista
tehtävistä. Yrityksen johtoon kuuluva voi olla vastuussa tämän artiklan nojalla delegoinnista huolimatta, jos
hän ei ole ollut riittävän huolellinen henkilökuntansa valinnassa, valvonnassa tai johtamisessa tai yrityksen
yleisessä organisoinnissa taikka muussa sellaisessa asiassa, joka kuuluu yrityksen johdon toimenkuvaan.

5. Rikosvastuun määräytyessä tämän artiklan mukaan enimmäisrangaistus on puolet 14 artiklassa mainitusta
rangaistuksesta.

13 artikla — Yhteisön rikosvastuu (aiempi 14 artikla)

1. Edellä 1—8 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin voivat syyllistyä myös yhtiöt sekä muut yhteisöt, joilla on
laillinen kelpoisuus omistaa omaisuutta omissa nimissään, edellyttäen, että rikoksen tekee yhteisön hyväksi
jokin yhteisön toimielin tai edustaja tai henkilö, joka toimii yhteisön nimissä ja jolla on laillinen tai
tosiasiallinen oikeus käyttää siinä päätösvaltaa.

2. Yhteisön rikosvastuu ei sulje pois luonnollisen henkilön rikosvastuuta saman rikoksen tekijänä, yllyttäjänä
tai avunantajana.

Seuraamukset

14 artikla — Rangaistukset ja muut seuraamukset (aiempi 9 artikla)

1. Varsinaisia rangaistuksia, jotka voidaan tuomita 2—8 artiklassa tarkoitetuista rikoksista sekä 1 artiklassa
tarkoitetuista tahallisista rikoksista, ovat seuraavat:

a) luonnollisille henkilöille, enintään viiden vuoden vapausrangaistus ja/tai sakko. Sakko tuomitaan
päiväsakkoina. Päiväsakon rahamäärä vastaa syytetyn päivätuloa. Tuomioistuin voi vapaasti harkita
päiväsakon rahamäärän, ei kuitenkaan ylittäen 3,000 euroa päivässä. Sakkorangaistus ei saa ylittää 365
päiväsakkoa. Tuomioistuin voi tuomita rangaistuksen ehdollisena, määrätä rikoksentekijälle koetusajan,
muuntaa vapausrangaistuksen sakoksi sekä määrätä muun alennetun tai lievennetyn rangaistuksen sikäli kuin
tämä on kansallisen lain mukaan mahdollista (vrt. 35 artikla).
b) yhteisöille, enintään kymmenen miljoonan euron sakko.

2. Lisäksi voidaan määrätä seuraavat lisärangaistukset, jos julkinen etu niin vaatii:

a) tuomion julkistaminen. Julkistaminen tapahtuu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä sekä
päivälehdistössä, jos julkinen etu niin vaatii, erityisesti jos rikos on ollut laajan julkisuuden kohteena;
b) edellä 1 artiklassa tarkoitetun rikoksen osalta, tuomitun luonnollisen henkilön tai yhteisön sulkeminen
Euroopan yhteisön lainsäädännön alaisten tukien ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi;
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c) edellä 1 tai 2 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta, tuomitun luonnollisen henkilön tai yhteisön
sulkeminen Euroopan yhteisön varoja käyttävien viranomaisten kanssa tehtävien sopimusten ulkopuolelle
enintään viideksi vuodeksi;
d) edellä 3—6 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta, kielto toimia Euroopan yhteisön virassa tai
kansallisessa virassa enintään viideksi vuodeksi. Tällainen kielto on voimassa koko Euroopan unionin
jäsenvaltioiden alueella.

3. Jos 1 artiklassa tarkoitettu rikos on tehty piittaamattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta,
enimmäisrangaistukset ovat kaksi kolmasosaa 1 kohdassa ja 2 kohdan b ja d alakohdassa säädetyistä
rangaistuksista. Sama koskee 8 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

4. Rikoksentekovälineet ja rikoshyöty voidaan tuomita menetetyiksi Euroopan yhteisöille.
Menettämisseuraamus voidaan tuomita silloin, kun syytetty on tuomittu, sekä silloin, kun rikoksen
tunnusmerkistö ("actus reus") on todistettu tapahtuneeksi, mutta syytettyä ei tuomita puuttuvan
syyksiluettavuuden ("mens rea") tai mielisairauden vuoksi.

Täytäntöönpanosäännös
”Menettämisseuraamus” tarkoittaa 1—8 artiklassa tarkoitettua rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä annettavaa tuomioistuimen
määräystä, jolla omistusoikeus rikoksentekovälineeseen tai rikoshyötyyn menetetään pysyvästi Euroopan yhteisöjen hyväksi. 

15 artikla — Rangaistusten ulottuvuus

1. Edellä 1—8 artiklassa tarkoitetuista rikoksista tuomittavien rangaistusten on oltava oikeudenmukaisessa
suhteessa rikoksentekijän syyksi luettavaan tekoon ottaen huomioon rikoksen vakavuus ja rikoksentekijän
osallisuuden aste.

2.  Kun tuomioistuin 1 kohdan mukaisesti määrää rangaistusta yhteisölle sen on huomioitava yleisestävät ja
erityisestävät näkökohdat; kun tuomioistuin puolestaan määrää rangaistusta luonnolliselle henkilölle sen on
otettava huomioon sekä yleisestävät ja erityisestävät näkökohdat että mahdollinen tarve sopeuttaa
rikoksentekijä yhteiskuntaan.

3. Edellä 2 kohtaa sovellettaessa tuomioistuin voi ottaa huomioon syytetyn menneisyyden, mukaan lukien
aiemmat rikostuomiot ja hallinnolliset seuraamukset, hänen yleisen luonteensa hyvyys tai pahuus, hänen
motiivinsa, hänen taloudellisen ja sosiaalisen asemansa sekä hänen mahdolliset pyrkimyksensä korjata
aiheuttamansa vahinko. Muut seikat, jotka ovat kansallisen lain mukaan relevantteja rangaistusta
määrättäessä, voidaan ottaa huomioon sikäli kuin 35 artiklan 2 kohta sen sallii.

Täytäntöönpanosäännös
Rangaistuksen perusteiden tulee ilmetä tuomiosta 26 artiklassa säädetyllä tavalla.

16 artikla — Raskauttavat ja lieventävät asianhaarat

1. Raskauttavien asianhaarojen vallitessa on 14 artiklan 1 kohdassa mainittu enimmäisvapausrangaistus
viiden vuoden sijasta seitsemän vuotta; luonnolliselle henkilölle tuomittava enimmäissakko on 365
päiväsakon sijasta 540 päiväsakkoa; ja yhteisölle tuomittava enimmäissakko on 10 miljoonan euron sijasta
15 miljoonaa euroa.

2. ”Raskauttavat asianhaarat” tarkoittavat kumpaa tahansa seuraavista:

� petoksen kohteen tai rikoksella tavoitellun hyödyn määrä ylittää 100.000 euroa;
� edellä 1—3 tai 5—8 artiklassa tarkoitettu rikos on tehty salahankkeen seurauksena.

3. Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa mainitun täydentävyysperiaatteen mukaisesti lieventävien
asianhaarojen ulottuvuus ja vaikutus määräytyvät kansallisen lain mukaan.



11

17 artikla — Konkurrenssi

1. Jos joku yhdellä teolla tai laiminlyönnillä tekee yhden tai useamman 1—8 artiklassa mainitun rikoksen,
tuomitaan yksi rangaistus, jonka perusteena on vakavimman rikoksen enimmäisrangaistus
puolitoistakertaisena.

2. Jos joku tekee yhden tai useamman 1—8 artiklassa mainitun rikoksen useilla erillisillä teoilla tai
laiminlyönneillä, tuomitaan yksi rangaistus, jonka perusteena on vakavimman rikoksen enimmäisrangaistus
kaksinkertaisena. 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rangaistukset eivät saa ylittää kustakin rikoksesta erillisinä
tuomittavien enimmäisrangaistusten summaa.

3. Jos vastaaja tuomitaan sekä 1—8 artiklassa mainitusta rikoksesta että kansallisessa laissa määritellystä
rikoksesta, jotka perustuvat samoihin tosiseikkoihin, tuomitaan yksi rangaistus, jonka perusteena on
enimmäisrangaistuksista ankarampi.

4. Jos samasta teosta on jo annettu ei-rikosoikeudellinen, hallinnollinen seuraamus yhteisön oikeuden tai
kansallisen lain nojalla, tämä on otettava huomioon määrättäessä rangaistusta 1—8 artiklassa tarkoitetusta
rikoksesta.

III — RIKOSPROSESSI

Euroopan syyttäjäviranomainen

18 artikla — Euroopan syyttäjäviranomainen (ESV) asema ja rakenne

1. Edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettujen rikosten tutkinnan, syytetoiminnan, oikeudenkäyntien ja tuomioiden
täytäntöönpanon kannalta Unionin jäsenvaltioiden alue muodostaa yhtenäisen lainkäyttöalueen.

2. ESV on Euroopan yhteisön viranomainen, joka vastaa edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettujen rikosten
tutkinnasta, syytetoiminnasta, oikeudenkäyntiin saattamisesta, oikeudenkäynnissä esiintymisestä ja
tuomioiden täytäntöönpanosta. Se on riippumaton sekä kansallisista viranomaisista että yhteisön
toimielimistä.

3. ESV koostuu Euroopan pääsyyttäjästä (EPS), jonka toimisto sijaitsee Brysselissä, sekä Euroopan
valtuussyyttäjistä (EVS), joiden toimistot sijaitsevat kunkin jäsenvaltion pääkaupungissa tai muussa
sellaisessa kaupungissa, jossa toimii 26 artiklan mukaan toimivaltainen tuomioistuin.

4. ESV on jakamaton ja sisäisesti tukeutuva:

a) jakamattomuus tarkoittaa, että jokainen sen jäsenen tekemä toimenpide katsotaan ESV:n tekemäksi, että
jokaisen ESV:n toimivaltaan kuuluvan toimenpiteen (erityisesti 20 artiklassa tarkoitetut tutkintavaltuudet)
voi tehdä kuka tahansa sen jäsenistä ja että EPS:n luvalla tai hätätapauksessa jälkikäteisellä hyväksynnällä
kukin EVS voi toimia minkä tahansa jäsenvaltion alueella kyseisessä valtiossa toimivan EVS:n avustuksella.
b) sisäinen tukeutuvuus tarkoittaa, että EVS:ien velvollisuutena on avustaa toisiaan.

5. Kansalliset syyttäjäviranomaiset (KSV) ovat niin ikään velvollisia avustamaan ESV:tä.

Täytäntöönpanosäännös
ESV:n jäsenten valintaperusteet
ESV:n jäseniksi voidaan valita henkilöitä, joiden riippumattomuudesta ei ole epäilystä ja joilla on kelpoisuus omien valtioidensa
korkeimpiin tuomarinvirkoihin tai jotka ovat tunnetusti päteviä lainoppineita, siten kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
223 artiklan 1 kohdassa (aiemmassa 167 artiklassa) määrätään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomarien ja julkisasiamiesten
osalta.
EPS nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi; sama henkilö voidaan nimittää kerran uudelleen. EVS:t nimitetään niin ikään
kuudeksi vuodeksi siten, että nimitys vahvistetaan kolmen vuoden välein. Nimitykset tekee Euroopan parlamentti, EPS:n osalta
Euroopan komission esityksestä ja EVS:ien osalta jäsenvaltioiden esityksistä.
ESV:n jäsenet ovat tehtävässään täysin riippumattomia. He eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai
muulta elimeltä, kansalliselta tai eurooppalaiselta. ESV:n jäsenet eivät saa toimikautensa aikana hoitaa mitään muita tehtäviä,
korvauksesta tai ilman korvausta.
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ESV:n jäsen voidaan erottaa tehtävästään Euroopan parlamentin päätöksellä, jos hän ei enää kykene hoitamaan tehtäväänsä tai jos
hänen on todettu syyllistyneen vakaviin väärinkäytöksiin tehtäviään hoitaessaan.
EPS:n on annettava Euroopan parlamentille vuosikertomus, jossa selostetaan vuoden aikana saavutetut tulokset.
Euroopan yhteisöjen  tuomioistuimen toimivalta kurinpitoasioissa ja valitusasioissa
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista ESV:n jäseniä koskevat valitukset ja kurinpitoasiat sekä määrätä
riittävät seuraamukset (mukaan lukien erottaminen, kun kyseessä on törkeä väärinkäytös).
ESV:n tehtävät ovat yksinomaisia:
ESV:n jäsenten tehtävien kanssa ei voida hoitaa muita kansallisia tai eurooppalaisia tehtäviä.
EVS:ien velvollisuus ottaa vastaan määräyksiä EPS:ltä
EVS on velvollinen ottamaan vastaan määräyksiä EPS:ltä.
KSV:ien yhteistoimintavelvollisuus
KSV:t ovat yhteistoiminnassa ESV:n kanssa europetosrikoksia koskevassa tutkinta- ja syytetoiminnassa. Ne vastaavat viipymättä
kaikkiin avunpyyntöihin tai valvovan tuomarin antamiin pidätysmääräyksiin, erityisesti kun kyseessä on henkilöiden tunnistaminen
tai paikallistaminen, todisteiden hankkiminen tai suojaaminen, asiakirjojen toimittaminen, henkilöiden pidättäminen tai
vangitseminen, sekä vangittujen siirtäminen ja saattaminen toimivaltaisen tuomioistuimen eteen.
Ne bis in idem -periaatteen soveltaminen syytetoiminnassa:

� ESV:llä on etusija KSV:ihin nähden;
� henkilöitä, jotka jo on tuomittu Euroopan tasolla, ei enää saa syyttää kansallisella tasolla samojen tosiseikkojen perusteella;
� Corpusta soveltavan tuomioistuimen on otettava huomioon kansallisen tuomioistuimen samojen tosiseikkojen perusteella

antama tuomio, jonka tuomittu jo on suorittanut.

19 artikla — Asian vireilletulo ESV:ssä ja prosessin aloittaminen

1. Kansallisten viranomaisten (poliisit, syyttäjät, tutkintatuomarit ("juges d’instruction") sekä kansallisten
hallintoelinten, kuten verovirastojen tai tullivirastojen, edustajat) sekä yhteisön toimivaltaisen viranomaisen,
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), on ilmoitettava ESV:lle kaikista teoista, jotka saattavat täyttää
jonkin edellä (1—8 artiklassa) määritellyn rikoksen tunnusmerkistön. ESV voi saada ilmoituksia myös
kansalaisilta tai kanteluina komissiolta. Kansallisten viranomaisten on pantava asia vireille Euroopan
syyttäjäviranomaisessa viimeistään siinä vaiheessa, kun epäilty on 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
muodollisesti ”tutkinnan kohteena” tai kun käytetään pakkokeinoja, erityisesti pidättämistä, etsintää,
takavarikointia tai puhelinkuuntelua.

2. Jos kansallisen viranomaisen suorittamassa tutkinnassa ilmenee, että edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettu
rikos on tapahtunut, asiakirjat on välittömästi toimitettava ESV:lle.

3. Tulivatpa tosiseikat ESV:n tietoon miten tahansa, asia voi tulla siinä virallisesti vireille joko kansallisten
viranomaisten toimesta tai sen omasta aloitteesta.

4. ESV voi tehdä syyttämispäätöksen, mikä tarkoittaa tutkinnan aloittamista, riippumatta petoksen kohteena
olevan intressin suuruudesta. ESV:n, jota sitoo laillisuusperiaate, on syytettävä, jos ilmenee, että jokin (1—8
artiklassa) tarkoitettu rikos on tapahtunut. Erityisestä syystä se voi kuitenkin tehdä päätöksen, joka on
välittömästi annettava perusteineen tiedoksi ilmoituksen tehneelle viranomaiselle tai kansalaiselle taikka
komissiolle, seuraavasti:

a) rikokset, jotka eivät ole vakavia tai jotka pääasiassa koskevat kansallista etua, voidaan siirtää kansallisten
viranomaisten käsiteltäväksi;
b) juttu voidaan jättää sikseen, jos syytetty on myöntänyt syyllisyytensä ja hyvittänyt aiheuttamansa
vahingon sekä palauttanut mahdolliset laittomasti saadut varat;
c) tai kansalliselle viranomaiselle voidaan pyynnöstä myöntää valtuudet sopia asia jäljempänä (22 artiklan 2
kohdan b alakohdassa) mainituin ehdoin.

20 artikla — ESV:n tutkintatoimivalta

1. Totuuden selvittämistä varten ja jutun saamiseksi siihen vaiheeseen, että se voidaan käsitellä
tuomioistuimessa, ESV tutkii edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettuja rikoksia pyrkien kokoamaan sekä
vapauttavia että langettavia todisteita. Sen toimivalta jakautuu Euroopan pääsyyttäjälle (EPS), Euroopan
valtuussyyttäjille (EVS) sekä mahdollisille tätä varten asetetuille kansallisille viranomaisille seuraavien
sääntöjen mukaisesti:

2.EPS:n omaan toimivaltaan kuuluu seuraavaa:
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a) rikostutkintojen johtaminen ja niiden delegointi yhdelle tai useammalle EVS:lle jäljempänä (20 artiklan 3
kohdassa) mainituin ehdoin ja rajoituksin.
b) EVS:ien, kansallisten poliisivoimien ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä mahdollisesti
OLAF:in toimittamien tutkintojen koordinointi; tällainen koordinointi voi muodostua suullisten tai
kirjallisten suositusten antamisesta kyseisille viranomaisille;
c) oikeus ottaa tutkittavaksi juttuja, joiden tutkinnassa ilmenee, että ne koskevat kokonaan tai osittain edellä
(1—8 artiklassa) tarkoitettuja rikoksia.

3. EPS voi käyttää kaikkia seuraavia valtuuksia tai delegoida niitä EVS:lle 1—8 artiklassa tarkoitettujen
rikosten tutkintaa varten:

a) syytetyn kuulusteleminen, tämän jäljempänä (29 artiklassa) tarkoitetut oikeudet huomioon ottaen;
b) tutkinnassa tarvittavien asiakirjojen ja/tai tietojärjestelmissä olevan tiedon kerääminen ja, jos tarpeen,
rikospaikalla käynti;
c) pyynnön esittäminen tuomarille asiantuntijatutkinnan määräämiseksi jäljempänä (29 artiklassa)
tarkoitetuin ehdoin;
d) etsinnät, takavarikot ja puhelinkuuntelu, jotka on määrätty jäljempänä (25 a artiklassa) säädetyn
mukaisesti tuomarin luvalla tai hänen jälkikäteisellä suostumuksellaan, syytetyn oikeudet huomioon ottaen
(32 artikla);
e) yhteistyöhön halukkaiden todistajien kuulustelu sekä mahdollisten jäljempänä (32 artiklassa) säädettyjen
ehtojen mukaisesti saapumaan velvoitettujen todistajien kuulustelu;
f) syytteen tiedoksiantaminen syytetylle, jäljempänä (29 artiklassa) mainitut oikeudet huomioon ottaen;
g) pyynnön esittäminen henkilön vangitsemiseksi tai määräämiseksi tuomioistuimen valvontaan.

4. EVS:lle delegoidut valtuudet voidaan delegoida osittain edelleen määrätyksi ajaksi ja määrättyyn asiaan
liittyen kansalliselle viranomaiselle (syyttäjäviranomaiselle, poliisille tai muulle toimivaltaiselle
viranomaiselle, kuten veroviranomaiselle tai tullille). Kansallisen viranomaisen on noudatettava
eurooppalaisessa Corpus Juriksessa olevia sääntöjä.

Täytäntöönpanosäännös
20 artiklan 3 kohdan a alakohta (Jäljempänä 29 artiklassa tarkoitetun) syytetyn, jonka ESV on kutsunut, on saavuttava
henkilökohtaisesti, mutta hän ei ole velvollinen vastaamaan ESV:n hänelle tekemiin kysymyksiin. Vangittuna tai syytettynä olevan
henkilön kutsumiseen ESV:hen vaaditaan valvovan tuomarin lupa.
20 artiklan 3 kohdan b alakohta Valvovan tuomarin luvalla ESV voi vaatia, että asiakirjoja tai tietokonedataa hallussaan pitävä
henkilö luovuttaa ne ESV:lle. Henkilökohtaiseen suhteeseen tai ammatilliseen suhteeseen perustuvaan salassapitovelvollisuuteen
sovelletaan kansallista lakia.
20 artiklan 3 kohdan d alakohta Kansallista lakia sovelletaan periaatteessa kaikkiin etsintään tai takavarikkoon liittyviin
yksityiskohtaisiin järjestelyihin, mikäli Corpus Juriksessa ei ole asiaa koskevia erityisiä säännöksiä. Luvan antamisesta päättää
kuitenkin aina valvova tuomari.
20 artiklan 3 kohdan e alakohta ESV voi kutsua henkilön kuultavaksi kun sillä on syytä epäillä, että tällä on tietoja, jotka voivat olla
tutkinnan kannalta hyödyllisiä. Kutsua on noudatettava. Henkilökohtaiseen suhteeseen tai ammatilliseen suhteeseen perustuvaan
salassapitovelvollisuuteen sovelletaan kansallista lakia. Henkilöä on kuultava syytettynä eikä todistajana, jos on olemassa selvää ja
johdonmukaista näyttöä hänen syyllisyydestään (vrt. 29 artikla).
20 artiklan 3 kohdan g alakohta Vangitsemismääräystä tai tuomioistuimen valvontaa koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se on
perusteltava. Se on osoitettava toimivaltaiselle valvovalle tuomarille jäljempänä (25 b ja 25 c artiklassa) säädetyin tavoin. Tällaiset
pakkokeinot toimeenpannaan siinä valtiossa, jossa henkilö on pidätetty.

Selitysteksti
Henkilöstä tulee Corpus Juriksen mukaan syytetty ”siitä lähtien kun on ryhdytty johonkin toimeen selvän ja johdonmukaisen
syyllisyyttä tukevan näytön toteamiseksi, ilmaisemiseksi tai paljastamiseksi sekä viimeistään siitä lähtien kun häntä ensimmäisen
kerran kuullaan sellaisen viranomaisen toimesta, joka on tietoinen tällaisen näytön olemassaolosta”. Tästä seuraa, että henkilöä
voidaan pitää muodollisesti syytettynä jopa ennen kuin syyte on annettu hänelle virallisesti tiedoksi ESV:n toimesta — kuitenkin
ainoastaan hänen omien etujensa turvaamiseksi. Jäljempänä 25 c artiklassa mainittuja pakkokeinoja saa kuitenkin käyttää vasta, kun
syyte on annettu tiedoksi.

21 artikla — ESV:n rooli tutkinnan lopettamisessa

1. Kun EVS katsoo tutkinnan olevan valmis, hän päättää EPS:n valtuuksin siitä, jättääkö hän syytteen
nostamatta vai nostaako syytteen tuomioistuimessa.
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2. Päätös syyttämättä jättämisestä on annettava tiedoksi Euroopan komissiolle, syytetylle sekä edellä (19
artiklan 1 kohdassa) tarkoitetulle ilmoituksen tai kantelun tehneelle henkilölle tai yhteisölle.

3. Päätös nostaa syyte tuomioistuimessa on annettava tiedoksi samoin kuin (21 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu) päätös tutkimatta jättämisestä. Tiedoksiannossa on mainittava syytetyn nimi ja osoite, teon ja
sillä toteutetun rikostunnusmerkistön kuvaus sekä toimivaltainen tuomioistuin. Tiedoksiannon varmistaa
valvova tuomari jäljempänä (25 a artiklassa) tarkoitetulla tavalla; hän panee jutun vireille toimivaltaisessa
tuomioistuimessa ja toimittaa syytetylle haasteen, josta ilmenee päivämäärä ja kellonaika, jolloin hänen on
saavuttava vastaamaan.

Täytäntöönpanosäännös
21 artiklan 1 kohta — Voidakseen päättää valmisteluvaiheen ESV:n on tukeuduttava näyttöön, joka on koottu Corpuksen säännösten
mukaisesti valvovan tuomarin valvonnassa sekä 25 a artiklassa tarkoitetulla tavalla. Voidakseen nostaa syytteen tuomioistuimessa
ESV:n on kunkin syytekohdan osalta viitattava riittävään näyttöön sen puolesta, että epäilty on tehnyt rikoksen, joka hänen väitetään
tehneen. Jos näyttö ei riitä, ESV:n on jätettävä juttu sikseen.
21 artiklan 3 kohta — Päätös asian viemisestä tuomioistuimeen estää enemmät neuvottelut rangaistuksen määrästä.

22 artikla — Syytteen nostaminen ja asian raukeaminen

1. ESV:n on nostettava syyte edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetuista rikoksista (26 artiklassa tarkoitetulla
tavalla määräytyvässä) toimivaltaisessa tuomioistuimessa kansallisen lain mukaisesti. Jos tarpeen,
kansallinen syyttäjä voi yhtyä syytteeseen jos myös kansalliset edut ovat uhattuina. Tässä tapauksessa
ilmoitukset ja kutsut on osoitettava myös kansalliselle syyttäjälle ja asiakirjat toimitettava hänelle hyvissä
ajoin.

2. Rikosasia raukeaa vastaajan kuollessa (tai jos kyse on yhteisöstä, yhteisön purkautuessa) tai
vanhenemisajan kuluessa umpeen taikka jos asiassa tehdään sovinto:

a) vanhenemisaika on viisi vuotta laskettuna rikoksen tekopäivästä, jos tänä aikana ei ole suoritettu tutkintaa
tai nostettu syytettä; jos asiassa on suoritettu tutkinta tai nostettu syyte, vanhenemisaika on viisi vuotta
viimeisimmästä tutkinta- tai syytetoimesta. Kummassakin tapauksessa syytteen tiedoksiantaminen epäillylle
katkaisee vanhenemisajan;
b) sovintoa ei voida tehdä, jos kyse on rikoksen uusimisesta, jos on käytetty aseita tai väärennetty asiakirjoja
tai jos rikoksen kohteena oleva rahamäärä on 50.000 euroa tai enemmän. Muutoin kansalliset viranomaiset
voivat esittää ESV:lle sovintoa sekä kansalliseen toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa (vrt. 19 artiklan 4
kohdan a alakohta) että eurooppalaiseen toimivaltaan kuuluvissa tapauksissa seuraavin ehdoin: vastaajan on
vapaaehtoisesti myönnettävä syyllisyytensä, viranomaisilla on riittävä näyttö asian viemiseksi
tuomioistuinkäsittelyyn, päätös sovinnon tekemisestä julkistetaan ja saavutettu sovinto on
suhteellisuusperiaatteen mukainen. Kieltäytyessään ESV:n on otettava juttu itse käsiteltäväkseen, jos tähän
on perusteita. Valvova tuomari valvoo sovintoja.

Täytäntöönpanosäännös
22 artiklan 1 kohta — ESV:n ja KSV:ien suhteeseen sovelletaan 18 ja 19 artiklaa, joiden mukaan KSV:t ”ovat yhteistoiminnassa
ESV:n kanssa europetosrikoksia koskevassa tutkinta- ja syytetoiminnassa” ja ” ESV:llä on etusija KSV:ihin nähden”.
22 artiklan 2 kohta — Lykkäykset tai keskeytykset eivät missään tapauksessa pidennä vanhentumisaikaa yli kymmenen vuoden.

Selitysteksti
Sovinnon yhteydessä tuomarin tehtävänä on tarkistaa, että Corpuksen 22 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät. Tuomari hyväksyy
sovinnon vasta kun nämä edellytykset täyttyvät.

23 artikla — ESV:n rooli rangaistusten täytäntöönpanossa

1. Kun langettavasta tuomiosta tulee lainvoimainen, ESV antaa siitä välittömästi tiedon sen jäsenvaltion
viranomaisille, jossa tuomio on pantava täytäntöön; eräät seuraamukset, kuten menettämisseuraamus,
oikeuksien menettäminen tai tuomion julkistaminen voidaan panna täytäntöön yhdessä tai useammassa
muussakin paikassa kuin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanopaikka. ESV on yhdessä toimivaltaisen
kansallisen viranomaisen kanssa velvollinen määräämään tuomion täytäntöönpantavaksi ja valvomaan
täytäntöönpanoa, ellei tämä tapahdu automaattisesti. Rangaistusten täytäntöönpanoon sovelletaan
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periaatteessa sen jäsenvaltion lakia, jossa tuomio on pantava täytäntöön. ESV kuitenkin valvoo seuraavien
yleisten sääntöjen noudattamista koko Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella:

a) aika, jonka syytetty on ollut vapautensa menettäneenä saman asian takia missä tahansa valtiossa ja missä
tahansa prosessin vaiheessa on vähennettävä tuomioistuimen määräämästä vapausrangaistuksesta;
b) ketään ei saada syyttää tai tuomita missään jäsenvaltiossa sellaisesta edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetusta
rikoksesta, jonka osalta häntä koskeva syyte on jo hylätty tai josta hänet on jo lainvoimaisesti tuomittu
jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

2. Jos vapausrangaistusta suorittava henkilö pyytää saada suorittaa vapausrangaistuksen muussa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tuomio on pantava täytäntöön, ESV voi antaa siirtoluvan jos tähän on
aihetta. 

Selitysteksti
23 artiklan 1 kohta (alkuosa) on luonteeltaan erityisen innovatiivinen säännös, joka edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista
siten, että euroopanlaajuisuusperiaatetta kunnioitetaan sellaisena, kuin se on määritelty Corpuksessa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä,
että omien kansalaisten luovuttamiskieltoa tulkitaan tavalla, joka on sopusoinnussa euroopanlaajuisuusperiaatteen kanssa. Tästä
seuraa, että Corpuksessa tarkoitettujen rikosten osalta luovuttamisen käsitteellä ei Euroopan unionin tasolla enää ole merkitystä.
23 artiklan 1 kohta (loppuosa) on niin ikään innovatiivinen säännös, jossa huomioidaan nykyinen oikeusajattelu. AIDP:n suosituksen
nro 4 mukaan ne bis in idem -periaatetta ”on pidettävä ihmisoikeutena, jota suojataan myös kansainvälisellä tai monikansallisella
tasolla”.

Soveltamissäännös
23 artiklan 1 kohta — Tuomion täytäntöönpanopaikka määräytyy rikosoikeudenkäynnin siirtämistä koskevan Euroopan neuvoston
yleissopimuksen (8 artiklan) sekä rikosoikeudellisten tuomioiden tunnustamista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (6
artiklan) mukaisesti.
23 artiklan 2 kohta — Antaessaan luvan tuomitun siirtoon ESV toimii tuomittujen siirtämistä koskevan Euroopan neuvoston
yleissopimuksen (3 artiklan) mukaisesti.

24 artikla — ESV:n alueellinen toimivalta, tuomioiden alueelliset vaikutukset ja yhteistoiminta kolmansien
maiden kanssa

1. Alueellinen toimivalta 18 artiklan 1 kohdassa määritellyllä yhtenäisellä lainkäyttöalueella määräytyy
euroopanlaajuisuusperiaatteen mukaisesti sekä seuraavien sääntöjen mukaan:

a) ESV:n jäsenet, jotka EPS on määrännyt syyttämään ja johtamaan rikostutkintaa edellä (18 ym. artiklassa)
mainittujen edellytysten mukaisesti, ovat toimivaltaisia koko Euroopan unionin alueella (vrt. 18 artiklan 4
kohdan a alakohta);
b) edellä mainittuihin rikoksiin liittyvät jäsenvaltion tuomioistuinten antamat pidätysmääräykset ja päätökset
ovat päteviä koko unionin alueella samoin kuin tuomiotkin.

2. Jos rikostutkinta vaatii oikeudellista yhteistoimintaa kolmannen valtion kanssa, ESV pyytää tutkintaan
lähimmin liittyvän valtion viranomaisia esittämään tätä koskevan pyynnön kyseiselle kolmannelle valtiolle
kansallisessa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa säädettyä menettelyä noudattaen.

Selitysteksti
24 artiklan 1 kohta on luonteeltaan erityisen innovatiivinen säännös, joka edellyttää kansallisen lainsäädännön muuttamista siten, että
euroopanlaajuisuusperiaatetta kunnioitetaan sellaisena, kuin se on määritelty Corpuksessa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että omien
kansalaisten luovuttamiskieltoa tulkitaan tavalla, joka on sopusoinnussa euroopanlaajuisuusperiaatteen kanssa. Tästä seuraa, että
Corpuksessa tarkoitettujen rikosten osalta luovuttamisen käsitteellä ei Euroopan Unionin tasolla enää ole merkitystä.

Valmisteluvaihe (aiempi 25 artikla)

25 artikla — Valmisteluvaiheen rajaus ja kesto

1. Edellä (1—8 artiklassa) mainittuja rikoksia koskevan prosessin valmisteluvaihe kestää ensimmäisestä
ESV:n suorittamasta tutkinnasta siihen, että tutkinta lopetetaan ja asiassa päätetään nostaa syyte (21 artiklan
3 kohta).
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2. Valmisteluvaihe kestää enintään kuusi kuukautta. ESV:n pyynnöstä valvova tuomari voi myöntää enintään
kuuden kuukauden pidennyksen valmisteluvaiheeseen. Kuultuaan asianosaisia tuomari päättää pidennyksen
keston ottaen huomioon ESV:n jo suorittamat toimenpiteet ja tutkinnan tarpeet. Lisäpidennyksiä voidaan
pyytää ja myöntää samaa menettelytapaa noudattaen.
25 a artikla — Valvova tuomari

1. Kussakin jäsenvaltiossa, jossa on EVS:n toimipaikka, on kyseisen jäsenvaltion määräämä riippumaton ja
puolueeton ”valvova tuomari”, joka valvoo valmisteluvaihetta oikeudellisesti koko sen kestoajan. Tuomari
voi hankkia myös asiantuntijalausuntoja. Hän voi lisäksi määrätä turvaamistoimista, jos
takaisinmaksuvelvollisuus on ilmeisen riidaton ja jos turvaamistoimet ovat tarpeen yksityisoikeudellisten
intressien turvaamiseksi ja jos ne ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Valvova tuomari soveltaa sekä
kansallista lakia että Corpus Jurista.

2. Edellä (1—8 artiklassa) mainittuja rikoksia koskevan tutkinnan aikana tarvitaan valvovan tuomarin
etukäteinen lupa kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien 25 c artiklan nojalla sallitut pakkokeinot),
joiden seurauksena henkilö osittain tai kokonaan menettää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa mainitut
oikeutensa tai perusvapautensa. Valvova tuomari valvoo toimenpiteiden laillisuutta ja sopivuutta sekä
varmistaa, että tarkoitussidonnaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudatetaan. Valvonta voidaan
kiireellisissä tapauksissa suorittaa myös 24 tunnin kuluessa jälkikäteen, erityisesti silloin, kun
todistusaineistoa voidaan olettaa häviävän, kun rikosta ollaan juuri tekemässä tai kun epäillyn voidaan
olettaa pakoilevan oikeutta.

3. Jos EPS valmisteluvaiheen päätyttyä päättää saattaa asian oikeudenkäyntiin (vrt. 21 artiklan 1 ja 3 kohta),
hän ilmoittaa tästä valvovalle tuomarille, joka saattaa asian vireille tuomioistuimessa jäljempänä (26
artiklassa) tarkoitetuin tavoin.

Täytäntöönpanosäännös
25 a artiklan 1 kohta — Jäsenvaltiot määräävät valvovat tuomarit jäljempänä mainituilla perusteilla ja siten, etteivät valvovan
tuomarin ja oikeudenkäyntituomarin tehtävät mene sekaisin, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä
edellytetään.
Valvovaksi tuomariksi on valittava pätevä henkilö, joka on riippumaton ja puolueeton siten, kuin nämä termit on määritelty
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.
25 a artiklan 2 kohta — Valvova tuomari4 vahvistaa istuntokäsittelyssä syytteet, joiden nojalla ESV aikoo saattaa asian
oikeudenkäyntiin. Istunnossa ovat läsnä ESV, syytetty sekä syytetyn avustaja. Istunnon lopussa valvova tuomari arvioi, onko asia
kypsä oikeudenkäyntiin ja päättää, onko olemassa riittävää näyttöä, jonka perusteella olisi vahva epäilys siitä, että syytetty on tehnyt
kunkin niistä teoista, jotka hänen väitetään tehneen. Valvovan tuomarin päätökseen voidaan 35 artiklassa mainituin edellytyksin
hakea muutosta kansallisen lain mukaisesti.
25 a artiklan 3 kohta — Syytetty ja ESV voivat hakea muutosta valvovan tuomarin päätöksiin. Jäsenvaltiot antavat tarpeelliset
säännökset muutoksenhausta.

25 b artikla — Eurooppalainen pidätysmääräys

1. Tutkittuaan ESV:n pyynnön ja kaiken syyttäjän esittämän näytön ja tiedot, valvova tuomari antaa
eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jos katsoo tällaiseen toimenpiteeseen olevan aihetta.
Pidätysmääräyksestä ilmenevät henkilön nimi ja muut hänen tunnistamisekseen tarvittavat tiedot,
yksityiskohtainen viittaus siihen Corpus Juriksessa mainittuun rikokseen, jonka perusteella pidätysmääräys
annetaan, sekä lyhyt selostus seikoista, joiden väitetään täyttävän mainitun rikoksen tunnusmerkistön.

2. Pidätetty on viipymättä tuotava valvovan tuomarin eteen siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on viranomaisten
huostassa. Valvova tuomari tarkistaa, että pidätysmääräys koskee pidätettyä, että pidätys on tapahtunut
laillisesti ja asianmukaisesti, ja että pidätetyn oikeuksia on kunnioitettu Corpus Juriksessa ja, Corpuksen 35
artiklassa mainitun täydentävyysperiaatteen nojalla, kansallisessa lainsäädännössä säädetyllä tavalla.
Pidätetyllä on oikeus pyytää valvovalta tuomarilta siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on viranomaisten huostassa,
että hänet vapautettaisiin takuuta vastaan siihen asti, että siirto toiseen valtioon tapahtuu.

                                                
4 Tätä järjestelmää sovellettaisiin vain, jos esitutkintapaneelia ei käytetä (ks. 2 luvun 2 jakso).
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3. Valvova tuomari tekee päätöksensä kansallisen lainsäädännön ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen
mukaisesti. Hänen päätökseensä voidaan hakea muutosta kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten, kuin 35
artiklassa säädetään.

4. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antaa valvova tuomari ESV:n hakemuksesta (vrt. 20 artiklan 3 kohdan
g alakohta ja 25 c artikla). Pidätysmääräys on voimassa koko Euroopan unionin alueella. Pidätetty voidaan
siirtää siihen valtioon, jossa hänen läsnäolonsa on tarpeen (näin voidaan tehdä sekä valmisteluvaiheessa että
oikeudenkäyntivaiheessa).

5. Jos asiassa tarvitaan oikeudellista yhteistyötä kolmannen valtion kanssa, kansallisella viranomaisella on
oikeus esittää yhteistyöpyyntöjä ESV:n puolesta. Yhteistyön käytännön järjestelyt määräytyvät kyseisen
kolmannen valtion ja ESV:n pyynnön esittävän valtion välisiä suhteita koskevien kansainvälisten sopimusten
mukaisesti.

Selitysteksti
25 b artikla (kuten 24 artiklan 1 kohta) on luonteeltaan erityisen innovatiivinen säännös, joka edellyttää kansallisen lainsäädännön
muuttamista siten, että euroopanlaajuisuusperiaatetta kunnioitetaan sellaisena, kuin se on määritelty Corpuksessa. Tämä tarkoittaa
erityisesti sitä, että omien kansalaisten luovuttamiskieltoa tulkitaan tavalla, joka on sopusoinnussa euroopanlaajuisuusperiaatteen
kanssa. Tästä seuraa, että Corpuksessa tarkoitettujen rikosten osalta luovuttamisen käsitteellä ei Euroopan Unionin tasolla enää ole
merkitystä.

Täytäntöönpanosäännös
ESV voi pyytää henkilön pidättämistä esittämällä eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

25 c artikla — Pakkokeinot: tuomioistuimen valvonta ja tutkintavankeus

1. Edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetun rikoksen yhteydessä pidätettyyn tai syytteeseen pantuun henkilöön
voidaan kohdistaa pakkokeinoja, kuten tutkintavankeutta tai tuomioistuimen valvontaan asettamista.

2. Pakkokeinoista päättää valvova tuomari sen jälkeen kun ESV on ilmoittanut hänelle syytteistä (vrt. 20
artiklan 3 kohdan f alakohta). Valvova tuomari päättää pakkokeinoista, jos hänellä on hyvä syy epäillä, että
syytetty on tehnyt edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetun rikoksen ja jos hän on vakuuttunut, että pakkokeino on
tarpeen: jottei syytetty pakoile oikeutta; jottei rikosta jatketa tai uusita; tai jottei todisteita hävitetä tai
todistajia painosteta.

3. Syytettyä voidaan pitää tutkintavankeudessa vain, jos mikään muu valvontamenetelmä ei ilmeisesti ole
riittävä, ja yksinomaan sen ajan, jonka edellä 2 kohdassa tarkoitettu peruste on olemassa. Tutkintavankeus ei
saa kestää pitempään kuin kuusi kuukautta; sitä voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

4. Kansallisten viranomaisten on annettava apua muissa jäsenvaltioissa määrättyjen tuomioistuimen
valvontatoimien täytäntöönpanemiseksi, sekä pidätettävä ja siirrettävä henkilöt, joita ei ole vangittu, mutta
jotka ovat jättäneet noudattamatta saapumiskehotusta.

5. Valvovan tuomarin pakkokeinopäätöksiin saa hakea muutosta kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten,
kuin 35 artiklassa säädetään.

Täytäntöönpanosäännös
Tuomioistuimen valvontamenettelyyn sovelletaan kansallista lainsäädäntöä siten, kuin 35 artiklassa säädetään.

Oikeudenkäyntivaihe

26 artikla — Oikeudenkäynti

1. Edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettuja rikoksia koskeva oikeudenkäynti järjestetään kansallisessa,
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka asetetaan kussakin jäsenvaltiossa valtion omien
toimivaltasäännösten perusteella.  Tuomioistuimen kokoonpanoon tulee mahdollisuuksien mukaan kuulua
ammattituomareita, jotka ovat mikäli mahdollista erikoistuneita taloudellisiin ja kaupallisiin kysymyksiin.
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2. Oikeudenkäynti järjestetään siinä jäsenvaltiossa, jossa tämä vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta tehokkaan
lainkäytön kannalta; toimivaltakysymykset ratkaistaan jäljempänä (28 artiklassa) olevien sääntöjen
mukaisesti. Toimivaltainen tuomioistuin valitaan seuraavien pääsääntöjen mukaisesti:
a) valtio, josta suurin osa näyttöä on hankittu;
b) valtio, jonka kansalainen syytetty (tai huomattavimmat syytetyt) on tai jossa tällä on kotipaikka;
c) valtio, johon rikoksen taloudellinen vaikutus on eniten kohdistunut.

3. Soveltaessaan täydentävyysperiaatetta (35 artikla), kansallisten tuomioistuinten on otettava huomioon
eurooppalaisen Corpuksen säännökset sekä, mikäli tarpeellista, kansallisen lain säännökset. Rangaistus on
kaikissa tapauksissa perusteltava viittaamalla kyseessä olevan tapauksen nimenomaisiin tosiseikkoihin
soveltaen, mitä edellä (14—17 artiklassa) säädetään.

Täytäntöönpanosäännös
26 artiklan 2 kohta — ESV valitsee jäsenvaltion, jossa oikeudenkäynti järjestetään, kuultuaan ensin tutkintaa johtanutta EVS:ää tai
KSV:tä.5 Vaikka tutkintaa tai syytetoimia suoritettaisiin useissa jäsenvaltioissa, oikeudenkäynti järjestetään yhden valtion
toimivaltaisessa tuomioistuimessa, joka valitaan 2 kohdan nojalla.

27 artikla — Muutoksenhaku kansalliseen tuomioistuimeen

1. Tuomioon, joka annetaan johonkin edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettuun rikokseen syylliseksi todetulle
henkilölle, voidaan hakea muutosta; tuomitun muutoshakemus johtaa asian uuteen käsittelyyn sekä
tosiseikka- että oikeuskysymysten osalta ylemmässä tuomioistuimessa siinä jäsenvaltiossa, jossa ensiasteen
tuomio annettiin; ylemmän tuomioistuimen, samoin kuin ensiasteen tuomioistuimenkin, on sovellettava
eurooppalaista Corpusta ja, jos tässä on aukko, kansallista lakia.

2. Jos syyte hylätään kokonaan tai osittain, ESV:llä on syyttäjänä oikeus hakea muutosta tuomioon.

3. Jos vain tuomittu hakee muutosta, ylempi tuomioistuin ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta.

28 artikla — Muutoksenhaku Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettuja
rikoksia koskevan asian neljässä tapauksessa:

a) Corpus Juriksen ja täytäntöönpanosäännösten tulkintaa koskevat ennakkokysymykset;
b) jäsenvaltion tai komission hakemuksesta, Corpus Juriksen soveltamista koskevat riidat;
c) ESV:n tai kansallisen oikeusviranomaisen hakemuksesta, euroopanlaajuisuusperiaatteen soveltamista
koskevat toimivaltakysymykset sekä kansallisten että eurooppalaisten syyttäjäviranomaisten osalta (18—24
artiklat); ESV:n hakemuksesta, kansallisten tuomioistuinten valvontatoimet (25—27 artiklat);
d) syytetyn hakemuksesta, 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun oikeudenkäyntipaikan valinta.

2. Jos jäsenvaltion tuomioistuimessa tulee kysymys tulkinnasta tai oikeuspaikasta, ja jos tuomioistuin katsoo,
että kysymyksen ratkaiseminen on edellytys pääasian ratkaisemiselle, se voi pyytää Euroopan yhteisöjen
tuomioistuinta ratkaisemaan kysymyksen.

3. Jos tällainen kysymys tulee sellaisessa jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka ratkaisuihin ei kansallisen
lain mukaan saa hakea muutosta, tuomioistuimen on pyydettävä Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta
ratkaisemaan kysymyksen.

Yhteiset säännökset

29 artikla — Syytetyn oikeudet

1. Siitä hetkestä alkaen, kun ryhdytään ensimmäiseen toimenpiteeseen henkilön syyllisyyteen selvästi
viittaavan näytön hankkimiseksi, ilmaisemiseksi tai paljastamiseksi, henkilöä ei enää saada kuulla
todistajana, vaan häntä on kohdeltava syytettynä; näin on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun henkilöä

                                                
5 Tätä järjestelmää sovellettaisiin vain, jos esitutkintapaneelia ei käytetä (ks. 2 luvun 2 jakso).
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kuulustellaan ensimmäisen kerran sellaisen viranomaisen toimesta, joka on tietoinen tällaisen näytön
olemassa olosta.

2. Edellä (1—8 artiklassa) tarkoitettua rikosta koskevassa prosessissa syytetyllä on ne vastaajan oikeudet,
jotka on taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 10 artiklassa. Ennen kuulustelua syytetylle on ilmoitettava hänen
oikeudestaan olla vaiti.

3. Syytetyllä on ensimmäisestä kuulustelusta lähtien oikeus tietää häntä koskevan syytteen sisältö.

30 artikla — Komission oikeudet yksityisoikeudellisena asianosaisena

Artikla poistettu.

31 artikla — Todistustaakka

1. Jokaista, jota syytetään edellä (1—8 artiklassa) tarkoitetusta rikoksesta, on pidettävä syyttömänä kunnes
hänen syyllisyytensä on laillisesti todettu lopullisella tuomiolla, joka on tullut oikeusvoimaiseksi.

2. Lukuun ottamatta kansallisessa laissa tai yhteisön oikeudessa määrättyä velvollisuutta luovuttaa tiettyjä
asiakirjoja, kenenkään ei tarvitse suoraan tai epäsuorasti edistää oman syyllisyytensä toteamista.

32 artikla — Hyväksyttävä näyttö

1. Hyväksyttävää näyttöä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on seuraava:

a) todistajanlausunnot, joko välittömät tai oikeudenkäynnin aikana videolinkin välityksellä annettavat, taikka
ESV:n tallentamat ’eurooppalaiset depositiot’. Viimeksi mainitussa menettelyssä todistajaa on kuultava
tuomarin edessä, puolustusasianajajan on oltava läsnä ja hänellä on oltava mahdollisuus esittää kysymyksiä,
ja koko kuuleminen on tallennettava videolle;
b) syytetyn kuulustelu, joko välittömästi tai ESV:n tallentamana ’eurooppalaisena kuulustelupöytäkirjana’.
Viimeksi mainitussa menettelyssä kuulustelun on tapahduttava tuomarin edessä, syytetyllä on oltava hänen
itse valitsemansa puolustusasianajaja (jonka on oltava saanut asiakirjat hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia
ennen kuulustelua), ja jos tarpeellista tulkki; lisäksi koko kuulustelu on tallennettava videolle;
c) syytetyn lausunnot kuulustelun ulkopuolella, edellyttäen, että ne on annettu toimivaltaisen viranomaisen
edessä (ESV tai tuomari), että syytetylle on ensin ilmoitettu hänen oikeudestaan olla vaiti ja oikeudestaan
saada itse valitsemansa puolustusasianajaja, ja että lausunnot on tallennettu lain vaatimusten mukaisesti;
d) lausunnot, jotka on laatinut toimivaltaisen tuomioistuimen joko tutkintavaiheessa tai oikeudenkäynnin
alussa määräämä asiantuntija sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen joukosta, jotka mainitaan eurooppalaisella
listalla; listan vahvistavat jäsenvaltiot ESV:n ehdotuksesta;
e) olemassa olevat asiakirjat, jotka syytetty on ollut velvollinen luovuttamaan alustavassa hallinnollisessa
tarkastuksessa, sekä kolmansien osapuolien luovuttamat asiakirjat.

2. Nämä säännökset eivät rajoita muun sellaisen näytön pätevyyttä, joka voidaan hyväksyä sen valtion lain
mukaan, jossa oikeudenkäynti järjestetään.

33 artikla — Laittomasti hankitun näytön hylkääminen

1. Jotakin edellä (1—8 artiklassa) mainittua rikosta koskevassa prosessissa esitetty näyttö on hylättävä, jos
yhteisön tai jäsenvaltion palveluksessa oleva henkilö on hankkinut sen joko EIS:ssä tarkoitettuja
perusoikeuksia rikkoen tai edellä (31 ja 32 artiklassa) tarkoitettujen eurooppalaisten määräysten vastaisesti,
tai sovellettavan kansallisen lainsäädännön vastaisesti ilman edellä mainittua eurooppalaista
oikeuttamisperustetta; tällainen näyttö on kuitenkin hylättävä vain mikäli sen hyväksyminen vaarantaisi
prosessin oikeudenmukaisuuden.

2. Kysymys siitä, onko näyttö hankittu laillisesti vai laittomasti, on ratkaistava sen valtion kansallisen lain
mukaan, jossa näyttö on hankittu. Kun näyttö on tässä mielessä hankittu laillisesti, sen esittämistä ei tule
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voida kyseenalaistaa sillä perusteella, että näytön hankkiminen tällä tavoin olisi ollut laitonta siinä valtiossa,
jossa se esitetään. Näytön esittäminen tulee kuitenkin aina voida kyseenalaistaa, vaikka se olisikin hankittu
laillisesti siinä valtiossa, jossa se on hankittu, jos samalla on rikottu EIS:ssä tarkoitettuja perusoikeuksia tai
edellä (31 ja 32 artiklassa) tarkoitettuja eurooppalaisia määräyksiä.

Täytäntöönpanosäännös
Näyttöön sovelletaan kansallisia menettelysäännöksiä (vrt. 35 artikla) siltä osin kuin Corpus Juriksessa ei määrätä erityisistä
menettelytavoista (ks. myös 20 artiklan 3 kohdan d alakohdan täytäntöönpanosäännös).
Näyttö on hylättävä vain jos sen hyväksyminen olisi vastoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta. Siten tuomarin tulee
tarkistaa, ettei näyttöön liity sellaista epäselvyyttä, joka vaarantaisi syytetyn laissa turvattujen oikeuksien toteutumisen (Schutznorm).
Jos näyttö koskee vain kolmannen etua, sitä ei tarvitse hylätä.

34 artikla — Julkisuus ja salassapito

1. ESV:n valtuuksin suoritettavat tutkinnat ovat salaisia ja niihin osallistuvien viranomaisten on noudatettava
virkasalaisuusperiaatetta.

2. Valvovan tuomarin istunnot voidaan julkistaa, jos kaikki asianosaiset suostuvat tähän, paitsi jos julkisuus
voisi joko vaarantaa tutkinnan sujuvuuden, vahingoittaa kolmannen etua tai vaarantaa yleisen järjestyksen
taikka olla hyvän tavan vastaista.

3. Oikeudenkäynnin tulee olla julkinen, mutta tiedotusvälineiltä tai yleisöltä voidaan evätä pääsy oikeussaliin
koko oikeudenkäynnin ajaksi tai osan siitä, jos tähän on EIS:n 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu peruste.
Julkisuuteen voi kuulua oikeudenkäynnin audiovisuaalinen tallentaminen tai lähettäminen, jos tämä on
kansallisen lain mukaan sallittua, kansallisessa laissa asetetuin ehdoin. Tuomio on joka tapauksessa
annettava julkisesti.

Täytäntöönpanosäännös
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua virkasalaisuuden käsitettä on arvioitava sovellettavan kansallisen lain valossa (vrt. 35 artikla).

IV — KANSALLISEN LAIN TÄYDENTÄVYYS

35 artikla — Kansallisen lain täydentävä luonne Corpus Jurikseen nähden

1. Edellä 1—8 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä sovellettaessa 9—34 artiklan säännöksiä täydentävät
kansallisen lain säännökset siltä osin kuin tarpeellista. Kansallisen lain sovellettavat säännökset koskevat
tutkintaa, syytetoimintaa, tuomitsemista tai tuomion täytäntöönpanoa, riippuen siitä, mihin vaiheeseen
prosessi on ehtinyt.

2. Edellä 9—16 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä täydennetään vain niillä kansallisen lain säännöksillä,
jotka ovat syytetyn kannalta edullisempia.
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Kuvaus prosessin kulusta

ASIAN VIREILLETULO EUROOPAN SYYTTÄJÄVIRANOMAISESSA
KANSALLISET
VIRANOMAISET6

� Ilmoittamisvelvollisuus viimeistään kun henkilö on
tutkinnan kohteena

� Asiakirjojen toimittamisvelvollisuus, kun kyseessä
Corpus-rikos

OLAF Ilmoittamisvelvollisuus
Komissio Kantelut
Kansalaiset Rikosilmoitukset
ESV Omasta aloitteestaan, kun ilmeisesti kyse Corpus-rikoksesta
ESV:N SYYTTÄMISPÄÄTÖS
Laillisuusperiaate Siirto kansallisten

viranomaisten käsiteltäväksi
Rikos ei ole vakava tai
koskee pääasiassa
kansallista etua

Valtuuksien myöntäminen
asian sopimiseksi (sovinto)

Epäilty myöntää syylli-
syytensä ja näyttö riittää
oikeudenkäyntiin; sovinto
julkistetaan

Juttu jätetään sikseen Epäilty myöntää syylli-
syytensä, hyvittää aiheut-
tamansa vahingon ja pala-
uttaa laittomasti saadut
rahat

                                                
6 Poliisit, syyttäjät, juges d’instruction sekä kansallisten hallintoelinten, kuten vero- tai tulliviraston, edustajat (19 art. 1 k.)
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VALMISTELUVAIHE � Tämä vaihe on salassa pidettävä, lukuun ottamatta
(i) valvovan tuomarin istuntoja asianosaisten
suostumuksin ja (ii) valmisteluvaiheen päättävää
kuulemistilaisuutta

� enintään 6 kuukautta, valvova tuomari voi myöntää
pidennyksen ESV:n pyynnöstä

EPS johtaa, delegoi ja koordinoi tutkintoja.
EPS on toimivaltainen,
EVS:llä on delegoitua
toimivaltaa ja kansallisella
viranomaisella on
edelleendelegoitua
toimivaltaa

EPS on toimivaltainen, EVS:llä
on delegoitua toimivaltaa ja
kansallisella viranomaisella on
edelleendelegoitua toimivaltaa,
jos valvova tuomari antaa tähän
luvan7

Valvova tuomari on toimi-
valtainen ESV:n esittämän
pyynnön perusteella (ks.
alav. 4).

� Epäillyn
kuulusteleminen

� Asiakirjojen ja
tietojärjestelmässä
olevan aineiston
kokoaminen

� Matkajärjestelyt
istuntoon

� Todistajien
kuulustelu

� Syytteen
tiedoksiantaminen

� Pidätysmääräystä
tai tuomioistuimen
valvontaan
asettamista
koskeva pyyntö

� Oikeusapupyyntö
kolmannelle
valtiolle

� Etsintä
� Takavarikko
� Puhelinkuuntelu

� Turvaamistoimet
� Määräys

(todistajalle tai
epäillylle) saapua
kuultavaksi

� Eurooppalainen
pidätysmääräys,
joka mahdollistaa
tutkintavankeuteen
ottamisen8

� Tuomioistuimen
valvonta (ks. alav.
5).

Valmisteluvaiheen päättäminen: EPS:n valvonnassa tehtävä EVS:n päätös asian
jättämisestä sikseen tai sen esittämisestä tuomioistuinkäsittelyyn saatettavaksi.
Valvova tuomari päättää tuomioistuinkäsittelyyn saattamisesta: (ks. alav. 5)

� asia vireille toimivaltaisessa tuomioistuimessa
� syytetty kutsutaan saapumaan tuomioistuimeen

                                                
7 Kiireellisessä tapauksessa ESV tai, edelleendelegoinnin turvin, kansallinen viranomainen voi määrätä näistä toimenpiteistä niin, että valvovan
tuomarin valvonta tapahtuu 24 tunnin kuluessa jälkikäteen. ESV ja syytetty voivat hakea muutosta valvovan tuomarin ratkaisuun.
8 Tähän ratkaisuun voidaan hakea muutosta kansallisen lain mukaisesti, siten kuin Corpuksen 35 artiklassa säädetään.
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OIKEUDENKÄYNTIVAIHE
� Julkinen oikeudenkäynti (joitakin poikkeuksia)
� Kansallinen tuomioistuin, ammattituomarit (joitakin poikkeuksia)
� ESV syyttää (myöhemmin kansalliset syyttäjäviranomaiset syyttävät)
� Sovelletaan Corpuksen todistelua koskevia säännöksiä
� Langettavat tuomiot perustellaan
� Tutkintavankeusaika vähennetään tuomitusta vankeusrangaistuksesta
� ne bis in idem
� Tuomio julistetaan julkisesti
� Muutoksenhakumahdollisuus

TUOMION TÄYTÄNTÖÖNPANO
� ESV toimittaa lainvoimaisen tuomion sille valtiolle, joka on vastuussa

täytäntöönpanosta9

� ESV ja kansallinen viranomainen määräävät täytäntöönpanosta ja valvovat sitä
� Sovelletaan kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä
� Tuomittu voi pyytää siirtoa toiseen valtioon täytäntöönpanoa varten; siirto

edellyttää ESV:n suostumusta

                                                
9 Menettämisseuraamus, eräät rangaistukset sekä tuomion julkistaminen voidaan toimeenpanna myös yhdessä tai useammassa muussa valtiossa kuin
siinä, jossa vankeusrangaistus pannaan täytäntöön.
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