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Tutkimuksen aiheena on ihmisoikeuksien suojan taso Euroopan yhteisössä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta. Tutkimus on oikeusdogmaattinen ja pääasiallisena
oikeuslähteenä tutkimuksessa on ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö. Euroopan
ihmisoikeussopimuksen ja sen toteutumista valvovan tuomioistuimen sanotaan olevan tällä
hetkellä maailman tehokkain ihmisoikeuksien valvontajärjestelmä. Ihmisoikeustuomioistuinta
pidetään ihmisoikeuksien ylimpänä valvojana Euroopassa, vaikka sillä ei ole toimivaltuuksia
tutkia Euroopan yhteisön, sen paremmin kuin unioninkaan, toimien ihmisoikeussopimuksen
mukaisuutta. Kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat liittyneet ihmisoikeussopimukseen ja
ne ovat velvoitettuja sitä noudattamaan kaikissa tilanteissa. Euroopan unionin toimivaltuudet
laajenevat koko ajan ja yhteisöasioissa voidaan antaa määräenemmistöpäätöksillä
jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi tulevaa sääntelyä. Euroopan unioni on alun perin
perustettu edistämään taloudellista integraatiota ja ihmisoikeudet ovat vasta hiljattain nousseet
unionin agendalle. Onko ihmisoikeuksien suojelu riittävää unionin ydinalueella, eli yhteisön
toimialoilla?

Ihmisoikeustuomioistuin on pitkän tulkinnallisen pidättäytymisen jälkeen alkanut ottaa kantaa
ihmisoikeuksien suojan tasoon Euroopan yhteisössä, huolimatta toimivallan puutteesta todeta
yhteisöä syylliseksi sopimuksen rikkomiseen. Ihmisoikeustuomioistuin ei voi ratione personae
-perustein tutkia sellaisia tahoja vastaan nostettuja syytteitä, jotka eivät ole
ihmisoikeussopimuksen osapuolia. Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelemistä tapauksista
rakentuu tulkintajatkumo sen suhteutumisesta EY:n ihmisoikeuksien suojan tasoon.
Tulkintajatkumon keskeinen sisältö koostuu useista seikoista. Ensinnäkin
ihmisoikeustuomioistuin pitää ihmisoikeussopimukseen liittyneitä valtioita vastuussa
sopimusvelvoitteista siitä huolimatta, vaikka ne ovat siirtäneet toimivaltuuksia kansainvälisille
järjestöille. Toiseksi, mikäli ko. kansainvälinen järjestö tarjoaa riittävät oikeussuojakeinot,
jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaessaan järjestön antamia säädöksiä joka kerta erikseen tutkia,
ovatko säädökset ihmisoikeussopimuksen kanssa sopusoinnussa. Euroopan yhteisö on tällainen
kansainvälinen järjestö, joka takaa toimialoillaan (EU:n I pilaria ja osittain III pilari)
ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta riittävän ihmisoikeuksien suojan tason. Riittävät
oikeussuoja keinot takaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, joka valvoo EU-oikeuden
soveltamista näillä aloilla. EY-tuomioistuin kunnioittaa Euroopan ihmisoikeussopimusta ja
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä unionin yleisinä periaatteina.
Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan voimassa on presumptio siitä että yhteisön antamat
säädökset ovat sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksen kanssa. Mikäli EY:n ihmisoikeuksien



suojan tasossa havaittaisiin ’ilmeisiä puutteita’, ihmisoikeustuomioistuin on valmis epäkohtiin
puuttumaan. Ihmisoikeustuomioistuimella on kuitenkin suhteellisen korkea kynnys EY:n
asioihin puuttua, johtuen sen toimivallan puutteesta sekä siitä, että vakavat puutteet yhteisön
ihmisoikeussuojassa ovat epätodennäköisiä.

Tulkintajatkumoon ja ihmisoikeustuomioistuimen näkemykseen yhteisöjen
ihmisoikeussuojasta tulevat vaikuttamaan unionissa ja yhteisössä käynnissä olevat
oikeudelliset muutokset. EU:n perusoikeuskirjan saattaminen oikeudellisesti sitovaksi sekä
EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen tulevat vahvistamaan ihmisoikeuksien asemaan
yhteisössä ja unionissa sekä selkiyttämään ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen toimivallan jakoa ihmisoikeuskysymysten ratkaisemisessa.
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1. Johdanto

1.2. Johdatus aihealueeseen: Ihmisoikeudet Euroopassa tänään

Eurooppa on kulkenut pitkän matkan yhteistyöntietä ja samalla tiellä on syytä edelleen jatkaa,

toteaa Luxemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker raportissaan ”Council of Europe –

European Union: A sole ambition for the European continent”.1 Raportissa käsitellään

eurooppalaista yhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Raportti painottaa EU:n ja Euroopan Neuvoston

yhteistyön tärkeyttä ihmisoikeuksien edistämisessä; sitä on sekä tehostettava että selkiytettävä.2

Euroopan unionia ja Euroopan Neuvostoa yhdistävät samanlaiset arvot, kuten demokratia,

ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Unionilla ja Neuvostolla on monia yhteistyöhankkeita,

jotka rahoitetaan eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen puitteissa.3

Yleisesti ottaen ihmisoikeuksia turvataan Euroopassa monella tavalla. Yhdistyneiden

Kansakuntien yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, sekä muut YK:n aikaan saamat

ihmisoikeuksia suojaavat sopimukset, takaavat ihmisoikeuksien minimitason.4 Toisaalta

valtioiden omat perus- ja vapausoikeudet, ja useimmissa tapauksissa oikeusvaltioperinne,

tarjoavat kansalaisille yleisesti ottaen ihmisoikeusjulistuksen takaamaa minimitasoa

korkeamman ihmisoikeussuojan.

Euroopalla on myös oma, valtioiden yhteistyöllä aikaan saatu sopimus ihmisoikeuksien ja -

vapauksien suojelemiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus (myöh. EIS), jonka toteutumista

valvoo 1950-luvulta lähtien toiminut Euroopan Neuvoston ihmisoikeustuomioistuin5

(myöhemmin ihmisoikeustuomioistuin/EIT). Ihmisoikeussopimus, ja sen toteutumista valvova

ihmisoikeustuomioistuin, ovat olleet merkittävässä roolissa ihmisoikeuksien arvon

1 Juncker on laatinut raportin Euroopan Neuvoston Varsovan huippukokouksessa 2005 esitetyn pyynnön
johdosta. Pyynnön takana olivat kaikki Euroopan Neuvoston jäsenmaat.
2 Juncker 2006.
3 EU:n vuosittain ihmisoikeusraportti 2005.
4 Minimitasolla viitataan ihmisoikeuksien vähimmäistasoon, joka valtioiden on kansalaisilleen YK:n sopimuksen
nojalla taattava. Yleisesti ottaen, ainakin näin voidaan sanoa Euroopan tasolla, valtiot takaavat perustuslaeissaan
em. sopimusta paremmat ja yksityiskohtaisemmin määritellyt oikeudet yksilöille.
5 1953 aloitti Euroopan ihmisoikeuskomissio ja osa-aikainen tuomioistuin, jotka myöhemmin on korvattu koko
aikaisella tuomioistuimella.
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nostamisessa Euroopassa. Ihmisoikeussopimusjärjestelmää pidetään tällä hetkellä maailman

tehokkaimpana ihmisoikeuksien suojajärjestelmänä.6

Puhuttaessa ihmisoikeuksista Euroopasta, ei voida sivuuttaa Euroopan Unionia, jonka

merkitystä koko Euroopalle on vaikea lyhyesti kuvata. EU:n vaikutus ulottuu monille aloille,

mutta ihmisoikeuksien näkökulmasta huomion arvoista on, että Euroopan unionin sisällä

ihmisoikeudet olivat pitkään taloudellisten kysymysten varjossa, johtuen yhteisön historiasta ja

lähtökohdista. EU on ensisijaisesti taloudellisten etujen ajamiseen perustettu yhteistyöjärjestö.

Unionilla on runsaasti jäsenvaltioiden sille siirtämää toimivaltaa, jota se voi käyttää

itsenäisesti. Unioni voi esimerkiksi antaa asetuksia, jotka tulevat sellaisenaan sovellettavaksi

jäsenvaltioissa.

Unioni ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (myöhemmin EY:n tuomioistuin/EYT) kiinnittävät

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen jatkuvasti enemmän huomiota, mutta yhä uusille aloille

leviävä ja jatkuvasti syventyvä integraatio asettaa vastavuoroisesti lisää haasteita

ihmisoikeuksien huomioon ottamiselle. EU ja EY:n tuomioistuin kunnioittavat ”yhteisön

oikeuden yleisinä periaatteina perus- ja ihmisoikeuksia sellaisena, kuin ne [ovat Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa] ja sellaisena kuin ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä

valtiosääntöperinteessä”7. Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan

ihmisoikeussopimuksen, mutta itse Euroopan unioni ei ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli.

Ihmisoikeussopimus vaikuttaa kuitenkin EU-oikeuteen ja EY-tuomioistuimen käytäntöön

epäsuorasti jäsenvaltioiden kautta.

EY-tuomioistuimen valpastuminen ihmisoikeuksien kunnioittamisessa lisää epävarmuutta

ihmisoikeustulkinnan lopputuloksesta. On nimittäin mahdollista, että

ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen näkemykset ihmisoikeuksien

soveltamisesta eroavat toisistaan. Euroopassa vallitsevaa kahden tuomioistuimen tilannetta

voisi kutsua ’ihmisoikeussoveltamisen dilemmaksi’. Vaarana on Euroopan

ihmisoikeussopimuksen tulkinnan kahtiajakautuminen EY:n tuomioistuimen ja Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen välillä, kun tuomioistuimet saattavat tulkinta

6 Husa 1998 s. 48. Jäsenvaltioita on tällä hetkellä 47. Kaikki Euroopan valtiot, lukuun ottamatta Valkovenäjää ja
Kosovoa, kuuluvat Euroopan Neuvostoon ja sitä kautta myös ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltioihin.
(http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/default.asp)
7 Unionisopimuksen 6 artikla.

http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/default.asp
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ihmisoikeussopimuksen pykäliä eri tavalla samankaltaisissa tilanteissa.8 Kansallisten

tuomioistuinten yläpuolella on Euroopassa kaksi ylikansallista tuomioistuinta. Kysyttäessä

kummalla on viimekätinen tuomiovalta ihmisoikeuskysymyksissä, ei yksiselitteistä vastausta

ole mahdollista antaa. Kansainvälinen oikeus ei pysty tähän vastaamaan, mutta yleisesti on

kuitenkin hyväksytty, että viimekätinen tuomiovalta ihmisoikeuskysymyksissä kuuluu

ihmisoikeustuomioistuimelle.

Ihmis- ja perusoikeusvalvonnan kannalta vallitseva tilanne on monimutkainen. Euroopan

tasolla on olemassa ainakin kolmenlaisia lähteitä ja valvontaelimiä, sekä tulkintaa ohjaavia

periaatteita riippuen valvontaa harjoittavan tahon näkökulmasta (EIT, EYT ja kansalliset

tuomioistuimet). Tilanne on ongelmallinen oikeusdogmatiikan kannalta, joka korostaa

systemaattisuutta. Toisaalta kyseenalaistaa voidaan myös se, voiko perinteisellä systemaattis-

formaalisella tutkimusotteella pureutua ihmis- ja perusoikeusongelmiin tämän hetkisessä

tilanteessa Euroopassa.9

1.3. Oikeudellinen kysymyksen asettelu ja rajaukset

Johdannossa esittelemäni tilanteen perustella esiin nousee kysymys siitä, mikä on näiden

kahden tuomioistuimen suhde toisiinsa ratkottaessa monimutkaisia kysymyksiä

ihmisoikeuksien toteutumisesta? Kysymys on merkittävä ennen kaikkea tutkielmani

näkökulman valinnan kannalta. Olen valinnut näkökulmakseni Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen ja ihmisoikeussopimuksen. Perustelen valintaani sillä, että

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valvonta on määrällisesti kattavampaa, kuin yhteisöjen

tuomioistuimen suorittama ihmis- ja perusoikeusvalvonta, johtuen Euroopan Neuvoston

suuremmasta jäsenvaltioiden määrästä. Toiseksi ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan

lähtökohtana ovat nimenomaan ihmisoikeudet, kun vastaavasti yhteisöjen tuomioistuimen

toiminnan taustalla vaikuttavat erityisesti taloudelliset periaatteet ja unionin etu. Tärkein

perustelu näkökulman valinnalleni, ja vastaus edellä esitettyyn kysymykseen, on kuitenkin se,

että ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön katsotaan olevan

se pohja, jolle ihmisoikeuksien suojelu Euroopassa rakentuu.

8 Lavranos 2005.
9 Husa 2001 s. 46.
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Kun näkökulma on valittu, tässä tapauksessa se on siis ihmisoikeustuomioistuin, nousee esiin

kysymys, miten ihmisoikeustuomioistuin näkee suhteensa yhteisöjen tuomioistuimeen? Toisin

sanoen, kuinka pitkälle ihmisoikeustuomioistuimen toimivalta ulottuu suhteessa unioniin ja

yhteisöön, jotka eivät ole ihmisoikeussopimuksen osapuolia? Ihmisoikeustuomioistuimen

noudattaman ratione personae -periaatteen10 mukaan ihmisoikeussopimuksen velvoitteet eivät

koske sellaisia tahoja, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Kuten todettu, EU ei tällä hetkellä

ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli, joten ihmisoikeustuomioistuin katsoo, ettei sillä ole

toimivaltaa käsitellä yhteisöä tai unionia koskevia valituksia. Ihmisoikeustuomioistuin joutuu

kuitenkin enenevässä määrin käsittelemään yhteisöön tai unioniin liittyviä tapauksia, jotka

johtuvat, paitsi järjestelmien päällekkäisyydestä, myös EU:n ihmisoikeusvalvonnan puutteista.

Yhteisöjen tuomioistuin valvoo omalta osaltaan ihmisoikeuksien toteutumista omien

toimivaltuuksiensa puitteissa, mutta valvontavalta ei kata esimerkiksi III pilarin kaikkia

toimialoja, puhumattakaan unionin II pilarista, joita EY-tuomioistuin ei valvo lainkaan11. Tämä

tarkoittaa, että näillä unionin toimialoilla ei ihmisoikeuksien toteutumista valvota.

Miten ihmisoikeustuomioistuin suhtautuu tähän unionin ihmisoikeusvalvontaan? Koska

Euroopan unioni ei ole oikeushenkilö, eikä unionilla ole kaikilla sen toimialoilla täysiä

toimivaltuuksia, keskitän tarkastelun unionin sijaan Euroopan yhteisöön, joka on oikeushenkilö

ja unionin sisällä oikeudellisesti merkittävin toimija. Tästä lähtökohdasta nousee tutkimukseni

keskeisin ja tärkein kysymys, johon pyrin vastaamaan. Millainen on ihmisoikeuksien suojan

taso Euroopan yhteisössä ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta? Toisin muotoiltuna

voidaan kysyä, takaako EY ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta riittävän

ihmisoikeuksien suojan, ja jos takaa, niin missä määrin, ja mitkä ovat sen puutteet?

Vastauksia näihin kysymyksiin etsin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. EIT:n

ratkaisuista muodostuu tulkintajatkumo tuomioistuimen suhtautumisesta Euroopan yhteisöön.

Kutsun tulkintajatkumoa nimellä ”Bosphrous-tulkintajatkumo” sen toistaiseksi

merkittävimmän ratkaisun mukaan, jota käsittelen erityisen tarkasti.

10 EIS 35 artikla: tutkittavaksi ottamisen edellytykset.
11 EU:n 2. pilari käsittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johon liittyvät määräykset esitetään Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen V osastossa. Unionin 3. pilari puolestaan käsittää poliisiyhteistyön ja oikeudellisen
yhteistyön rikosasioissa, johon liittyvät määräykset on esitetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI
osastossa. http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_pillars_fi.htm. Aiemmin vain I pilari oli tuomioistuimen
toimivallan alainen. Nizzan ja Amsterdamin sopimuksilla tehdyillä muutoksilla kuitenkin siirrettiin asioita III
pilarista EYT:n toimivallan piiriin. Tilanne voi muuttua uudistamissopimuksen myötä, joilla 3. pilarin asiat
siirrettäisiin kokonaisuudessa tuomioistuimen toimivallan piiriin.

http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_pillars_fi.htm.
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Ihmisoikeuksien suojan tasoon liittyy monia teemoja, joita on syytä käsitellä tarkastelun

täydentämiseksi. Euroopan unioni kunnioittaa ihmisoikeussopimusta ja

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä perusperiaatteina. Myös yhteisöjen tuomioistuin

pyrkii huomioimaan ne tapauksia ratkaistessaan. Tästä lähtökohdasta nousee esiin erityisen

paljon keskustelua herättänyt kysymys ihmisoikeussopimuksen tulkinnan kahtiajakautumisen

(’double standard’) vaarasta EY:n tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen

välillä. Käsittelen kaksoisstandardin mahdollisuutta luvussa kaksi.

Tulkintajatkumon kannalta Euroopan yhteisön ja unionin perus- ja ihmisoikeuskehityksessä on

käynnissä kaksi keskeistä muutosprosessia, joita käsittelen luvussa kuusi. Ensimmäinen

käsiteltävä prosessi koskee perusoikeuksien luomista unionille, eli perusoikeuskirjaa ja sen

saattamista oikeudellisesti sitovaksi, ja toinen EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen. Tällä

hetkellä tuomioistuinten ihmisoikeustulkintaa ohjailee kaksi ihmisoikeusluetteloa, Euroopan

ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja, jotka eivät ole identtisiä monista

yhtenevistä elementeistä huolimatta. Perusoikeuskirjan 52.3 artikla sisältää lausuman, joka

pyrkii takaamaan sopimusten rinnakkaisen ja harmonisen soveltamisen. Vaikka

perusoikeuskirja ei ole oikeudellisesti sitova, se on saanut sitovan oikeuslähteen piirteitä EU-

oikeudessa. Perusoikeuskirjan asemaa EU-oikeudessa, sen vaikutuksia tuomioistuinten

suhteeseen ja EU:n ihmisoikeusvalvontaan käsittelen luvussa 6.1.

EU-oikeuden soveltaminen tapahtuu ennen kaikkea kansallisella tasolla, jossa mahdolliset

ihmisoikeusloukkaukset konkretisoituvat. Kansallisen tason implementoinnit ja

ihmisoikeuksien konkreettinen toteutuminen rajautuvat kuitenkin tämän tutkimuksen

ulkopuolelle, sillä keskitän tarkasteluni nimenomaan ylikansalliselle tasolle. Perustelen

rajaustani sillä, että tarkoitukseni ei ole tarkastella koko unionin ihmisoikeussuojaa, johon

kansallinen taso eittämättä kuuluisi. Keskityn ainoastaan yhteisöön siksi, että se on

oikeushenkilö, ja sillä on oma tuomioistuin, joka voi toimialallaan valvoa perus- ja

ihmisoikeuksia.

Toista tulkintajatkumon kannalta merkityksellistä seikkaa, eli EU:n/EY:n liittymistä Euroopan

ihmisoikeussopimukseen, käsittelen luvussa 6.2. Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot ovat

sitoutuneet ihmisoikeussopimukseen, mutta Euroopan unioni organisaationa ei ole

ihmisoikeussopimuksen osapuoli. Tästä johtuen Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat eräissä

tapauksissa joutuneet vastuuseen unionin antamien säädösten ristiriidasta
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ihmisoikeussopimuksen kanssa. Tämä on luonnollisesti epäkohta, johon tulisi puuttua. Aihetta

liittymiskeskusteluun antaa myös EU:n laajenevat toimivaltuudet. Esimerkiksi perus- ja

ihmisoikeuskysymysten kannalta herkät viisumi-, maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat sekä

poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa siirrettiin Amsterdamin sopimuksella yhteisön

toimivaltaan.12 Unioni on toistaiseksi kyvytön liittymään ihmisoikeussopimukseen, eikä

ihmisoikeustuomioistuin tai mikään ulkopuolinen taho valvo ihmisoikeuksien kunnioittamista

unionissa. Sopimuksen ulkopuolisena EU ei voi kantaa vastuuta tekemistään

ihmisoikeusloukkauksista ihmisoikeustuomioistuimessa. EU-lainsäädännöstä johtuvista

sopimusrikkomuksista ovat näin ollen vastuun joutuneet kantamaan jäsenvaltiot. Tämä on

oikeudellisesti, ja moraaliseltakin kannalta, ongelmallista.

Ihmisoikeustuomioistuimen arvioidessa ihmisoikeuksien toteutumista, EU-oikeudella on

merkitystä oikeusvertailullisesta näkökulmasta. Erityisesti edellä mainitun perusoikeuskirjasta

saatava vertailutuki ihmisoikeussopimuksen soveltamiselle on olennaista eurooppalaisen

ihmisoikeussuojelun näkökulmasta. Vertailevan tuen hakeminen perusoikeuskirjasta osoittaa

sopimuksen kuuluvan laajempaan kokonaisuuteen, jossa ihmisoikeusasiakirjat muodostavat

normatiivisen verkoston. EU-oikeuden tarjoamaa vertailutukea käsittelen luvussa viisi.

Puhuttaessa ihmisoikeuksista Euroopasta, ei voida unohtaa Euroopan unionin ulkopuolisia

valtioita. Vaikka lähes kaikki Euroopan valtiot kuuluvat ihmisoikeussopimukseen, se ei yksin

takaa, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi EU:n

ehdokasjäsenvaltioissa raportoidaan jatkuvasti ihmisoikeusrikkomuksista, puhumattakaan

valtioista, jotka eivät ole vielä valmiita edes EU:n ehdokasvaltioiksi. Unionin ulkopuoliset

valtiot, ja ihmisoikeustilanne näissä valtioissa, rajautuvat tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Tarkoitukseni on tarkastella kahden sopimusjärjestelmän välisiä ongelmia ja valtiot, jotka eivät

ole molempien järjestelmien piirissä, eivät voi olla tarkastelussa mukana.

Tutkimuksen rajausten ja tekstin ymmärrettävyyden kannalta käyttämäni terminologia vaatii

selvitystä. Tutkimuksen kohteena olevat toimijat eivät ole yksiselitteisiä ja niistä käytettävien

termien kanssa on oltava tarkkana. Ensimmäinen, ja jo otsikon kannalta problemaattinen

seikka, on Euroopan unioniin ja yhteisöön kohdistuva terminologia. Käytän tutkimuksessani

termejä EU-oikeus sekä EY-oikeus. Keksityn ennen kaikkea EY-oikeuteen, jolla viittaan vain

12 Määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa: Amsterdamin sopimus: EU
sopimuksen VI Osasto: Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen
liikkuvuuteen liittyvä politiikka: Amsterdamin sopimus: EY sopimuksen IV osasto.
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ja ainoastaan Euroopan yhteisöön eli EU:n I pilariin ja osiin III pilaria, joissa EU:lla on oikeus

antaa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi tulevaa sääntelyä. Näissä asioissa EY-

tuomioistuimella on toimivalta tutkia, onko yhteisön oikeutta sovellettu oikein jäsenvaltioissa

tai unionin toimielimissä. Tätä kautta myös Euroopan unionissa periaatteellisella tasolla

vaikuttavien ihmisoikeuksien toteuttaminen EU-oikeutta sovellettaessa voi tulla tutkittavaksi

tuomioistuimessa. Yhteisön tuomioistuin on itse argumentoinut, että sen toimivalta tutkia

ihmisoikeuksien toteutumista rajautuu vain ja ainoastaan EU-oikeuteen. Se ei siis ota

tutkittavaksi tapauksia, joissa vedotaan ihmisoikeusloukkauksiin vaan tapausten on liityttävä

EU-oikeuden soveltamiskysymyksiin.

Euroopan unioni on terminä hankala, johtuen käsitteen jatkuvasta muuttumisesta.

Perustamisaikanaan EU oli ennen kaikkea poliittinen termi, mutta unionin rakenteessa

tapahtuneet muutokset ovat muuttaneet myös EU-käsitteen sisältöä. EU on saanut koko ajan

lisää oikeudellista ulottuvuutta ja sen asemaa oikeudellisena toimijana on koetettu selkiyttää,

ensin perustuslaillisella sopimuksella, ja nyttemmin Lissabonin sopimuksella. EU-oikeudella

viittaan koko unionin oikeusjärjestelmään, joka kattaa myös muissa, kuin yhteisön asioissa

annettavan sääntelyn, kuten päätökset, lausunnot, suositukset ynnä muut sellaiset, jotka eivät

toistaiseksi ole EY-tuomioistuimen toimivallan piirissä. Esimerkiksi EU:n oma

perusoikeuskirja koskee koko unionia. Yhteisöasioiden ja unionin ”muiden asioiden” välillä on

joissakin tapauksissa vaikea vetää selkeää rajaa. EU:lla on paljon vaikutusvaltaa kaikilla

toimialueillaan, vaikka sillä ei ole valtuuksia antaa suoraan sovellettavaksi tulevia asetuksia

muissa, kuin I pilarin, ja eräiltä osin III pilarin asioissa. Lisäksi jo pitkään on suunniteltu

unionin pilari rakenteen kuoppaamisista ja oikeushenkilöllisyyden antamista koko unionille.

Kaikista edellä mainituista syistä johtuen en voi rajata unionin oikeutta täysin ulos tästä

tutkielmasta. Toisaalta, koska EU-oikeus ei kuulu kokonaisuudessaan EY:n tuomioistuimen

toimivaltaan, keskittyy tutkimukseni tästä syystä vain yhteisön oikeuteen.

Huomattava on myös, että Euroopan unioni puhuu ihmisoikeuksien (’human rights’) sijasta

perusoikeuksista (’fundamental rights’). Termillä perusoikeudet viittaan EU:n ”omiin

ihmisoikeuksiin” eli perusoikeuskirjaan ja jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteeseen, kuten

perinteisesti on tehty myös kansallisvaltion kontekstissa. Universaaleista perus- ja

ihmisoikeuksista voidaan puhua kuitenkin yhdellä termillä, eli ihmisoikeudet, ja tätä käytäntöä

sovellan myös itse. Jossain kohden puhuessani EU:n kontekstissa, käytän molempia termejä.
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Euroopan Neuvoston toimielimiin liittyvä terminologia voi myös aiheuttaa epäselvyyttä.

Vuoteen 1998 ihmisoikeussopimuksen toteutumista valvoi ihmisoikeustoimikunta ja osa-

aikainen tuomioistuin. 11. lisäpöytäkirjalla13 tehdyillä muutoksilla osa-aikainen tuomioistuin ja

toimikunta korvattiin täysipäiväisellä tuomioistuimella. Tesktissäni mainitsen toimikunnan

vain muutamassa kohdassa, ja pääasiallisesti puhun ’tuomioistuimesta’, jolla viittaa yleisesti

ihmisoikeussopimuksen tuomioistuinorganisaatioon. Englannin kielessä käytetään käsitettä

’Convention’s system’, jolla viitataan koko ihmisoikeussopimukseen siihen kuuluvine

tuomioistuimineen ja toimikuntineen. Käsitettä on hieman hankala kääntää suomen kieleen,

mutta käytän sitä vastaamaan termiä ’ihmisoikeussopimusjärjestelmä’.

1.4. Teoreettinen viitekehys, metodi ja lähdeaineisto

Teoreettisesti tutkimukseni on oikeusdogmaattinen. Selvitän tutkimuksessa, millä tavalla

yhden kansainvälisen järjestön, eli Euroopan Neuvoston, puitteissa solmitun

ihmisoikeussopimuksen oikeudet toteutuvat toisen ylikansallisen järjestön, eli Euroopan

yhteisön kontekstissa. Voimassa olevan lain kantaa EY:n ihmisoikeuksien suojan tasosta etsin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöstä.

Metodisesti tutkimukseni painottuu oikeuskäytännön analysointiin. Pyrin voimassa olevaa

oikeutta, eli tässä tapauksessa oikeuskäytäntöä, tutkimalla ja analysoimalla löytämään

vastauksia tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksen lähdeaineiston painopiste on

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä, jossa on muodostunut tulkintajatkumo

suhtautumisesta Euroopan yhteisöön. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen pohjalta pyrin

argumentoimaan, millä tavalla EU-oikeus, EY:n tuomioistuimen toiminta ja ihmisoikeudet

yhteisössä ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta täyttävät ne kriteerit, joita Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa on ihmisoikeuksien suojelulle asetettu. Ihmisoikeustuomioistuimen,

kuten myös yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisut, ovat metodisesti haasteellisia

tutkimuskohteita. EU-oikeuden kehittämisessä EYT:n ratkaisukäytännöllä on keskeinen asema,

kuten myös ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöllä on ihmisoikeussopimuksen

tulkinnassa. Oikeuskäytännön tulkintaa ohjaava vaikutus ihmisoikeussopimusjärjestelmässä

kasvaa koko ajan, sillä ihmisoikeussopimus on ajallisesti vanha. Tämä pätee lainsäädännön

13 Euroopan ihmisoikeussopimus muutettuna 11. lisäpöytäkirjalla (SopS 85–86/1998).
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käyttöön oikeuslähteenä yleensäkin. Mitä vanhempaa lainsäädäntö on, sitä tärkeämmäksi tulee

tuomioistuimen oikeuskäytäntö sitä sovellettaessa. Erityisen haastavaa

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tulkinnasta tekee se, että tuomioistuimen

oikeuskäytäntö on dynaamista ja uutta luovaa.

Kysymyksen asettelussa ja tutkimuksessa huomioitavaksi tulee voimassa olevana oikeutena

ensinnäkin Euroopan ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö.

Keskitän tarkastelun ainoastaan ns. alkuperäiseen ihmisoikeussopimukseen ja jätän siihen

liittyvään sosiaalisen peruskirjan sekä lisäpöytäkirjat tarkasteluni ulkopuolelle. Perustelen

niiden rajaamista tutkimuksen ulkopuolelle sillä, että niitä on ratifioitu hyvin vaihtelevasti, eikä

näin ollen ole mielekästä yrittää tarkastella niiden edellyttämää suojan tasoa.14 Toisaalta

sosiaalinen peruskirja ja lisäpöytäkirjat ovat tarkastelussa mukana ihmisoikeustuomioistuimen

tulkintakäytännön kautta, sillä tuomioistuin käyttää niitä tulkintansa apuvälineenä, vaikka

kaikki osapuolet eivät niitä olekaan ratifioineet.

Euroopan yhteisön ihmisoikeuksien tasoa tarkasteltaessa on huomioitava Euroopan unionin

perussopimukset, joita ovat Rooman sopimus (1957) Euroopan yhteisön perustamisesta,

Maastrichtin sopimus (1992) Euroopan unionin perustamisesta sekä Amsterdamin (1997)15 ja

Nizzan (2001)16 sopimukset. Myös Lissabonin sopimus on mukana tarkastelussa, vaikka se ei

viivytysten vuoksi tulekaan voimaan alkuperäisen aikataulun mukaan. Jos ja kun Lissabonin

sopimus tulevaisuudessa saatetaan voimaan, se liittyy edellä lueteltujen EU:n perussopimusten

jatkoksi. Lisäksi EU:n perusoikeuskirja on mukana tarkastelussa, sillä se on saanut

oikeudellista merkitystä ihmis- ja perusoikeuksien määrittämisessä huolimatta oikeudellisen

sitovuuden puuttumisesta.

Käsiteltäviä oikeusjärjestyksiä ei voi kategorisoida tiukasti kansainvälisen oikeuden alle, ne

ovat pikemminkin ylikansallisia oikeusjärjestyksiä. Ylikansallisen oikeuden perinteisestä

 14 Kaikki ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajat, eivätkä edes kaikki EU:n jäsenvaltiot ole ratifioineet sosiaalista
peruskirjaa, esimerkiksi EU:n jäsenvaltioista Bulgaria, Liettua ja Viro eivät ole ratifioineet sitä. Tilanne
13.10.2008.
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=035&CM=8&DF=10/14/2008&CL=ENG
15 Amsterdamin sopimukseen kuului unionin kehittäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena (mm.
henkilöiden vapaan liikkuvuuden ns. Schengenin sopimus osaksi perussopimuksia); unionin ja kansalaisten
lähentäminen; unionin ulkosuhteiden vahvistaminen (mm. kriisinhallinta – kuten humanitaariset ja
pelastustehtävät, rauhanturvaaminen ja rauhanpalauttaminen); määräenemmistöpäätökset neuvostossa.
16 Nizzan sopimuksen keskeisimmät uudistukset koskivat neuvoston äänten uudelleenpainotusta, komission
kokoa ja sen työn organisointia, määräenemmistöpäätösten lisäämistä sekä Euroopan parlamentin paikkajakoa.
Nizzan sopimus antoi unionille valmiudet laajentumiseen.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=035&CM=8&DF=10/14/2008&CL=ENG
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kansainvälisestä oikeudesta erottaa tavat tuottaa normeja, sekä tavat soveltaa niitä. Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen praksis edustaa tällaista ylikansallista norminantoa, jossa

oikeuskäytännöllä luodaan uutta oikeutta. EIT:n irtautumista kansainvälisestä oikeudesta

ilmentää se, että tuomioistuin on suhtautunut varauksellisesti Wienin valtiosopimusoikeutta

koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten soveltuvuuteen. Ihmisoikeustuomioistuin on

korostanut ihmisoikeussopimuksen konstitutionaalista luonnetta ja katsonut tästä seuraavan,

että sopimukseen ei voida soveltaa Wienin yleissopimuksen määräyksiä varaumista tai

kansainvälisen oikeuden seuraannosta sellaisenaan.17

Ihmisoikeussopimusjärjestelmää vielä yleisemmin EU-oikeus tunnetaan ylikansallisena

oikeusjärjestyksenä, joka irrottautuu kansainvälisestä oikeudesta perustaltaan.

Primaarinormisto muodostuu muodolliselta statukseltaan kansainvälisoikeudellisista

sopimuksista, vaikka EU-oikeus onkin etääntynyt (sellaisena kuin EYT on sitä tulkinnut)

kansainvälisoikeudellisista lähtökohdistaan siinä, että primaarinormistolla voidaan asettaa

oikeuksia ja velvollisuuksia jäsenvaltioiden ohella myös yksityisille subjekteille. EU:n

sekundaarinormistoa puolestaan ei voida kategorisoida kansainvälisoikeudellisiksi

sopimuksiksi, sillä sekundaarinormien antamistavat tekevät siitä jotain muuta, kuin kansallista

tai kansainvälistä oikeutta. EYT on luonnehtinut EU-oikeutta kansallisiin oikeusjärjestyksiin ja

kansainväliseen oikeuteen nähden ’sui generis’ -tyyppiseksi, itsenäiseksi

oikeusjärjestykseksi.18

Kansainvälisoikeudelliset sopimukset eivät voi juurikaan tarjota ratkaisuja näiden

oikeusjärjestysten keskinäissuhteeseen. Koska Wienin valtiosopimusoikeutta koskeva

yleissopimus (1969) sääntelee vain valtioiden välisiä sopimuksia, ei siitä löydetä säännöksiä,

jotka selkiyttäisivät ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perustamissopimusten keskinäistä

suhdetta. Kansainvälisessä oikeudessa ei myöskään ole voimassa oikeuslähteiden tai

oikeussääntöjen hierarkiaa samalla tavalla kuin kansallisissa oikeusjärjestyksissä.19

Lainsäädännön ohella käytän aineistona asiantuntijakirjoituksista, jotka käsittelevät

ihmisoikeusteemoja yleisellä tasolla, suhteessa Euroopan unioniin sekä tuomioistuinten

17 Ibid s. 294 295. Ks. Wienin valtiosopimusoikeutta koskeva yleissopimus (SopS 33(1980) varaumat: II osa, 2
osasto, seuraanto VI osa 75 artikla. EIT on esimerkiksi argumentoinut, ettei ihmisoikeussopimukseen voi tehdä
Wienin yleissopimuksen mukaisia varaumia.
18 Tuori 2007 s. 296.
19 Cassese 2005 s. 198–199. Ainoa Wienin yleissopimuksen säännös, joka voisi tässä yhteydessä tulla
huomioitavaksi on yleisenä sopimusoikeuden perusperiaatteena tunnettu ”pacta sunt servanda” -pariaate.
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keskinäistä suhdetta pohdiskelevaa materiaalia, ja oikeustapausanalyysejä

ihmisoikeustuomioistuimessa ratkaistuista tapauksista. Kansainvälinen politiikka kulkee käsi

kädessä edellä mainittujen kanssa, ja sitä hieman joissain kohden sivuankin. Politiikka rajautuu

kuitenkin tämän oikeustieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka se epäilemättä antaisi

mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen. Pyrin tarkastelussani pitäytymään

ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta relevantissa aineistossa. Ihmisoikeuksista Euroopan

unionissa on löydettävissä huomattavan paljon kirjallisuutta, mutta pyrin valikoimaan aiheesta

sellaisia kirjoituksia, jotka ovat merkittäviä nimenomaan ihmisoikeussopimuksen ja -

tuomioistuimen näkökulmasta.

Koska lähdeaineistoni on kansainvälisoikeudellista, ylikansallista ja eurooppalaisoikeudellista,

tarvitsen metodiseksi apuvälineeksi oikeusvertailua. Oikeusvertailevassa tutkimuksessa

tutkitaan ja vertaillaan eri oikeusjärjestyksiä tai niiden osia. Siinä on kyse ”erilaisten

oikeusjärjestelmien asettamisesta rinnakkain tarkastelun kohteeksi tiedonhankkimiseksi”

esimerkiksi jonkin yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi, tai oikeudellisen teorian

muodostamiseksi. Oikeusvertailun avulla pyritään selittämään eri oikeusjärjestysten välisiä

eroja ja yhtäläisyyksiä sekä näiden syitä. Saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi

oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa, oikeuspolitiikassa tai lainsäädäntötoiminnassa.

Oikeusvertailu on erityisen käyttökelpoista kansainvälisen oikeuden tutkimuksessa.20

Vertailevana elementtinä eli ns. ’comparatio’:na tutkimuksessani on ihmisoikeuksien suojan

taso ihmisoikeustuomioistuimessa ja Euroopan yhteisössä. Oikeusvertailun käyttäminen

edellyttää molempien järjestelmien tuntemusta, jonka takia tutkimuksen alussa käyn läpi

molempien järjestyksiä niiltä osin, kuin katson olevan tarpeellista.

* * * * *

Tutkimuksen alussa selostan lyhyesti ihmisoikeusvalvonnan kannalta oleellisia instituutioita eli

Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta sekä ihmisoikeuksien asemaa unionissa yleensä. Lisäksi

esittelen ihmisoikeussopimusta ja ihmisoikeustuomioistuinta. Selostan järjestelmien

rinnakkaiselon kannalta oleelliset seikat, jotka muodostavat oikeudellisen ympäristön, jossa

ihmisoikeustuomioistuin tarkastelee EY:n ihmisoikeuksien suojan tasoa. Tämä jälkeen siirryn

luvuissa kolme ja neljä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja temaattisesti seuraamalla

rakentamaan käsitystä siitä, mikä todella on Strasbourgin tuomioistuimen käsitys

20 Husa 1998 s. 13–14.
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ihmisoikeuksien suojan tasosta Euroopan yhteisössä. Luvussa neljä käsittelen tulkinnan

kannalta tärkeintä Bosphorus-ratkaisua, jota luku kolme pohjustaa.

Tarkasteltuani ihmisoikeustuomioistuimen tulkintajatkumoa yhteisön ihmisoikeussuojasta,

otan esille EU-oikeuden ihmisoikeustuomioistuimelle tarjoaman vertailutuen. EU-lähteiden ja

yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännön hyödyntäminen ihmisoikeustuomioistuimessa

kertovat unionin oikeuden tärkeästä asemasta ihmisoikeuksien määrittelyssä Euroopassa.

Lisäksi se kertoo myös tuomioistuinten välisestä, kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta, jolla

pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja moderniin ihmisoikeustulkintaan.

Eurooppalaisittain tuorein ja modernein ihmisoikeusasiakirja, Euroopan unionin

perusoikeuskirja tulee muuttamaan EU-oikeuden ihmisoikeussuojelua, ihmisoikeussopimuksen

asemaa unionissa. Tätä kautta myös ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnat yhteisöjen

ihmisoikeuksien suojan tasosta voivat muuttua. Käsittelen luvussa 6. perusoikeuskirjaa, ja tuon

esiin ennen kaikkea sen suhteen ihmisoikeussopimukseen. Samassa luvussa käsittelen myös

toista ihmisoikeustuomioistuimen tulkintajatkumon kannalta merkityksellistä teemaa, eli EU:n

liittymistä ihmisoikeussopimukseen. Oikeudelliset perustelut liittymisen puolesta ovat vahvoja,

mutta jäsenvaltioilta tuntuu puuttuvan poliittista tahtoa. Liittyminen asettaisi EU:n, ja sitä

kautta luonnollisesti myös yhteisön toimet ja lainsäädännön, samoin kuin yhteisöjen

tuomioistuimen ratkaisutkin, ihmisoikeustuomioistuimen valvonnan piiriin.

Ihmisoikeustuomioistuimen ja eurooppalaisen ihmisoikeussuojelun kannalta tämä on

ehdottoman toivottavaa. Tutkimuksen lopuksi kerään yhteen vastaukset tutkimuskysymyksiini

ja esittelen lyhyesti jatkotutkimusmahdollisuuksia.
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2. Lähtökohdat: Yhdet oikeudet, kaksi järjestelmää

2.2. Kaksi järjestelmää

 2.2.1. Euroopan ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan Neuvosto perustettiin vuonna 1949 ja sen tärkeimpänä tehtävänä on ihmisoikeuksien

valvonta Euroopassa. Euroopan Neuvoston jäsenvaltiot allekirjoittivat Euroopan

ihmisoikeussopimuksen (EIS)21 vuonna 1950 ja se astui voimaan vuonna 1953. Sopimukseen

on tällä hetkellä liittynyt 47 valtiota. Sopimuksella ”[k]orkeat sopimuspuolet takaavat

jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle – –  yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja

vapaudet”.

Sopimus pohjautuu YK:n vuonna 1948 antamaan ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen

julistukseen. Euroopan ihmisoikeussopimus turvaa pääsääntöisesti kansalais- ja poliittisia

oikeuksia22. Taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista on sovittu erikseen

Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa.23 Nämä niin sanotut hyvinvointioikeudet tulevat

turvatuiksi myös ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kautta. Vuonna 1965 voimaan

astuneen sosiaalisen peruskirjan katsotaan kuuluvan tiivisti yhteen ihmisoikeussopimuksen

kanssa24, vaikka kaikki ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaneet valtiot eivät sosiaalista

peruskirjaa olekaan ratifioineet25. Sosiaalista peruskirjaa voidaan kuitenkin käyttää tulkinta-

apuna sovellettaessa varsinaista ihmisoikeussopimusta. Sosiaalisessa peruskirjassa turvatut

toisen sukupolven oikeudet jätettiin varsinaisen sopimuksen ulkopuolelle, muun muassa sen

21 Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms, CETS No.: 005) / (SopS 63/1999).
22 Ns. ensimmäisen sukupolven oikeudet.
23 European Social Charter CETS No.: 035 / (SopS 44/1991).
24 Euroopan Neuvoston piirissä.
25 Sosiaalinen peruskirja rajoittuu koskemaan vain siihen liittyneiden valtioiden kansalaisia, joten kysymyksessä
on periaatteessa vastavuoroisuudelle perustuva sopimusjärjestely. Lisäksi sopimusvaltiot voivat valita
ratifioivatko sopimuksen kokonaan vai vain osia siitä.
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vuoksi, ettei niiden valvontaa yleisesti, YK:n TSS-sopimuksessakin26 omaksutun käsityksen

mukaan, katsottu olevan mahdollista järjestää yksilövalitusoikeuden pohjalta.27

Euroopan ihmisoikeussopimusta on täydennetty myöhemmin 14:llä eri lisäpöytäkirjalla, joista

viimeisimmällä eli 14. lisäpöytäkirjalla28, tehdään mahdolliseksi Euroopan unionin liittyminen

ihmisoikeussopimukseen.29 Aikaisempi, 11. lisäpöytäkirja30, joka astui voimaan vuonna 1998,

muutti ihmisoikeuksien valvontajärjestelmää korvaamalla aiemman ihmisoikeustoimikunnan ja

osa-aikaisen tuomioistuimen kokopäiväisellä ihmisoikeustuomioistuimella.31

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on alun perin perustettu Euroopan

ihmisoikeussopimuksella ja nykyisessä muodossaan se on toiminut vuodesta 1998.

Ihmisoikeustuomioistuin toimii ihmisoikeussopimuksen ylimpänä tulkitsijana. Sen tehtävänä

on valvoa ihmisoikeuksien toteutumista jäsenvaltioidensa alueella. Tätä tehtävää se toteuttaa jo

vanhoissa perinteisissä oikeusvaltioissa paljastamalla mahdollisia vikoja oikeuskulttuurissa,

jotka kansallisella tasolla ovat jääneet huomaamatta, sekä vahvistamalla oikeusvaltiokehitystä

uusissa jäsenvaltioissa, erityisesti entisissä itä-blokin maissa. Samalla EIT myös tasoittaa tietä

hakijamaiden EU-jäsenyydelle.32 Ihmisoikeussopimus ja sen toteutumista valvovan

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö näyttävät Euroopassa tietä perus- ja

ihmisoikeuksien soveltamisessa. Ihmisoikeustuomioistuin voi velvoittaa

ihmisoikeussopimuksen alaiset valtiot muuttamaan lainsäädäntöään tai määrätä korvaamaan

ihmisoikeusrikkomuksesta aiheutunut vahinko.33

Ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan mukaan sopimusvaltiot ”[s]itoutuvat noudattamaan

tuomioistuimen lopullista tuomiota jutuissa, joiden osapuolina ne ovat”. Sen ratkaisut eivät

sinällään tule suoraan osaksi voimassa olevaa valtion sisäistä oikeutta, mutta käytännössä

26 TSS-sopimus: Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus.
27 Pellonpää 2005b s. 26–35. Kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkauksista voidaan valittaa
yksilövalituksella, ks. myöhemmin kappale Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivalta suhteessa Euroopan
Unioniin.
28 Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending
the control system of the Convention, CETS No.: 194.
29 Pellonpää 2005a s. 204–206.
30 Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
restructuring the control machinery, CETS No.: 155.
31 Pellonpää 2005a s. 97–104.
32 Pellonpää 2005a s. 1–5.
33 Husa 1998 s. 48.
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valtiot usein toteuttavat tarvittavat toimet, jotta tuomioistuimen havaitsemat loukkaukset eivät

toistuisi.34 Tuomioiden noudattamista valvoo Euroopan Neuvoston ministerikomitea.

2.2.2. Yhteisöjen tuomioistuin ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) tehtävä on yhteisön oikeuden tulkinta; se tutkii

yhteisön toimien lainmukaisuutta ja varmistaa yhteisön oikeuden yhtenäisen soveltamisen.

Keskeisiä oikeusperiaatteita ovat yhteisön oikeuden välitön soveltuvuus sekä yhteisön

oikeuden etusija kansalliseen oikeuteen nähden.35 Tuomioistuimen tuomiovalta ulottuu

Euroopan unionin jäsenvaltioihin, joita tällä hetkellä on 2736. EU ja EYT pitävät yhteisön

oikeuden yleisinä periaatteina perus- ja ihmisoikeuksia sellaisena, kuin ne ovat Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa ja sellaisena, kuin ne taataan jäsenvaltioiden valtiosäännöissä37.

Euroopan ihmisoikeussopimus on tätä kautta läsnä yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen teossa

periaatetasolla. Ihmisoikeussopimus vaikuttaa EU-oikeuteen myös epäsuorasti sen vuoksi, että

kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Euroopan ihmisoikeussopimuksen, ja niillä on

velvollisuus kunnioittaa sopimusta myös toimiessaan EU:n puitteissa.

Yhteisön tuomioistuin on toimivaltainen valvomaan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista

vain sellaisissa asioissa, jotka kuuluvat yhteisöjen toimivaltaan. Ennakkoratkaisuissa

yhteisöjen tuomioistuimen mahdollisuudet valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

riippuvat siitä, onko käsiteltävänä oleva kansallisen lainsäädännön kysymys yhteisöjen

toimivallan piirissä (”within the scope of Community law”).38 Yhteisöjen tuomioistuin on ollut

aktiivisempi perusoikeuksien turvaamisessa, kuin EU:n lainsäädäntövaltaa käyttävät elimet.

Politiikan oikeudellistuminen, eli tuomioistuinten roolin vahvistuminen uuden oikeuden

34 Velvollisuus noudattaa tuomioita ei perustu ainoastaan jäsenvaltioiden päätökseen kunnioittaa universaaleja
arvoja vaan heidän yhteiseen intressiin turvata demokratia ja syvällisen yhteistyön perusteet Euroopassa.
Sopimuksen ehtona on, että valtiot hyväksyvät tuomioistuimen vallankäytön ja sen tuomioiden sitovan luonteen.
Käytännössä suurin osa sopimuksen toimivuudesta on sen tehokkaan valvontakoneiston ansiota. Sopimus on
tärkeä osa Euroopan poliittista toimintaympäristöä, sillä jokaista valtion saamaa tuomiota ja sen tehokasta
täytäntöönpanoa valvovat kaikki muut Euroopan valtiot Euroopan Neuvoston Ministeri Neuvoston kautta.
Käytännössä tuomioiden velvoitteiden täyttäminen vaatii usein valtioilta toimenpiteitä, joiden toteuttaminen voi
kestää vuosiakin. 1.3.2007 Ministeri Neuvoston valvonnassa oli 5691 tuomiota, joiden täytäntöönpano ei ollut
täydellisesti saatettu loppuun; Execution of judgments: www.coe.int> human rights> execution of judgments of
the European Court of Human Rights.
35 http://curia.europa.eu/index.htm> Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.
36 Vrt. Euroopan Neuvoston jäseniä 47.
37 Unionisopimuksen 6 artikla.
38 Ks. esimerkiksi tapaukset ECJ, C-299/95 Kremzow 1997, kohta 15.; ECJ asia 222/84 Johnston 1986, kohta 15.

http://www.coe.int
http://curia.europa.eu/index.htm


16

luomisessa, on selkeästi nähtävissä yhteisöjen tuomioistuimessa. EYT:n aktiivisen roolin

ansiosta ihmis- ja perusoikeudet ovat tulleet osaksi unionin perusperiaatteita. EYT on

edellyttänyt jo pitkään perusoikeuksien kunnioittamista jäsenvaltioilta niiden soveltaessa EU-

oikeutta. Kehityssuunta on nähty positiivisena, vaikka yhteisöjen tuomioistuinta onkin syytetty

lainsäädäntövallan ottamisesta itselleen.39

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen rooli tulee tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti

muuttumaan, ensinnäkin laajenevan toimivallan, ja toiseksi perusoikeuskirjan oikeudellisen

sitovuuden myötä. Perusoikeuskirjan saattaminen oikeudellisesti sitovaksi tekee siitä virallisen

lähteen EU-oikeudessa, jonka noudattamista EY-tuomioistuin valvoo. Lissabonin sopimus

puolestaan laajentaa tuomioistuimen toimivallan koskemaan täysimääräisesti oikeus- ja

sisäasioita, jossa EYT:n toimesta tapahtuva ihmis- ja perusoikeuksien valvonta tällä hetkellä on

puutteellista.40

Euroopan unionin sisällä ihmisoikeudet olivat pitkään taloudellisten kysymysten varjossa,

johtuen yhteisön historiasta ja lähtökohdista; se on ensisijaisesti taloudellisten etujen ajamiseen

perustettu yhteistyöjärjestö. Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta huolestuttava seikka

EU:n ihmisoikeuspolitiikassa onkin ollut neljän taloudellisen perusvapauden etusija

perusoikeuksiin nähden. Taloudellisten vapauksien ylivertainen asema ihmisoikeuksiin nähden

on näkynyt esimerkiksi siinä, että perusoikeuksille on voitu asettaa pitkälle meneviä rajoitteita

turvatessa taloudellisia vapauksia, etenkin jos kyseessä ovat olleet primaarioikeuden

määräykset.41

Euroopan unionin integraation laajentuminen uusille aloille on muuttanut unionin luonnetta

ainoastaan talouteen keskittyvänä toimijana ja perusoikeuskirja on tuonut uusia näkökulmia

markkinavapauksien ja perusoikeuksien suhteeseen. Erityisesti perusoikeuskirjan kattavuus

merkitsee sitä, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden hyväksyttävillä rajoitusperusteilla on yhä

useammin kiinteä yhteys perusoikeuksina tunnustettuihin periaatteisiin.42 Näyttääkin siltä, että

39 Nieminen 2004 s. 128–129.
40 EU network of independent experts on fundamental rights: Report 2005, Kommentaari EU:n
Uudistamissopimuksesta.
41 Ojanen 2007 s. 192–193; Drzemczewski 2001 s. 26–27. Esimerkkinä taloudellisten perusvapauksien etusijalle
asettamisesta oli tapaus CFI, T/112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, Judgment of 20 February 2001, jossa
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei seurannut ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä EIS 6 artiklan
soveltamisesta vaan antoi yhteisön oikeudelle etusijan. Ks. Esimerkiksi Drzemczewski 2001 s. 26–27.
42 Ojanen 2007 s. 192–193. Kansalaisuuden vaikutuksesta EU:n perusoikeusulottuvuuteen ks. esimerkiksi Ojanen
2007 s. 203–215.
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perusoikeudet ovat nousemassa markkinavapauksien rinnalle yhteisön periaatteissa, ja niitä

pidetään selkeästi osana unionin primaarioikeutta. Tämä perusoikeuksien asema unionin

periaatteiden joukossa vahvistetaan Lissabonin sopimuksella, johon sisältyy perusoikeuksien

kohottaminen primaarioikeuden tasolle. Lissabonin sopimuksella taloudellisista vapauksista ja

perusoikeuksista tulee tasavertaisia unionin periaatteita.

Viitteitä perusoikeuksien asema kohoamisesta on saatu juuri EY-tuomioistuimen ratkaisuista.

Viimeisten vuosien aikana yhteisöjen tuomioistuimessa on syntynyt oikeuskäytäntöä, joissa on

käsitelty, millä edellytyksillä ja rajoituksilla perusoikeuksien voidaan katsoa rajoittavan neljää

perusvapautta.43 Yhteisöjen tuomioistuin on lisännyt perusoikeusargumenttien painoarvoa

yhteisön taloudellisten vapauksien rajoittajana. Tapauksessa Schmidberger44 tavaroiden vapaan

liikkuvuuden rajoitusta perusteltiin perusoikeuksien suojaamisen tarpeella ensimmäisen kerran

koko unionin historian aikana.45 Omega-ratkaisussa46 puolestaan perusoikeusnäkökohdilla

perusteltiin palveluiden tarjoamisen rajoitusta. Molemmissa tapauksissa EY-tuomioistuin

katsoi, että markkinavapauksien rajoittaminen perusoikeuksilla ei ollut ristiriidassa EU:n

perussopimusten kanssa, eikä näin ollen EU-oikeuden vastainen.47 EYT:n ennakkoratkaisut

Schmidberger ja Omega tuovat esiin, että perusoikeuksien suojelu on painava intressi, jonka

vuoksi tavaroiden ja liikkuvuuden rajoitukset voivat olla perusteltuja. Tämä on tosin

mahdollista vain tietyin edellytyksin. Perusoikeusperustaisten rajoitusten on oltava

välttämättömiä ja lisäksi rajoitusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltaviin päämääriin.48

EY-tuomioistuimen ratkaiseman Cresson-tapauksen49 perusteella näyttäisi, että myös

primaarioikeuden määräyksiä voisi olla mahdollista tarkastella suhteessa perusoikeuksiin.

Ratkaisussa annetaan viitteitä siitä, että Euroopan ihmisoikeussopimusta voisi käyttää EY:n

perustamissopimuksen artikloiden tulkinnan perusteena. Schmidberger  Omega  Cresson -

43 Ojanen 2007 s. 193.
44 ECJ, C-112/00 Schmidberger (2003) ECR I-5659.
45 Ojanen 2004 s. 128.
46 ECJ, C-36/02, Omega (2004).
47 Morijn 2006 s. 21, 34; Omega-tuomion kohta 35.
48 Ojanen 2007 s. 197. Schmidberger-tapauksessa tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittaneilla perusoikeuksilla
oli ’erityinen merkitys’. Tuomioistuin päätyi tältä pohjalta siihen, että perusoikeuksien ”[s]uojelu on perusintressi,
jonka vuoksi yhteisön oikeudessa asetuttujen velvoitteiden eli jopa tavaran vapaan liikkuvuuden kaltaisista
perustamissopimuksissa taatuista perusvapauksista johtuvien velvoitteiden rajoittaminen voi olla perusteltua”
(kohta 74). Toisin sanoen yhteisöjen tuomioistuin tunnustaa ”[p]erusoikeudet sellaisina intresseinä, joiden vuoksi
jopa tavaran vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaminen voi olla perusteltua”. EYT ei kuitenkaan rakenna
argumentaatiotaan perusoikeuskirjan varaan, vaikka sen artiklat 11 ja 12 puhuvatkin sananvapaudesta ja
kokoontumisvapaudesta. Ojanen 2004 s. 133
49 ECJ, C-432/04, Komissio vs. Édith Cresson, 11.7.2006.
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ratkaisuja voidaan kaikkia pitää jonkin asteisena signaalina unionin normatiivisen perustan

siirtymisestä pois poispäin ensisijaisesti talouden ja tehokkuuden varaan rakentuvasta

instituutiosta.50 Tapausten perusteella näyttäisi, että perusoikeusargumentein olisi mahdollista

asettaa taloudellisille vapauksille pidemmälle meneviä rajoituksia kuin muilla perusteilla.

Perusoikeuskytkentäisten rajoitusten painoarvo näyttää olevan suurempi kuin muiden

rajoitusperusteiden.51

2.3. Ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan yhteisön tuomioistuin

2.3.1. Kunnioitusta ja yhteistyöhalukkuutta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöjen väliset

vakavat ristiriidat ovat olleet vähäisiä. Tähän on syynä molemminpuolinen kunnioitus, jota

tuomioistuimet ovat oikeuskäytännöllään osoittaneet. Etenkin yhteisöjen tuomioistuin on

pyrkinyt tulkinnoissaan hakeutumaan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa samoille linjoille.

Yhteisöjen tuomioistuin on tarkasti seurannut ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä

määritellessään yhteisön ja yleisesti koko unionin perusoikeuksia. Tämä on luonnollista ottaen

huomioon, että perus- ja ihmisoikeudet, sellaisena kuin ne ovat esimerkiksi

ihmisoikeussopimuksessa, ovat osa unionin oikeusperiaatteita.52 Tästä on maininta

Maastrichtin sopimuksen 6(2) artiklassa, jossa viitataan suoraan ihmisoikeussopimukseen.53

Yhteisöjen tuomioistuimet korostavat ihmisoikeussopimuksen tärkeää roolia huomioimalla itse

sopimuksen sekä sitä tulkitsevan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön ratkaistessaan

oikeustapauksia.54 Kuten edellä toimin jo ilmi, EY:n tuomioistuin on hyväksynyt

ihmisoikeussopimuksen takaamien oikeuksien voivan syrjäyttää EU-sopimuksessa määritellyt

50 Salminen 2007 s. 296 297.
51 Ojanen 2007 s. 197.
52 Pellonpää 2005b s. 1230–1232.
53 “Unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950
allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä
valtiosääntöperinteessä.” EUS 6(2) art.
54 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 3–6, Duvigneau 1998 s. 61.
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neljä vapautta.55 Tästä huolimatta yhtenä EYT:n ihmisoikeuskontrollin epäkohdista on pidetty

ratkaisujen tekemistä taloudellisista lähtökohdista käsin.56

Erityisen tarkasti EYT on seurannut ihmisoikeustuomioistuimen näkemyksiä EIS 6 ja 13

artikloiden oikeudenkäynnin prosessuaalisista takeista, joille EU-oikeuden vaatimus

oikeussuojakeinojen tehokkuudesta suoraan perustuu.57 Havainnollistava esimerkki tästä on

vuonna 1998 annettu Baustahlgewebe-ratkaisu58, jossa yhteisöjen tuomioistuin viittaa suoraan

EIS:n 6 artiklaan.59 Valmius huomioida ihmisoikeudet ja ihmisoikeussopimus eivät ole

vähentyneet EU:n toimivaltuuksien laajentuessa yhä uusille, ihmisoikeusherkille aloille,

voidaan jopa sanoa asian olevan päinvastoin.60 Vuonna 2005 ratkaistu Maria Pupino -tapaus61

koski III pilarin alaista neuvoston puitepäätöstä ja sen soveltamista. Tapaus osoittaa, kuinka

EU:n perusoikeusjärjestelmän soveltamisala laajenee III pilarin puitepäätösten kautta

koskemaan asioita, jotka tähän saakka ovat jääneet vaille unionin omaa, sisäistä valvontaa.

EYT:n mukaan: ”[p]uitepäätöstä on tulkittava kunnioittaen perusoikeuksia, joista on erityisesti

mainittava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sellaisena kuin se ilmaistaan

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja sellaisena kuin Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on sitä tulkinnut”62

Ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen yhteistoiminnan kannalta on

positiivista, että EU:n saa enenevässä määrin jäsenvaltiota muistuttavia piirteitä.

Ihmisoikeustuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet ovat pitkään tehneet yhteistyötä ja nyt

yhteisöjen tuomioistuimen roolin muuttuessa enemmän kansallisia korkeimpia tuomioistuimia

muistuttavaa suuntaan, tulee yhteistyö myös ihmisoikeustuomioistuimen ja EY-tuomioistuimen

välillä helpottumaan. Lisäksi positiivinen asia yhteistyön kannalta on, että EU:n

perusoikeuksista tulee koko ajan enemmän valtioiden sisäisiin perusoikeuksiin verrattavia

oikeuksia63. Näin voidaan sanoa, kun ajattelemme valtioiden sisäisten oikeuksien luonteeseen

kuuluvan, että ne ovat kirjattu lakiin tai ovat muutoin yleisesti tunnustettu, niillä on

55 ECJ, asia C-112/00 Schmidberger, 12.6.2003.
56 Pellonpää 2005b s. 1231.
57 “[T]his applies, in particular, to the procedural guarantees under art 6 & 13 ECHR, on which the ECJ ruling on
effective legal protection under Community law are based.” Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6.
58 ECJ, C-185/95 P, Baustahlgewebe 1998,
59 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6.
60 Ks. Pellonpää 2005b s. 1232; EYT:n Maria Pupino -tapaus, 16.6.2005.
61 ECJ, Asia C-105/03 Maria Pupino, 16.6.2005.
62 Maria Pupino -tapaus kohta 59.
63 Pellonpää 2005b s. 1230.
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oikeusvaikutus, ihmiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja oikeudet toteutuvat käytännössä.

Tältä kannalta katsottuna Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi hyvä olla valtioiden

korkeimpien oikeuksien tavoin ihmisoikeustuomioistuimen valvonnan alainen.64

Tulevaisuudessa todennäköisesti EU:n ja yksittäisten jäsenvaltioiden perustuslait tulevat

täydentämään toisiaan, jolloin voidaan puhua ns. monitasoisesta konstitutionalismista, sillä

kummankin lähtökohtana ”kansalta saatu valtuutus”.65

Myös EU:n perusoikeuskirja, saadessaan oikeudellisen pätevyyden, tulee muuttamaan

ihmisoikeustuomioistuimen ja EU:n suhdetta, ja samalla myös tuomioistuinten keskinäistä

suhdetta. Sekä yhteisöjen tuomioistuin, että perusoikeuskirja itsessään, huomioivat konfliktien

mahdollisuuden ja molemmat kunnioittavat ihmisoikeustuomioistuinta ihmisoikeusnormien

ylimpänä tulkitsijana. Niinpä ’double standardin’ mahdollisuudet tulevat enemminkin

pienentymään kuin lisääntymään.66 Perusoikeuskirjaa ja sen suhdetta

ihmisoikeussopimusjärjestelmään tarkastelen lähemmin luvussa 6.

Myös ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään pyrkinyt yhdenmukaiseen tulkintaan

EY:n tuomioistuimen kanssa. EIT on huomioinut EU:n oikeusjärjestyksen erityispiirteitä

ratkaisukäytännössään ja vältellyt erilaisia tulkintoja samankaltaisissa tapauksissa.67 Toisaalta,

ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön kehitys on myös osoittanut, että se on valmis

tutkimaan, ovatko toimivallan siirrot ylikansallisille ja kansainvälisille organisaatioille

sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksen kanssa. Tämä koskee myös toimivallan siirtoja

Euroopan yhteisölle ja unionille.68 Ihmisoikeustuomioistuin osoitti Matthews-ratkaisullaan, että

se tulee pitämään EU-jäsenvaltioita vastuullisina Euroopan yhteisöjen tekemistä

ihmisoikeuksien loukkauksista tiettyjen ehtojen täyttyessä.69 Käsittelen toimivallan siirtoja,

Matthews-tapausta ja siihen johtanutta tulkintakäytäntöä tarkemmin luvussa 3.

Vaikka tuomioistuimet ovat kyenneet toimimaan rinnakkain jo pitkään ilman selkeitä

pelisääntöjä, ei tästä pidä vetää johtopäätöksiä, että tilanne voisi jatkua samanlaisena. Ian Ward

kuvasi tuomioistuinten keskinäistä suhdetta ennen vuosituhanteen vaihdetta seuraavasti: ”[t]he

bizarre jurisprudential twilight – – surrounds the relation of the ECHR and the European

64 Pellonpää 2005b s. 1230.
65 Nieminen 2004 s. 30–31.
66 Harmsen 2001 s.  625–627.
67 Pellonpää 2005b s. 1230–1233.
68 Harmsen 2001 s.  627.
69 Harmsen 2001 s.  627.
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Court of Justice”.70 Tuomioistuinten suhde ei ehkä ole enää aivan yhtä hämärä, kuin

kymmenen vuotta sitten, mutta on kuitenkin tämän hetkisen tilanteen ymmärtämisen kannalta

hyödyllistä käsitellä tapauksia, joissa tuomioistuimet näyttävät olevan eri linjoilla.

Käsittelenkin näitä tapauksia seuraavassa alaluvussa ennen siirtymistä

ihmisoikeustuomioistuimen Euroopan yhteisöä ja unionia käsitteleviin oikeustapauksiin.

2.3.2. Double standard?

Esimerkkejä ihmisoikeussopimuksen soveltamisen näkemyseroista faktoiltaan samankaltaisiin

tapauksiin yhteisöjen tuomioistuimen ja ihmisoikeustuomioistuimen välillä löytyy ainakin

kolmenlaisia.71 Ensimmäinen eriävä kannanotto koskee EIS 8 artiklan kotirauhan suojan

soveltamista yrityksiin (’business premises’) poliisin suorittamissa etsinnöissä.

Ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnan mukaan kotirauha kattaa myös ”ammatin harjoittajien

käytössä oleviin tilat”72, ja kotietsintä tällaisiin tiloihin on ilman oikeuden tuomarin antamaan

valtuutusta laiton.73 Yhteisöjen tuomioistuin on vastaavissa tapauksissa puolestaan katsonut,

että kotirauhan suoja ei ulotu kotietsintä tapauksissa ’yrityksen tiloihin’74. Vaikka tulkintaerot

tuomioistuinten välillä johtuvat vain erilaisten käsitteiden käytöstä, näytti kannanottojen

valossa siltä, että tuomioistuimet olivat lähdössä erilinjoille EIS 8 artiklan tulkinnoissa.

Hieman myöhemmin ihmisoikeustuomioistuin on kuitenkin lieventänyt tulkintaohjeettaan niin,

että EIS 8 artiklaa sovelletaan yrityksen tiloihin ”tiettyjen olosuhteiden vallitessa” (”under

certain circumstances”)75. Mielenkiintoista on, että yhteisöjen tuomioistuimen muutamaa

kuukautta myöhemmin käsitellessä vastaavaa 8 artiklan soveltumiseen liittyvää tapausta76, ei

edelleenkään näyttänyt hakeutuvan samoille linjoille ihmisoikeustuomioistuimen kanssa.

Yhteisöjen tuomioistuin kylläkin huomioi EIT:n näkemyksen ratkaisunsa johdannossa, mutta

jätti epäselväksi, koskisiko ihmisoikeustuomioistuimen tulkinta EIS 8 artiklan soveltamisalasta

myös yhteisöoikeuden alaan kuuluvia tapauksia77. Tapauksen jälkeen EYT kritisoitiin siitä, että

70 Ward 1999 s. 264.
71 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6.
72 ECtHR, Niemietz vs. Saksa 1992.
73 Lavranos 2005 s. 35.
74 ECJ, Yhdistetyt kanteet 46/87 and 227/88 Hoechst, 1989 ECR 2859.
75 ECtHR, Colas Est vs. Ranska 2002.
76 ECJ, C-94/00 Roquette 2002.
77 ECJ, Roquette-tapaus 2002, kohta 25.
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se jätti oman kantansa epäselväksi, eikä näin edistänyt lainkaan tuomioistuinten tulkinnallista

yhdenmukaisuutta.78

Toinen kysymys, jossa tuomioistuimet ovat ottaneet eriävät kannat, on EIS 6 artiklan

soveltaminen yrityksiin ja oikeus olla todistamatta itseään vastaan.79 Ihmisoikeustuomioistuin

on tulkinnut 6 artiklaa niin, että myös yrittäjillä on oikeus pidättäytyä todistamasta itseään

vastaan.80 Yhteisöjen tuomioistuin puolestaan otti Orkem-tapauksessa81 asiaan tiukemman

kannan ja katsoi yritysten jäävän 6 artiklan soveltamisen ulkopuolelle.

Kolmas esimerkki tuomioistuinten eriävistä kannoista on niiden tulkinta EIS 6 artiklasta ja sen

soveltaminen ’Avocat Général’:n ja muiden vastaavien oikeuden virkamiehinä toimivien,

neuvoa-antavien instituutioiden asemaan, rooliin ja vaikutusvaltaan oikeudenkäynneissä.82

Ihmisoikeustuomioistuin on ottanut kannan, jonka mukaan on vastoin ihmisoikeussopimuksen

6 artiklaa, mikäli oikeudenkäynnin osapuolilla ei ole mahdollisuutta antaa vastinetta tämän

kaltaisten instituutioiden lausuntoihin. Tietyissä tilanteissa niiden pelkkä oikeudenkäynteihin

osallistuminenkin voi loukata EIS 6 artiklaa83. Ihmisoikeustuomioistuimen tulkita kattaa siviili-

, rikos-, sosiaali- ja hallinto-oikeudenkäynnit.84

Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, ettei ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ole

sovellettavissa EU:n julkisasiamieheen (’Advocate General’), johtuen EU:n organisatorisista

erityispiirteistä.85 Yhteisöjen tuomioistuin päätyi Emesa Sugar -ratkaisussaan86 siihen, että

ihmisoikeustuomioistuimen EIS 6 artiklan tulkinta oikeudenkäynnin osapuolten oikeudesta

esittää vastine oikeusasiamiehen lausuntoihin ei koske EU:n julkisasiamiehen lausuntoja. Tämä

johtuu yhteisön tuomioistuimen mukaan siitä, että EU:n julkisasiamiehen asema ei ole

verrattavissa vastaavien kansallisten oikeusasiamiesten asemaan.87 Oikeusprosessin taustalla

oli hollantilaisen tuomioistuimen ennakkopäätöspyyntö koskien artiklan 234. soveltamista

EY:n assosiaatiosopimukseen ja sokerin tuontiin Arubalta. Yhteisöjen tuomioistuimessa

78 Lavranos 2005 s. 35.
79 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6.
80 ECtHR, Funke vs. Ranska 1993, kohdat 47–59; Lavranos 2005 s. 35; Duvigneau 1998 s. 61–78.
81 ECJ, 374/87 Orkem 1989.
82 ECtHR, Vermeulen vs. Belgia 1996, kohta 27–34.
83 ECtHR, Vermeulen-ratkaisu kohta 34.
84 Lavranos 2005 s. 35–36. Ks. Myös ECtHR, J.J. ja K.D.B. vs. Alankomaat 1998; Reinhardt & Slimane-Kaïd vs.
Ranska 1998; Voisine vs. Ranska 2000.
85 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6–7.
86 Order of the Court of 4 February 2000 in Case C-17/98, Emesa Sugar (NV) v. Aruba.
87 Lavranos 2005 s. 36.
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käydyn oikeudenkäynnin yhteydessä sokeria Arubalta tuova Emesa Sugar -yhtiö pyysi saada

toimittaa vastauksensa EU:n julkisasiamiehen lausuntoon, mutta lausuntoa ei otettu vastaan.88

Emesa Sugar -yhtiö vei jutun edelleen ihmisoikeustuomioistuimeen, jonka vuonna 2000

käsittelemä Emesa Sugar -päätös89 koski EYT:n edellä mainittua ratkaisua. Ennen EIT:n

päätöstä arvuuteltiin, seuraisiko ihmisoikeustuomioistuin tulkinnassaan yhteisöjen

tuomioistuimen kantaa siitä, että tapaukset eivät ole verrattavissa ihmisoikeustuomioistuimen

aiempaan oikeuskäytäntöön.90 Ratkaisua ei kuitenkaan saatu, sillä valitus ei

ihmisoikeustuomioistuimen mukaan koskenut yksityisen oikeuksia ja velvollisuuksia

ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan merkityksessä (“[c]ivil rights and obligations within the

meaning of Article 6 § 1 of the Convention”), eikä se näin ollen ottanut tapausta käsiteltäväksi

ratione materiae -perustein.91 Tapauksen jälkeen näytti, että tuomioistuimet ajautuvat

erilinjoille julkisasiamiesten asemasta oikeudenkäynneissä. Tulkintaerot kaventuivat hieman

ihmisoikeustuomioistuimen Kress vastaan Ranska -päätöksen92 myötä, jossa EIT siteerasi

EYT:n Emesa Sugar -ratkaisun päälinjoja, vaikka se ei suoranaisesti ollutkaan osa päätöksen

tekoa.

Robert Harmsenin selittää tuomioistuinten tulkintaeroja sillä, että yhteisöjen tuomioistuin

tulkitsee ihmisoikeuksia aina yhteisöoikeuden näkökulmasta ja asettaa siten eri tavalla

painoarvoa ihmisoikeuksille kuin ihmisoikeustuomioistuin. Tämä ei tietenkään tarkoita, että

EYT ei ottaisi ihmisoikeuksia vakavasti, vaan enemminkin eri näkökulmasta. EYT tulkitsee

perus- ja ihmisoikeuksia suhteessa unionin etuihin ja päämääriin. Kaksitahoinen

ihmisoikeustulkinnan kehittäminen luo pohjaa monipuolisemmalle dialogille tuomioistuinten

välillä, mutta aiheuttaa toki myös haasteita.93 Tarkastelen tuomioistuinten

ihmisoikeustulkinnan lähtökohtia ja eroja tarkemmin luvussa 6.2.1.

88 Yritys siteerasi pyynnössään EIT:n Vermeulen-päätöstä (ECtHR,Vermeulen vs. Belgia, 1996) jossa EIT
käsitellessään Belgian kansallista oikeutta oli todennut EIS:n 6(1) artiklan loukatun, kun asianosaiselle ei annettu
mahdollisuutta vastata ’Avocat Généralin’ esittämiin loppupäätelmiin oikeudenkäynnissä kirjallisesti. Emesa
Sugar -valituksen taustalla oli ajatus Belgian ’Avocat Généralin’ ja EU:n julkisasiamiehen samantyyppisestä
asemasta. EYT hylkäsi kanteen sillä perusteella, ettei Vermeulen-tapauksessa täyttyneet edellytykset soveltuneet
yhteisön oikeuteen.
89 ECtHR, Decision of 13 January 2005 on Application no. 62023/00, Emesa Sugar N. V. v. the Netherlands.
90 Harmsen 2001 s. 639–640.
91 Emesa Sugar -päätöksen kohta D. Court’s assessment.
92 ECtHR, Decision of 7 June 2001 on Application No. 39594/98, Kress v. Ranska.
93 Harmsen 2001 s. 625–627.
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Kress ja Emesa Sugar -tapaukset todistivat viimeistään, että tuomioistuinten välisten

yhteyksien jatkuva lisääntyminen on väistämätöntä. Ratkaisujen jälkeen avoimena oli, miten

laajasti ihmisoikeustuomioistuin soveltaa jäsenvaltioita velvoittavaa ihmisoikeussopimusta ja

sen asettamia standardeja EY:n oikeudenkäyntiprosessiin.94 Lisäksi avoimena oli, kuka kantaa

vastuun mahdollisista ihmisoikeussopimuksen rikkomuksista. Olisiko se yhteisöoikeutta

implementoinut yksittäinen jäsenvaltio, vai kaikki EY:n lainsäätäjinä toimivat jäsenvaltiot

kollektiivisesti?95

Edellä kuvattujen tapausten jälkeen kansallisten-, ylikansallisten- ja kansainvälisten

tuomioistuinten keskinäistä työnjakoa pidettiin liian epäselvänä.96 Ihmisoikeustuomioistuimen

ja EY-tuomioistuimen katsottiin pyrkivän käyttäytymään kohteliaasti toisiaan kohtaan, jotta

rinnakkaiselo sujuisi jouhevasti.97 Tuomioistuinten aiempi, epäselvyyksiä aiheuttanut

horisontaalinen suhde on kuitenkin muuttumassa kohti de facto vertikaalista suhdetta suosien

ihmisoikeustuomioistuinta. Kehityksen taustalla on ihmisoikeustuomioistuimen dominoiva

asenne suojella ihmisoikeuksia sekä sen viime aikoina osoittama valmius tutkia unionin

rakenteissa olevia mahdollisia heikkoja kohtia ihmisoikeussuojelussa.98 Tarkastelen

seuraavissa luvuissa kuinka ihmisoikeustuomioistuin on tulkinnallaan muokannut

tuomioistuinten suhdetta horisontaalisesta kohti de facto vertikaalista suhdetta. Luvut kolme ja

neljä käsittelevät ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön kautta, miten tuomioistuin on

suhtautunut Euroopan yhteisön ihmisoikeuksien suojan tasoon. Suhtautumisessa on tapahtunut

selkeä muutos alun perin pidättäytyväisestä asenteesta valmiuteen ottaa tarkasteltavaksi,

vastoin yleisiä oikeusperiaatteita, sellaisen tahon toimintaa, joka ei ole sopimusosapuolena

ihmisoikeussopimuksessa. Tämän luvun tarkoituksena on ollut esittää ne yleiset lähtökohdat ja

toimintaympäristö, joissa ihmisoikeustuomioistuin kohtaa sen eteen tuodut Euroopan unioniin

ja yhteisöön liittyvät tapaukset.

94 ”[T]he extent to which it affirms its competence to review the adequacy of Community judicial procedures
relative to the same (evolving) standards which it applies to the states parties”. Harmsen 2001 s. 640.
95 Harmsen 2001 s. 640.
96 Canor 2000 s. 4–5.
97 Canor lainaa Anne Marie Slagherin artikkelia ”Agora: Breard” (1998) A.J.I.L. 708. Canor 2000 s. 3–5.
98 Canor 2000 s. 3.
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3. Toimivallan siirrot kansainvälisille järjestöille ja

ihmisoikeussopimuksen mukainen vastuu

3.1. Ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnallinen pidättyvyys -oppi

Niin kauan kuin EY tai EU ei ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli, ei ihmisoikeustuomioistuin

ole toimivaltainen käsittelemään yhteisöä, unionia tai EU:n toimielimiä vastaan suunnattuja

valituksia.99 Tämä oli ihmisoikeustuomioistuimen argumentti aina vuoteen 1990 kaikissa

Euroopan yhteisöä, ja myöhemmin unionia, koskevissa tapauksissa, joista ensimmäiset olivat

tuomioistuimen käsiteltävänä 1970-luvun lopulla. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan se ei

voi tutkia tapauksia, koska Euroopan yhteisö on ratione personae -perustein

ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan ulkopuolella.

Ihmisoikeustuomioistuimelle voi tehdä kantelun ihmisoikeusrikkomuksista joko

valtiovalituksella tai yksilövalituksella. Yksilövalituksen voi tehdä niin yksityishenkilö,

kansalaisjärjestö, kuin jonkin kansanryhmäkin. Valitusten on täytettävä tutkittavaksi ottamisen

edellytykset100. Pohdittaessa mahdollisia Euroopan unioniin tai yhteisöön liittyviä valituksia,

tuomioistuin tarkastelee erityisesti täyttyykö ’ratione personae’ -vaatimus. Se koskee

henkilöllistä yhteensopivuutta sopimuksen kanssa. Valitus on yhteen sopimaton ’ratione

personae’, kun valitus kohdistuu sellaiseen henkilöön, jonka suhteen valvontaelimet eivät ole

toimivaltaisia, toisin sanoen oikeushenkilöt, jotka eivät ole ihmisoikeussopimuksen osapuolia,

kuten EU ja EY. Henkilöllinen yhteensopivuus on nousut esille useammassa

ihmisoikeustuomioistuimessa käsitellyssä Euroopan unioniin/yhteisöön liittyvässä tapauksessa.

Ihmisoikeustuomioistuimen toimivalta ja sen mahdollisuudet ottaa kantaa valituksiin, joissa

EU/EY tavalla tai toisella on mukana, riippuu siitä, tulkitseeko ihmisoikeustuomioistuin sillä

olevan valtuudet lausua kannanotto asiasta.

Pitkään oli epäselvää, mikä olisi ihmisoikeustuomioistuimen kanta siihen, kuka on vastuussa

ihmisoikeussopimusrikkomuksista, kun valtiot ovat siirtäneet toimivaltuuksia kansainvälisille

99 ECtHR, Matthews v. United Kingdom, Judgment of 18 February 1999, kohta 32.
100 Admissibility criteria EIS 35 art. Mikäli edellytykset eivät täyty, tapausta ei oteta tutkittavaksi.
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järjestöille. Tämä johtui siitä, että ihmisoikeustuomioistuin oli haluton käsittelemään

esimerkiksi Euroopan yhteisöä koskevia valituksia. Pessimistisimpien arvioiden mukaan

katsottiin ihmisoikeuksiensuojajärjestelmään syntyneen huolestuttavien aukkoja (’worrying

gaps’), kun jäsenvaltiot pääsevät ”kuin koira veräjästä” ihmisoikeussopimuksen asettamista

velvoitteista liittyessään johonkin kansainväliseen organisaatioon. Selkeimpinä esimerkkeinä

jäsenvaltioiden ’vastuuvapaudesta’ nähtiin kaksi ihmisoikeustoimikunnan käsittelemää

tapausta; CFDT  -tapaus vuonna 1978101 ja Dufay -tapaus vuonna 1988102.  CFDT  -tapaus  oli

ensimmäinen isomman luokan Euroopan yhteisöön liittyvä kanne, joka tuotiin Strasbourgiin

ratkaistavaksi. Ihmisoikeustoimikunnan mukaan tapausta ei voitu ottaa tutkittavaksi103, sillä

”Euroopan yhteisö ei ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli, ja näin ollen valittajan nostama

kanne jää toimikunnan lainkäyttövallan ulkopuolelle”.104 Tapauksen perusteella näytti, että

yhteisöä koskevat valitukset ovat mahdottomia ihmisoikeustuomioistuimessa. Periaatetta

vahvisti kymmenen vuotta myöhemmin annettu päätös Dufay-tapauksessa, jossa toimikunta

korosti edelleen yhteisöjä koskevien tapausten jäävän sen lainkäyttövallan ulkopuolelle.105

Vaikka ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tapauksia tutkittavaksi, korostettiin

tutkimattajättämispäätöksissään jäsenvaltioiden olevan vastuussa ihmisoikeussopimuksen

mukaisista velvoitteistaan toimivallan siirtojen jälkeenkin. Kaksi päätöstä, Tête vuonna 1984106

ja Fournier 1985107, vahvistivat toimikunnan kantaa. Molemmat koskivat tapaa, jolla Euroopan

parlamenttivaalit organisoitiin Ranskassa. Toimikunnan mukaan vaalien järjestäminen oli siinä

määrin Ranskan viranomaisten omassa harkinnassa (”within the national margin of

appreciation”), ettei kannetta Euroopan parlamenttia vastaan voinut nostaa. Päätöksessään

toimikunta kuitenkin korosti, että

”[m]ikäli valtio on sitoutunut johonkin kansainväliseen sopimuksen ja päättää myöhemmin liittyä myös

toiseen, joka estää valtiota toteuttamasta ensimmäisen sopimuksen asettamia velvoitteita, on valtio

101 ECommHR, Decision of 10 July 1978 on Application No. 8030/77, Confédération francaise démocratique du
travail v. European Communities; alternatively, their member states, jointly and severally, (1978) 21 Yearbook of
the European Convention on Human Rights 530.
102 ECommHR, Decision of 19 January 1989 on Application No. 13539/88, Christiane Dufay v. European
Communities; Secondarily, the Collectivity of their Member States and their Member States taken Individually.
103 Tapaus julistettiin tutkittavaksi ottamiskriteereiden mukaan ”inadmissible”.
104 Vapaa käännös, SK. Alkuperäinen teksti ”[t]he European Communities are not a Contracting party to the
European Convention on Human Right” and ”that, insofar as the applicant’s  complant was directed against the
Communities, “to this extent the consideration of the applicants organization’s complaints lies outside the
Commission’s jurisdiction ratione personae”  CFDT-tapaus. Päätöksen englanninkielisen käännöksen kohta 3.
105 Harmsen 2001 s. 628–631.
106 ECommHR, Decision of 9 December 1987, Etienne Tête v. France.
107 ECommHR, Decision of 10 March 1988, Marcel Fournier v. France.
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edelleen vastuussa ensimmäisessä sopimuksessa sovittujen velvoitteiden rikkomuksista.  Erityisesti

tämä koskee tapauksia, joissa on kyse ihmisoikeussopimuksen velvoitteista, joilla on merkitystä

Euroopan yleisen järjestyksen kannalta (the public order of Europe)” 108.

Toimikunta perusteli kantaansa kansainvälisellä sopimusoikeudella, jonka mukaan jäsenvaltio

ei voi vetäytyä aiemmin solmimansa kansainvälisen sopimuksen velvoitteista solmimalla uutta

sopimusta. Eräät tutkijat näkivät päätöksen radikaaleimmaksi kohdaksi maininnan ”Euroopan

yleisestä järjestyksestä”, joka toimikunnan mukaansa viittaisi siihen, että Strasbourgin

tuomioistuin katsoo ihmisoikeussopimuksen sitovan myös yhteisöjen oikeutta. Tapausten

perustella näytti mahdolliselta, että Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot voisivat joutua vastuuseen

yhteisön tekemistä ihmisoikeussopimuksen rikkomuksista. Tutkimattajättämispäätökset jättivät

kuitenkin auki kysymyksen, kuka on vastuussa sellaisista EU:n toimista ja päätöksistä, jotka

rikkovat ihmisoikeussopimusta, ja jotka on tehty jäsenvaltioiden EU:lle siirtämän toimivallan

puitteissa?109

3.2. M & Co. -tapaus: Riittävä suoja

Euroopan Neuvoston ihmisoikeustoimikunta muotoili periaatteita jäsenvaltioiden vastuusta

vuonna 1990 ratkaistussa tapauksessa M & Co. vastaan Saksan Liittotasavalta110.

Toimikunnan päätöksen keskeinen sisältö oli, että ihmisoikeussopimus ei kiellä toimivallan

siirtoja muille kansainvälisille tai ylikansallisille järjestöille111, mutta jäsenvaltiot ovat edelleen

itse vastuussa ihmisoikeussopimuksen mukaisista velvoitteista toimivallan siirroista

huolimatta.112 Tapauksen keskeisin anti oli tuomioistuimen luoma equivalent protection -oppi

ihmisoikeussuojan tasosta EY:ssä.

M & Co. -tapaus toi valaistusta siihen, missä tilanteissa jäsenvaltioiden vastuu kansainvälisen

järjestön ihmisoikeusrikkomuksista voisi toteutua. Toimikunnan mukaan toimivallansiirrot ja

108 ”If a State contracts treaty obligation and subsequently concludes another international agreement which
disables it from performing its obligations under the first treaty, it will be answerable for any resulting breach of
its obligations under the earlier treaty. – – This is particularly so when, as in the present case, the obligations in
question have been assumed in a treaty, the Convention, whose guarantees affect “the public order of Europe”.”
Päätöksen kohta: The Law, kohta 3.
109 Harmsen 2001 s. 628 631.
110 ECommHR, Decision of 9 February 1990, M & Co. v. the Federal Republic of Germany.
111 “It has to be observed that the Convention does not prohibit a Member State from transferring powers to
international organisations.” Päätöksen kohta: ”Proceedings before the Court”
112 Päätöksen kohta: ”Proceedings before the court”
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niihin liittyvän ihmisoikeuksien suojaamisen vastuun siirtämisen hyväksyttävyys

ylikansalliselle järjestölle riippuu siitä, takaako kyseisen järjestön oikeusjärjestys

ihmisoikeussopimuksen edellyttämän riittävän ihmisoikeuksien suojan (’equivalent

protection’). Toimivallansiirron hyväksyttävyyden katsottiin olevan riippuvainen

kansainvälisen järjestön tarjoamista vaihtoehtoisista oikeussuojateistä.113 Siirtäessään

ihmisoikeussopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia toimivaltuuksia kansainvälisille järjestöille,

sopimusvaltioiden on siirrettävä myös sopimuksen mukainen suojamekanismi järjestöille.114

Kyseessä olevassa tapauksessa toimikunta katsoi EY:n olevan sellainen kansainvälinen

järjestö, joka takaa riittävän ihmisoikeussuojan. Toimikunnan näkemyksen mukaan EY:n

ihmisoikeuksien suoja oli vastaava kuin ihmisoikeussopimuksessa. Se katsoi EY:n olevan

sellainen kansainvälinen järjestö, joka takaa riittävän ihmisoikeussuojan, eikä tämän vuoksi ole

tarpeellista tutkia jokaisessa yksittäistapauksessa, täyttyvätkö kaikki ihmisoikeussopimuksen

edellytykset. Toimikunnan mukaan olisi myös vastoin toimivallansiirron ideaa, mikäli

jäsenvaltiot velvoitettaisiin joka kerta erikseen tutkimaan organisaation antamien määräyksien

ihmisoikeussopimuksenmukaisuutta.115 M & Co. -tapauksessa Saksan hallitusta ei voitu pitää

syyllisenä sen vuoksi, ettei se ollut erikseen tutkinut jokaisessa yksittäistapauksessa täyttyykö

kaikki ihmisoikeussopimuksen edellytykset.116

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi EY:n perustuvan oikeusvaltioperiaatteelle ja suojelevan

ihmisoikeuksia riittävällä tavalla. Tästä johdettiin päätelmä, että valtiot soveltaessaan EY-

oikeutta sellaisenaan, toimivat ihmisoikeussopimuksen edellyttämällä tavalla.117 Toimikunnan

mukaan:

 “EY ei ainoastaan takaa perusoikeusturvaa vaan myös kontrolloi ja valvoo sen toteutumista. Toisaalta

EY:n perustamissopimukset eivät sisällä minkäänlaista perusoikeusluetteloa. Kuitenkin parlamentti,

113 Waite & Kennedy vastaan Saksa 1999.
114 ”The Commission considers that a transfer of powers does not necessarily exclude a State's responsibility
under the Convention with regard to the exercise of the transferred powers.  Otherwise the guarantees of the
Convention could wantonly be limited or excluded and thus be deprived of their peremptory character.  The object
and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings requires that its
provisions be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective (cf. ECtHR, Soering
judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, para. 87). Therefore the transfer of powers to an international
organization is not incompatible with the Convention provided that within that organization fundamental rights
will receive an equivalent protection.” Päätöksen kohta: Proceedings before the Court; Pellonpää 2005a s. 1234–
1235.
115 M & Co. -päätöksen kohta: The Law; Pellonpää 2005b s. 93.
116 Päätöksen kohta: Proceedings before the Court.
117 Hinarejos Parga 2006 s. 253.
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neuvosto ja komissio ovat korostaneet 5.4.1997 antamassaan julistuksessa, että ne pitävät ensiarvoisen

tärkeinä sellaisten perusoikeuksien suojelua, mitkä ovat jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa. Ne lupaavat kunnioittaa vallankäytössään ja päämäärien tavoittelussa näitä

ihmisoikeuksia.  Lisäksi EYT:n kontrolloi yhteisön toimien ihmisoikeuksien mukaisuutta ja käyttää

tulkinnassaan apuna mm. Euroopan ihmisoikeussopimusta.”118

Ihmisoikeustoimikunta päätyi toteamaan valituksen olevan toimivaltansa kanssa yhteen

sopimaton ja kanne hylättiin sillä perusteella, että huomioiden yhteisön oikeuteen sisältyvän

perusoikeussuojan, toimikunta ei ole tällaisissa EY:n oikeuden ihmisoikeuksien suojan tasoa

koskevissa kysymyksissä toimivaltainen. Toimikunnan mukaan olisi myös vastoin toimivallan

siirron ideaa, mikäli jäsenvaltiot velvoitettaisiin, joka kerta erikseen tutkimaan organisaation

antamien määräyksien sopimuksen mukaisuutta.119

Toimikunnan päätöstä kritisoitiin paljon. Päätöstä kuvattiin esimerkiksi ”disappointing

surrender of competence by the Strasbourg authorities”120, koska toimikunta jättää yhteisölle

vapaa kädet toimia mielensä mukaan.121 Vaikka toimikunta jättää tulkinnassaan mahdolliseksi

sen, että se voisi myöhemmin tutkia uudelleen, täyttyykö riittävä suojan taso, eräät tutkijat

pitävät hyvin epätodennäköisenä, että näin tapahtuisi. Toimikunnan omaksuman kannan

katsottiin tarkoittavan sitä, että se hyväksyy yksittäiset ihmisoikeussopimuksen loukkaukset

niin kauan, kun kyseessä olevan kansainvälisen tai ylikansallisen organisaation yleinen

ihmisoikeuksien suojan taso pysyy riittävänä.122

118”The Commission notes that the legal system of the European Communities not only secures fundamental
rights but also provides for control of their observance. It is true that the constituent treaties of the European
Communities did not contain a catalogue of such rights. However, the Parliament, the Council and the
Commission of the European Communities have stressed in a joint declaration of 5 April 1977 that they attach
prime importance to the protection of fundamental rights, as derived in particular from the Constitution of the
Member States and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
They pledged that, in the exercise of their powers and in pursuance of the aims of the European Communities,
they would respect and continue to respect these human rights (Official Journal of the European Communities,
XX, 1977, Information and Notices, No. C 103/I). In addition the Court of Justice of the European Communities
has developed a case-law according to which it is called upon to control Community acts on the basis of
fundamental rights, including those enshrined in the European Convention on Human Rights.” Päätöksen kohta:
Proceedings before the Court.
119 M & Co.-päätöksen kohta: The Law; Pellonpää 2005a s. 93.
120 Harmsen 2001 s. 631 viittaa: D.J. Harris, M. O’Boyle & C. Warbrick, Law of the European Convention on
Human Rights, Butterworth, London 1995 s. 28
121 ”Commision’s approach in M & Co. as effectively giving the Communities a form of carte blanche”.
Harmsen 2001 s. 631 viittaa R.A. Lawson Het EVRM en de Europese Gemeenscheppen: Gewstenen voor een
aansprakelijksheidsregime  voor het potreden van internationale organisaties. Kluwer, Deventer 1999 s. 391 939.
122 Harmsen 2001 s. 631–632.
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Edellä esitetyn kritiikin M & Co. -ratkaisua kohtaan voidaan myös katsoa olleen liioiteltua.

Toimikunnan suurimpana epäonnistumisena voidaan pitää sitä, että se ei kyennyt ratkaisullaan

selventämään aikaisemman oikeuskäytännön pohjalta vallinnutta epäselvää tilannetta.

Päätöksestä ei käynyt ilmi, miten yleisesti sovellettavaksi M & Co. -ratkaisun perustelut oli

tarkoitettu. Toimikunnan voidaan katsoa antaneet tapauksessa yhteisöille ’puhtaat paperit’

epäpätevin perustein ainoastaan suhteessa EIS 6 artiklaan, ei suinkaan koko

ihmisoikeussopimukseen nähden.123. M & Co. -ratkaisun voidaan katsoa avanneen tietä

ihmisoikeustoimikunnan suorittamalla EY-oikeuden lähemmälle tarkastelulle. 124

Kuusi vuotta M & Co. -tapauksen jälkeen toimikunta otti askeleen kohti tarkempaa yhteisön

oikeuden tutkimusta. Jatkona radikaaliksikin tituleeratulle M & Co. -tapaukselle, toimikunta

näytti vahvistavan periaatetta jäsenvaltioiden vastuusta EY:n toimista vuonna 1996 annetussa

Cantoni-päätöksessä125. Tapauksessa oli kyse Ranskan valtion EY:n direktiivin mukaisesti126

säätämästä terveyslaista127, jonka kantaja väitti loukkaavan EIS 7 artiklassa turvattuja

oikeuksia. Toimikunnan mukaan, siitä huolimatta, että kansallinen lainsäädäntö vastasi lähes

sanasta sanaan EY:n direktiiviä, ei se poista vastuuta jäsenvaltioilta. Valtiot ”[e]ivät voi

piiloutua EY:n selän taakse” ihmisoikeusloukkaustapauksissa.128 Tämä on tarpeellista

erityisesti siitä syystä, että yksilöillä ei ole valitusmahdollisuutta yhteisöjen tuomioistuimeen,

eikä EYT voi julistaa kansallista oikeutta ennakkoratkaisumenettelyssä pätemättömäksi tai

mitättömäksi.129

Tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse ainoastaan kansallisten lainsäätäjien suorasta direktiivin

implementoinnista, sillä EY-oikeudellisen direktiivin pohjana oli hyvin pitkälle ollut Ranskan

lainsäädäntö. Mikäli ihmisoikeustuomioistuin ei noudattaisi periaatetta jäsenvaltioiden

vastuusta toimivallansiirtojenkin jälkeen, olisi Ranska tässä tapauksessa vapautunut

123 ”It is not at all sure, however, that the Commission would do likewise if a future application concerns on of
the other Articles of the Convention”. Harmsen 2001 s. 632 viittaa artikkeliin: H.G. Schermers, The European
Communities bound by fundamental rights. (1990) 27 Common Market Law Review 249 at 258 & Schermerin
eriävä mielipide Matthews-tapauksessa.
124 Harmsen 2001 s. 632.
125 ECtHR, Decision of 22 October 1996 on Application No. 17862/91, Cantoni v. France.
126 Direktiivi 65/65/EEC.
127 French Public Health Code.
128 Harmsen 2001 s. 632 633. “The fact, pointed to by the Government, that Article L. 511 of the Public Health
Code is based almost word for word on Community Directive 65/65 (see paragraph 12 above) does not remove it
from the ambit of Article 7 of the Convention (art. 7).” Cantoni-päätöksen kohta 30.
129 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 5.
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velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeussopimusta vain siksi, että sen lainsäädäntö on kopioitu

ylikansalliselle tasolle.130

Myös tapauksessa Waite ja Kennedy vastaan Saksa131 ihmisoikeustuomioistuin perusteli

jäsenvaltioiden vastuuta toimivallansiirtojen jälkeen132. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan

kansainvälisen järjestön immuniteetti kansalliselle tuomiovallalle on sallittu niin kauan, kuin

järjestö itse tarjoaa vaihtoehtoisen ja laillisen keinon ratkaista järjestön antamien säännösten

aiheuttamat kiistat.133 Tapauksessa Saksa oli liittyessään Euroopan avaruusjärjestöön ESA:aan

antanut järjestölle koskemattomuuden kansallisessa lainkäyttöpiirissä. Tapauksen ero

verrattuna Euroopan yhteisöön ja unioniin on kuitenkin se, että tässä tapauksessa kyse oli

kansainvälisestä, ei ylikansallisesta organisaatiosta.134

Cantoni-tapaus, sen paremmin kuin Waite ja Kennedy -tapauskaan, eivät antaneet vastausta

kysymykseen, kuinka laajasti ihmisoikeustuomioistuin soveltaisi equivalent protection -oppia

EY:n ihmisoikeuksien suojan tasoon. Jatkoa tulkinnalle equivalent protection -doktriinista

saatiin odotella aina vuoteen 2005, jolloin ihmisoikeustuomioistuin ratkaisi tämän

tulkintajatkumon kannalta toistaiseksi merkittävimmän Bosphorus-tapauksen. Ennen sitä

tuomioistuin ehti kuitenkin kehittää muilta osin oikeudellista tulkintaansa Euroopan yhteisöstä.

3.3. Matthews-doktriini

Merkkipaaluratkaisuna jäsenvaltioiden vastuusta on pidetty Matthews vastaan Yhdistynyt

Kuningaskunta -tapausta135, jossa ihmisoikeustuomioistuin osoitti ensimmäistä kertaa, kuinka

EU:n jäsenvaltio voi joutua vastuuseen EU-kytkentäisistä teoistaan Euroopan

ihmisoikeussopimuksen nojalla. Ratkaisulla luotiin Matthews-doktriiniksi nimitetty oppi, joka

kiteyttää ratkaisun keskeisen oikeudellisen sanoman. Ihmisoikeussopimukseen sitoutuneet

jäsenvaltiot ovat vastuussa ihmisoikeussopimuksen asettamien velvoitteiden hoidosta

130 Harmsen 2001 s. 633.
131 ECtHR, Judgment of 18 February 1999 on Application No. 26083/94, Waite and Kennedy v. Germany.
132”Where States establish international organisations in order to pursue or strengthen their co-operation in
certain fields of activities, and where they attribute to these organisations certain competences and accord them
immunities there may be implications as to the protection of fundamental rights. It would be incompatible with the
purpose of the Convention, if the Contracting States were thereby absolved from their responsibility under the
Convention in relation to the field of activity covered by such an attribution”, Kennedy-tuomion kohta 67.
133 Waite & Kennedy -tuomio kohdat 69–73 ja Canor 2000 s. 18.
134 Canor 2000 s. 19.
135 ECtHR, Matthews v. United Kingdom, Judgment of 18 February 1999.
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yhteisöoikeudellisista kytkennöistä huolimatta.136 EU:n jäsenvaltioiden ovat vastuu

yhteisöoikeuden normien täytäntöönpanossa tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista voi

aktualisoitua, kun EU:n antamat määräykset eivät tule suoraan sovellettaviksi, vaan jättävät

harkintavaltaa kansalliselle tasolle.137

Matthews-ratkaisu ei tuonut lisävalaistusta M & Co. -tapauksessa muotoillun equivalent

protection -periaatteen soveltamisalan laajuuteen. Ratkaisu kuitenkin selkeytti periaatetta

osittain sulkemalla tiettyjä kansallisella tasolla tapahtuvia implementointiprosesseja

soveltamisalan ulkopuolelle. Tapaus on merkittävä ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen

tuomioistuimen toimivallanjaon kannalta ja kertoo siitä, millaiseksi EIT näkee suhteensa EY:n

tuomioistuimeen ihmisoikeusvalvonnassa.138 EIT päätyy ratkaisuunsa tarkasteltuaan ensi

kertaa perusteellisesti EY-oikeutta ja sen suhdetta ihmisoikeussopimukseen.139

Aineellisoikeudellisesti tapauksessa oli kysymys Gibraltarilaisilta evätystä oikeudesta äänestää

Euroopan parlamenttivaaleissa Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisina140.

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Gibraltarin erikoisasemasta huolimatta, eurovaalit ovat

ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3 artiklan tarkoittamat vaalit, vaikka

europarlamentti ei puhtaasti kansallinen edustuselin olekaan.141 Äänioikeuden epääminen

Gibraltarilaisilta perustui jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin, joihin Yhdistyneet

Kuningaskunnat oli vapaaehtoisesti liittynyt.142

Kuten edellä selostetussa M & Co. -tapauksessa todettiin, toimivallan ja niihin liittyvän

ihmisoikeussuojan siirron hyväksyttävyys ylikansalliselle järjestölle riippuu siitä, takaako

kyseisen järjestön oikeusjärjestys equivalent protection -tasoisen ihmisoikeuksien suojan.

Matthews-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin täydensi käsitettä yhteisöjen osalta niin, että se

136 Lenaerts 2000 s. 584; Husa 2001 s. 50.
137 ”Yhdistynyt Kuningaskunta, yhdessä muiden Maastrichtin sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden kanssa,
on vastuussa ihmisoikeuksien turvaamisesta, toimivallan siirrosta huolimatta”, Tuomion kohdat 32, 33 ja 34;
Lenaerts 2000 s. 584; Husa 2001 s. 50.
138 Husa 2001 s. 49 50.
139 Piris 1999 s. 563.
140 ”Gibraltarin erikoisaseman huomioon ottaen, tuomioistuin katsoi, että vaikka Euroopan parlamentti ei ole
puhtaasti kansallinen, edustuksellinen elin, sen vaaleihin voidaan soveltaa ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3
artiklassa turvattua oikeutta osallistua vapaisiin vaaleihin. Tuomioistuin tulkitsi siis yhteisön oikeusnormeja ja
tutki unionin toimielimen luonnetta ja niiden perusteella katsoi Euroopan parlamentin olevan 3 artiklan
tarkoittama ”lainsäädäntöelin ” koska Eurooppa Neuvosto ei enää Maastrichtin sopimuksen jälkeen voi säätää
lakeja ilman parlamentin myötävaikutusta”, tuomion kohta 50.
141 Matthews-tapauksen kohdat 36 41; Husa 2001 s. 50.
142 Ojanen 2007 s. 202.
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katsoo yhteisöjen perussopimusten loukkaavan EIS:sta ainoastaan sellaisissa tapauksissa,

joissa asianmukaisia oikeusturvakeinoja ole.143

Tapauksessa Yhdistyneiden Kuningaskuntien päätöstä jättää Gibraltarilaiset Eurovaalien

ulkopuolelle ei voinut viedä EY:n oman tuomioistuimen arvioitavaksi, koska kysymys oli

sellaisesta primaarioikeuden alaan kuuluvasta sopimuksesta, jonka pätevyyden tutkiminen ei

kuulu EY-tuomioistuimen toimivaltaan.144 Ihmisoikeussopimuksen loukkaus Matthews-

tapauksessa johtui jäsenvaltion omista, EY:stä erillisistä sopimusjärjestelyistä, joihin valtio oli

vapaaehtoisesti sitoutunut.145 Koska yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltuuksia kumota

kansallisten viranomaisten päätöksiä, ei EY-oikeus näin ollen tarjonnut valittajalle

vaihtoehtoista oikeussuojatietä. Tämän vuoksi ihmisoikeuksien suojan tason ei katsottu olleen

riittävä.146

Ihmisoikeustuomioistuin ei voinut noudattaa Matthews-tapauksessa aiempaa, M & Co. -

tapauksessa muotoiltu equivalent protection -periaatetta, joka soveltuu silloin, kun jäsenvaltiot

täytäntöön panevat suoraan soveltuvia yhteisön asettamia velvoitteita ilman harkintavaltaa.147

Matthews-tapauksessa ei ollut kyse yhteisön asettamien velvoitteiden suorasta

täytäntöönpanosta vaan kansallisten viranomaisten harkintavaltaan jätetystä asiasta.

Matthews-tapauksessa EIT alistaa yhteisöjen primaarioikeuden lainkäyttövaltansa piiriin,

koska yhteisöjen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa kumota primaarioikeuden normeja.148

Ihmisoikeustuomioistuin perusteli tapauksen ottamista tutkittavakseen sillä, että muutoin

kantajat olisivat jääneet vaille oikeusturvaa EU:n puitteissa tehdyn päätöksen aiheuttamasta

ihmisoikeusrikkomuksesta. EIT perustelee primaarioikeuden kuulumista toimivaltansa piiriin

sillä, että primaaritason säädökset kuuluvat hallitusten väliseen toimivaltaan ja ovat luonteelta

143 Harmsen 2001 s. 633 viittaa professoreiden G. Cohen-Jonathan ja J.-F. Fauss:n tekstiin ”A propos de l’arrêt
Matthews c Royaume-Uni” (18 février 1999) 35 Revue trimestrielle de droit européen, No. 4, 637 s. 643–646.
144 ”In the present case, the alleged violation of the Convention flows from an annex to the 1976 Act, entered
into by the United Kingdom, together with the extension to the European Parliament’s competences brought about
by the Maastricht Treaty. The Council Decision and the 1976 Act (see paragraph 18 above), and the Maastricht
Treaty, with its changes to the EEC Treaty, all constituted international instruments which were freely entered into
by the United Kingdom. Indeed, the 1976 Act cannot be challenged before the Court of Justice for the very reason
that it is not a ’normal’ act of Community, but is a treaty within the Community legal order”. Matthews-tuomion
kohta 33; Ojanen 2007 s. 202. Ks. Myös Harmsen 2001 s. 634; Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 5
145 Pellonpää 2005b s. 1235.
146 Canor 2000 s. 17
147 Harmsen 2001 s. 633 viittaa professoreiden G. Cohen-Jonathan ja J.-F. Fauss:n tekstiin ’A propos de l’arrêt
Matthews c Royaume-Uni (18 février 1999) 35 Revue trimestrielle de droit européen, No. 4, s. 637 (643–646).
148 Canor 2000 s. 17.
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perinteisiä kansainvälisoikeudellisia sopimuksia. Ne kuuluvat ihmisoikeustuomioistuimen

toimivallan piiriin jäsenvaltioiden normaalin sopimusvastuun nojalla.149

Tutkimuksissaan ihmisoikeustuomioistuin tekee eron EY:n primaari- ja

sekundaarilainsäädännön välillä. Erona eritasoisten säädösten välillä on se, että sekundaarilain

tasoisten säädösten ihmis- ja perusoikeuksienmukaisuus on mahdollista saattaa yhteisöjen

tuomioistuimen tutkittavaksi. Primaarilainsäädäntö puolestaan jää EYT:n toimivallan

ulkopuolelle. Mikäli säädös voidaan viedä yhteisöjen tuomioistuimeen tutkittavaksi,

jäsenvaltiot eivät voi kiertää ihmisoikeussopimussitoumuksiaan, koska kyseessä oleva järjestö

eli tässä tapauksessa Euroopan yhteisö, takaa säädösten ihmisoikeuksien valvonnan.150

* * * * *

Mahdollisuutta, että ihmisoikeustuomioistuin pitäisi EY-oikeuden säännöksiä

ihmisoikeussopimuksen vastaisina, pidettiin ennen tätä tapausta lähinnä teoreettisina.151

Strasbourgin tuomioistuimen näkökulma kuitenkin oli, että se on pätevä ja toimivaltainen

arvioimaan yhteisöoikeuden suhdetta ihmisoikeussopimukseen.152 Matthews-tapauksessa

ihmisoikeustuomioistuin totesi EY:n antaman primaaritasoisen säädöksen olevan vastoin

ihmisoikeussopimusta. Tosin edelleenkään EY- tai EU-oikeus ei sinällään voi tulla

ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavaksi ratione personae -perusteella, niin kauan kuin EU/EY

ei ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli. Avoin kysymys Matthews-tapauksen jälkeen oli,

tulisiko tuomioistuin jossain vaiheessa tutkimaan primaarilainsäädännön ohella myös

sekundaarioikeuden ihmisoikeussopimuksenmukaisuutta153.

Matthews-tapaus ei selkiyttänyt equivalent protection -käsitettä EY:n ihmisoikeussuojan tason

riittävyydestä. Tapaus jätti avoimeksi seuraisiko ihmisoikeustuomioistuin toimikunnan M &

Co. -tapauksessa ottamaan näkemystä EY:n tarjoamasta riittävästä ihmisoikeussuojasta

toimivallansiirtokysymyksistä, joissa EY:n päätökset tulevat suoraan sovellettaviksi

jäsenvaltioissa154.

149 Canor 2000 s. 5.
150 Lenaerts 2000 s. 584.
151 Piris 1999 s. 563.
152 Husa 2001 s. 51.
153 Canor 2000 s. 17.
154 Pellonpää 2005a s. 1235; Canor 2000 s. 17.
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Matthews-tapaus nosti esiin EY:n monitasoisen ihmisoikeuksiensuojajärjestelmän ja Waite &

Kennedy -tapaus avasi keskustelua yhteisön kansallisella tasolla implementoitavan

sekundaarilainsäädännön oikeudellisesta valvonnasta. Kun yhteisön lainsäädäntö ei ole suoraan

sovellettavaa, ja se pitää implementoida kansallisella tasolla, kansallista lainsäädäntöä sitoo

ihmisoikeussopimus. Analogia tulee tiensä päätöksen, kun puhutaan yhteisön

sekundaarilainsäädännöstä, joka tulee suoraan sovellettavaksi. Sama koskee kaikkea muutakin

yhteisön lainsäädäntöä, joka ei jätä harkintavaltaa, minkä muotoisena ja miten yhteisön

lainsäädäntöä saatetaan kansallisella tasolla voimaan.155 Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi joutua

vastuuseen sellaisista määräenemmistöllä tehtävistä yhteisön päätöksistä, joita vastaan ne ovat

äänestäneet neuvostossa156.

155 Canor 2000 s. 21
156 Harmsen 2001 s. 644.
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4. Bosphorus-doktriini: ilmeisen puutteellinen suoja

4.1. Bosphorus-ratkaisu askeleena kohti tarkempaa EY-oikeuden

tutkimista

Ennen Bosphorus-tapausta oli epäselvää, miten laajasti ihmisoikeustuomioistuin soveltaisi

käsitystä EY:n ihmisoikeuksien suojan riittävästä tasosta. Tapauksessa Bosphorus Hava Yollari

Turizm ve Ticaret Anoni Sikreti vastaan Irlanti (myöh. Bosphorus)157 EU:n perusoikeuksien

suojan taso verrattuna ihmisoikeussopimuksen tarjoamaan suojaan tuli

ihmisoikeustuomioistuimen arvioitavaksi. Bosphorus-ratkaisun keskeinen sisältö oli, että

voimassa on presumptio EY:n tarjoamasta riittävästä ihmisoikeussuojasta (M & Co. -tapauksen

mukaisesti). Presumptio on kuitenkin kumottavissa, mikäli suojassa havaitaan ilmeisiä

puutteita (’manifestly deficient’). EIT:n kannanotot M & Co. -tapauksessa julkituodun

equivalent protection -periaatteen voimassaolosta ja Matthews-doktriinista saivat jatkoa.

Ratkaisussaan ihmisoikeustuomioistuin toisti Matthews-doktriinin, jonka mukaan

ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajavaltiot ovat vastuussa EIS:n mukaista velvoitteista

huolimatta EU:lle siirretystä toimivallasta. Jäsenvaltiot ovat vastuussa mahdollisista

sopimusrikkomuksista, aiheutuivatpa ne sitten kansallisesta laista tai valtion solmimista muista

kansainvälisistä sopimuksista. Bosphorus-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin otti kantaa M

& Co. -tapauksessa muotoiltuun näkemykseen EY:n tarjoamasta ihmisoikeuksien suojan

riittävyydestä ja tämän periaatteen jatkuvasta voimassaolosta.158

Tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin tarkensi myös, millaisissa olosuhteissa jäsenvaltiot

joutuvat vastuuseen EU-lainsäädännön tai sen implementoinnin kautta kansalliseen

lainsäädäntöön siirtyneestä ihmisoikeussopimusrikkomuksista. Tämä selkiytti omalta osaltaan

equivalent protection -periaatteen soveltamista Euroopan yhteisöön ja sitä, mikä rooli

kansallisella harkintavallalla periaatteen soveltamisessa on. Bosphorus-tapauksen anniksi on

nähty myös se, että siinä ihmisoikeustuomioistuin määritteli omaa rooliaan EU:n

157 ECtHR, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret anonim Sirketi vs. Irlanti, 2005.
158 Pellonpää 2005b s. 1236.
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ihmisoikeussuojelussa. Bosphorus-tuomiossa EIT tulkitsi ensi kertaa lainkäyttöpiirinsä voivan

laajentua koskemaan sopimuksen ulkopuolista tahoa. Toisin sanoen EIT otti kantaa, millaisissa

tilanteissa se katsoisi olevan aihetta puuttua EU:n ihmisoikeussuojeluun.159

Bosphorus-tuomiossa presumption soveltamisen keskeisenä perusteena oli yhteisön

tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu.160 Ihmisoikeustuomioistuin jätti tapauksessa

kuitenkin avoimeksi, edellyttääkö Bosphorus-doktriinin soveltaminen aina EY:n

tuomioistuimen kytkeytymistä prosessiin ennakkoratkaisun kautta. Tapaus ei sulje pois

tulkintalinjan myöhemmän kehityksen mahdollisuutta, vaan ottaa kantaa ainoastaan tähän

tapaukseen ja presumption soveltumiseen siinä.

Bosphorus-ratkaisu jatkaa tuomioistuimen vankkaa linjaa suhtautumisessa toimivallan

siirtoihin. Ihmisoikeustuomioistuin toisti ratkaisussaan jo aikoinaan M & Co. -tapauksessa

muotoilemansa periaatteen siitä, ettei ihmisoikeussopimus kiellä toimivallansiirtoja

kansainvälisille järjestöille. Bosphorus-tapauksen perusteluissa korostettiin toimivallan

siirtojen tärkeyttä kansainvälisen yhteistyön toimivuuden kannalta, joka on tärkeää etenkin

EU:n tapaisille kansainvälisesti merkittäville järjestöille.161 Huomion arvoista on, että

kansainvälisen yhteistyön tärkeys ja kansainvälisten järjestöjen tehokkaan toiminnan

takaaminen eivät oikeuta sopimusosapuolia solmimaan toimivallansiirtoa koskevia sopimuksia

sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka eivät kykene riittävällä tavalla turvaamaan

ihmisoikeussopimuksen toteutumista. Vaikka ihmisoikeussopimusta tulkitaan relevanttien

kansainvälisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti, tätä ei tule ymmärtää niin, että ne

syrjäyttäisivät sopimusvelvoitteet, vaan päinvastoin, niiden asettamien velvoitteiden tulee olla

sopusoinnussa sopimuksen kanssa.162

Aineellisoikeudellisesti tapauksessa oli kyse YK:n Jugoslavia-sanktioiden nojalla annetun

EY:n asetuksen163 soveltamisesta Irlannissa ja sitä kautta tapahtuneista väitetyistä

omaisuudensuojan loukkauksista. Irlannin viranomaiset olivat noudattaneet EY:n antamaa

asetusta ja takavarikoineet Irlantiin laskeutuneen turkkilaisen lentoyhtiön lentokoneen, joka oli

vuokrattu jugoslavialaiselta yhtiöltä. Bosphorus-lentoyhtiö katsoi takavarikoinnin loukanneen

159 Hinarejos Parga 2006 s. 251.
160 Pellonpää 2005b s. 1242.
161 Tuomion kohta 150.
162 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 5.
163 Council Regulation 990/93.
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sen Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia. Irlannin korkein oikeus pyysi

asiassa ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta ja EYT esitti valituksen hylkäämistä. EYT:n

mukaan Irlannin viranomaiset olivat toimineet oikein noudattaessa EY-asetusta, eikä toiminta

rikkonut ihmisoikeussopimusta.164 Tapauksen tosiseikaston perusteella keskeisin oikeudellinen

kysymys oli EU-jäsenvaltion vastuu ihmisoikeussopimusvelvoitteistaan EY-asetuksen

implementoinnissa, jota oli ihmisoikeustuomioistuimessa käsitelty aiemminkin. 165

4.2. Presumptio ihmisoikeuksien suojan riittävyydestä ja sen

soveltamisala

Bosphorus-tuomiossaan ihmisoikeustuomioistuin tarkasteli EU:n tarjoamaa ihmisoikeussuojaa

yksilöille166 ja totesi EU:n tarjoavan riittävää suojaa (equivalent protection) I pilariin

kuuluvissa asioissa167, sillä yhteisöasiat ovat EY:n tuomioistuimen tuomiovallan piirissä, ja

EYT käyttää yhtenä tulkintaperiaatteenaan ihmisoikeussopimusta. Kannanotollaan EY:n

ihmisoikeuksien riittävästä tasosta ihmisoikeustuomioistuimen on sanottu tukevan EU:n

oikeusjärjestyksen itsenäisyyttä.168

Tuomioistuimen kannan mukaan Euroopan yhteisöä voidaan yleisesti pitää sellaisena

kansainvälisenä orgaanina, joka takaa ihmisoikeussopimuksen edellyttämän riittävän tasoisen

suojan ihmisoikeuksille169. Tämä suoja on tasoltaan ’vastaava’ kuin

ihmisoikeussopimuksessa.170. EIT täsmensi ’vastaavan’ suojan tarkoittavan EIT:n tarjoamaan

suojaan verrattavaa (’comparable’), ei identtistä suojaa. Suojan riittävyyttä arvioidaan kyseessä

olevan järjestön oikeusjärjestykseen sisältyvien menettelyllisten ja aineellisten

ihmisoikeustakeiden mukaan. Johtopäätös järjestön suojan tasosta ei ole lopullinen, vaan sitä

164 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret anonim Sirketi vs. Irlanti, 2005.
165 Hinarejos Parga 2006 s. 251.
166 Bosphorus-tuomion kohdat 162–164.
167 Bosphorus-tuomion kohta 165.
168 Ks. tapaus M & Co. v. Saksan liittotasavalta.
169 Bosphrous-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomarit Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky ja
Garlicki (6 tuomaria), kohta 1.
170 Bosphorus-tuomion kohdat 155, 159–165; Pellonpää 2005b s. 1236.
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voidaan arvioida uudelleen järjestön piirissä tapahtuvien oikeuksien suojan muutosten

mukaan.171

’Equivalent’ -tasoinen suoja oikeuttaa jäsenvaltion noudattamaan kyseessä olevan järjestön,

tässä tapauksessa EY:n, antamaa asetusta172 kansallisella tasolla ilman, että asetuksen

ihmisoikeussopimuksen mukaisuutta olisi joka kerta erikseen tutkittava.173 Mikäli riittävä

ihmisoikeuksien suojan on olemassa, kuten EY:n kohdalla voidaan katsoa voimassa olevan, on

ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta voimassa presumptio174 siitä, että noudattaessaan

järjestön jäsenyydestä johtuvia velvoitteita, sopimusvaltio ei ole toiminut vastoin

ihmisoikeussopimusta175. Equivalent protection -oppi oikeuttaa ihmisoikeustuomioistuimen

tulkinnallisen pidättyvyyden (’judicial restraint’) suhteessa EY-asioihin.176 Luopuminen

pidättyvyydestä on kuitenkin mahdollista, mikäli osoittautuisi, että EIS:n taattujen oikeuksien

suojan taso heikkenisi. Suojan tason ollessa ”ilmeisen puutteellinen” (”manifestly deficient”)

voisi ihmisoikeustuomioistuin puuttua EY:n ihmisoikeussuojaan ja kumota presumption

riittävästä suojasta.177 Tämä tarkoittaisi EY-oikeuden alistamista de facto

ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan piiriin.

Tapaus rajoittuu EU-oikeuden I pilariin, johon kuuluvat Euroopan yhteisön asiat.178

Yhteisöasioissa annetut asetukset tulevat suoraan osaksi jäsenvaltion oikeutta ja ovat sitovia.179

Tässä kohden on siis huomattava ero yhteisön antamien asetusten ja unionin muiden pilarien

asioiden välillä, jotka eivät ole EY:n tuomioistuimen toimivallan alaisia. Näin ollen muihin,

kuin I pilarin asioihin ja Euroopan yhteisöön, ei päde oletus ”riittävästä ihmisoikeuksien

suojasta”.

Sen lisäksi, että presumption soveltaminen voidaan rajata asiallisesti koskemaan vain I pilarin

asioita, sen soveltamista rajoittaa myös se, ovatko kansalliset viranomaiset käyttäneet

harkintavaltaa implementoidessaan EU:n antamia määräyksiä. Bosphorus-tapauksessa oli kyse

171 Bosphorus-tuomion kohdat 155, 159–165 sekä Pellonpää 2005b s. 1236.
172 EY:n tuomioistuimen ratkaisu on verrattavissa asetukseen.
173 Tuomion kohta 155; Pellonpää 2005b s. 1236.
174 Presumptio: (oikeudellinen) olettama. Asiaintilaa koskeva olettamus, jota jonkin oikeusperiaatteen mukaan
pidetään totena, kunnes toisin todistetaan. Esimerkiksi se, että sitä, jonka hallussa esine on, pidetään sen
omistajana, ellei voida todistaa sen kuuluvan toiselle. (Pienehkö sivistyssanakirja).
175 Bosphorus-tuomion kohta 156.
176 Bosphorus-tuomion kohta 150; Pellonpää 2005b s.1237.
177 Bosphorus-tuomion kohta 156.
178 Tuomion kohta 72: ”This judgment is concerned with the provisions of Community law of the “first pillar” of
the European Union”.
179 Tuomion kohta 145.
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sellaisista määräyksistä, joihin ei sisältynyt kansallista harkintavaltaa. Tämä presumption

rajoitusperuste tekee eron Matthews ja Bosphorus -tapauksien välille. Ensin mainittuun

presumptio ei sovellu viranomaisille jääneen harkintavallan vuoksi, mutta jälkimmäiseen

soveltuu sillä perusteella, että kansalliset viranomaiset asetusta soveltaessaan eivät käyttäneet

harkintavaltaa.180

Bosphorus-tapauksen soveltamisala ei ulotu jäsenvaltioiden toimintaan niiden soveltaessa

EU:n puitteissa solmittuja primaarioikeuteen kuuluvia tai muita kansainvälisiä sopimuksia,

joihin ne ovat erikseen sitoutuneet (kuten Matthews-tapauksessa). Poikkeuksena edellisistä

ovat EU-toimielinten toimivaltansa puitteissa antamat, välittömästi velvoittavat päätökset,

esimerkiksi asetukset.181 Bosphorus-tapauksen soveltamisala siis rajoittuu I pilariin,

sekundaarioikeuteen sekä suoraan sovellettaviin määräyksiin (yleensä asetuksiin) ja niiden

tulkintaan silloin, kun kansalliset viranomaiset panevat niitä toimeen ilman harkintavaltaa.182

Kuten ihmisoikeustuomioistuimen Bosphorus-tapaus osoitti, presumptio ihmisoikeussuojan

riittävästä tasosta unionissa ei ole kiistaton. Esimerkiksi rinnakkaismielipiteen jättäneet

tuomarit kritisoivat presumption jatkuvaa voimassaoloa seuraavin perustein: Jos pidetään

kiinni siitä, että tapauskohtainen tutkinta (onko EIS:sta kunnioitettua) ei ole välttämätöntä,

voidaan presumption katsoa käytännössä merkitsevän samaa, kuin ihmisoikeussopimuksen

asettamien velvoitteiden korvaaminen yhteisön oikeuden velvoitteilla. Ongelmallista tässä on

se, että yhteisön oikeuden ihmisoikeussopimuksenmukaisuutta ei valvota ulkopuolelta.183

Bosphorus-tapauksessa rinnakkaismielipiteen jättänyt tuomari Ress huomautti

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun voivan antaa sen harhakäsityksen, että EU:n

jäsenvaltioihin sovelletaan erityisiä, hieman lievempiä sääntöjä, kuin muihin

sopimusvaltioihin. Todellisuudessa tämä ei pidä paikkaansa, ja sen selvempi esiintuominen

olisi tuomari Ress:n mielestä paikallaan. 184

180 Bosphorus-tuomio kohta 157.
181 Pellonpää 2005b s. 1238–1239.
182 Pellonpää 2005b s. 1239.
183 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 3.
184 Hinerajos Parga 2006 s. 256; ”[M]ember States of the European Community live under a different and more
lenient system”, Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 4.
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4.3. Presumption kumoamisperusteet

Edellä käsiteltyä presumptiota koskee eräs oleellinen poikkeus. Lähtökohtaisesti oletuksen

piiriin kuuluva asia (esimerkiksi EU-asetus) jää olettamuksen ulkopuolelle, mikäli

ihmisoikeussopimuksen mukaisten oikeuksien suoja EY:n piirissä osoittautuu ilmeisen

puutteelliseksi. Toisin sanoen presumptio EY:n tarjoamasta riittävästä ihmisoikeuksien

suojasta on kumottavissa, mikäli osoittautuu, että oikeussuojan taso on ’ilmeisen

puutteellinen’. Suojatason ollessa ’ilmeisen puutteellinen’ ihmisoikeustuomioistuin katsoo

asian kuuluvan sen normaalin toimivallan piiriin. 185

Ihmisoikeustuomioistuimen puuttuminen EY:n tuomioistuimen menettelyihin on kuitenkin

hyvin epätodennäköistä. ’Ilmeisen puutteellinen’ -vaatimus on niin voimakas, että se

muodostaa hyvin korkean kynnyksen puuttua yhteisön asioihin.186 Todennäköisesti vain hyvin

poikkeuksellisissa tapauksissa EY:n tarjoama ihmisoikeuksien suojan taso voidaan katsoa

’ilmeisen puutteelliseksi’. Tähän on monia syitä, joista ensimmäinen on se, että

oikeusperiaatteiden mukaan yhteisö todella on ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan

ulkopuolella. toiseksi ihmisoikeussopimus on osa EU:n ja siten myös EY:n periaatteita. Lisäksi

EY:n tuomioistuin käyttää ihmisoikeussopimusta ja EIT:n oikeuskäytäntöä tulkintaohjeenaan.

Yhteisön tuomioistuimella on tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti, mahdollisesti

ihmisoikeussopimuksen osapuolena, velvollisuus noudattaa187 EIT:n ratkaisukäytäntöä188,

jonka vuoksi se pyrkii jo nyt harmoniseen tulkintaan EIT:n kanssa.

Bosphorus-ratkaisussaan ihmisoikeustuomioistuin omaksui linjan, jonka mukaan

yhteisöasioissa tehtyihin ratkaisuihin voidaan puuttua. Tuomioistuin poikkesi aiemmasta M &

Co. -tapauksessa esitetystä kannastaan, jonka perusteella vaikutti siltä, että

ihmisoikeustuomioistuin ei aio puuttua EU:n toimiin katsottuaan ihmisoikeuksien suojan tason

kertaalleen riittäväksi. Bosphorus-tapausta voisi kutsua modifioiduksi M & Co. -linjaksi, jossa

ihmisoikeustuomioistuimen pidättäytyminen puuttumasta EY-asioihin on vähemmän ehdotonta

kuin M & Co. -tapauksessa. Ihmisoikeustuomioistuin tulkitsi lainkäyttöpiirinsä ulottuvuutta eri

185 Pellonpää 2005 s. 1240.
186 Pellonpää 2005a s. 1242.
187 Tuomari Ress viittaa tässä kohden Euroopan unionin mahdolliseen ihmisoikeussopimukseen liittymiseen ja
sitä kautta unioni ja sen toimielinten, EY:n tuomioistuin mukaan lukien, velvollisuuteen noudattaa EIT:n
ratkaisuja. Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet, tuomari Ress, kohta 3.
188 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet, tuomari Ress kohta 3.
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tavalla kuin 15 vuotta aiemmin. M & Co. -tapauksessa ihmisoikeustoimikunta katsoi

valituksen olevan EIS:n kanssa yhteensopimaton (’incomparable’) ja jäävän näin ollen sen

soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavasti Bosphorus-tapauksessa tuomioistuin katsoi valituksen

olevan EIS:n kanssa yhteensopiva (’comparable’) niin ratione loci, personae kuin materiae,

koska lentokoneen takavarikointi oli tapahtunut Irlannin lainkäyttöpiirissä EIS:n 1 artiklan

mielessä. 189

Eräät tuomarit varoittivat rinnakkaismielipiteissään190 kaksoisstandardin (’double standard’)

syntymisen mahdollisuudesta järjestelmien välille, jos ihmisoikeustuomioistuin pitää liian

tiukasti kiinni oletuksesta, että EY:n ihmisoikeussuoja on riittävä. Double standard -tilanteen

välttämiseksi ihmisoikeustuomioistuimen on seurattava tilannetta tarkasti. Pahimmillaan

double standard -tilanne asettaisi sopimusvaltioille eri velvollisuudet riippuen siitä, ovatko ne

osapuolina kansainvälisissä sopimuksissa (tässä tapauksessa EU:n jäseniä) vai eivät.191

Tuomarit muistuttivat, että tuomioistuin on itse korostanut sopimusvaraumien yhteydessä192,

että jäsenvaltioita ei saa asettaa erilaiseen asemaan. Tämä olisi ihmisoikeustuomioistuimen

oman tulkinnan mukaan vastoin ihmisoikeussopimuksen tarkoitusta, joka sopimuksen

esipuheen mukaan on ”[e]ntistä tiiviimmän yhtenäisyyden saavuttami[nen] ja laajem[pi]

ihmisoikeuksien toteutumi[nen]”.193

Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintalinja käsitteen ’ilmeisen puutteellinen’ kohdalla ei ole vielä

täysin selkeä. Suojan tason voidaan katsoa olevan olennaisesti heikentynyt mm. silloin, kun

tapausta ei ole tarkasteltu prosessuaalisesti kunnolla. Tällainen tilanne voi syntyä, jos EY:n

tuomioistuimella ei ole toimivaltaa, kun se tulkitsee liian suppeasti yksilöiden oikeutta saada

asiansa käsitellyksi, tai kun tapahtuu selkeä sopimusrikkomus tai väärintulkinta. ”Vaikka

suojan tason on oltava vain ’vastaava’, ei ’identtinen’, ihmisoikeuksien suojaamisen tulos olisi

189 EIS 1. artikla: ”Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia. Korkeat sopimuspuolet takaavat jokaiselle
lainkäyttövaltaansa kuuluvalle tämän yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja vapaudet.”; Pellonpää
2005a s. 1236.
190 Bosphorus-tuomio ei ollut täysin yksimielinen perusteluiden osalta. Seitsemän tuomaria seitsemästätoista jätti
rinnakkaismielipiteensä lopulliseen tuomioon. Mielipiteessään tuomarit korostavat seikkoja, jotka on syytä
huomioida pohdittaessa Euroopan yhteisön, ja koko unionin ihmisoikeuksien tasoa, ja niiden suojaa
ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta. Rinnakkaismielipiteessään kuusi tuomaria kertaa käsitteen ”manifestly
deficient” olevan vielä tyhjentävästi määrittelemätön. Tuomion rinnakaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 4.
191 ” If it were to materialize, such a danger would in turn create different obligations for the Contracting Parties
to the European Convention on Human Rights, divided into those which had acceded to international conventions
and those which had not”. Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 4.
192 ECtHR, Judgment of 23 March 1995 on Application 15318/89, Loizidou v. Turkey (preliminary objections),
kohta 77.
193 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 4.
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oltava samanlainen [kuin ihmisoikeustuomioistuimessa].  On kiistatonta, että oikeuksien

suojelu koskee niin aineellisia kuin prosessuaalisiakin sopimusrikkomuksia.” Suojan tason

voitaisiin katsoa olevan olennaisesti heikentynyt myös tapauksissa, joissa EY:n

tuomioistuimen kanta eroaisi EIT:n tulkinta- ja soveltamiskäytännöstä. Avoimena

kysymyksenä tapauksen jälkeen on se, voisiko suojan tason katsoa olevan olennaisesti

heikentynyt tapauksissa, joissa ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaa vastaavasta tapauksesta ei

ole, mutta olisi todennäköistä, että EIT:n ratkaisu eroasi EY:n tuomioistuimen tulkinnasta.194

Rinnakkaismielipiteen esittäneet tuomarit myönsivät, että Bosphorus-ratkaisu ei sulje pois

mahdollisuutta arvioida tapauskohtaisesti, päteekö oletus riittävästä suojasta.195 Heidän

mukaansa presumption kumoamiseen vaadittava, ihmisoikeussuojan olennaista heikentymistä

kuvaava ’ilmeisen puutteellinen’ -käsite näyttäisi kuitenkin muodostavan tämänkaltaisella

epäselvällä määrittelyllä matalan kynnyksen puuttua Euroopan yhteisöjen piiriin kuuluviin

asioihin. Tämä poikkeaa merkittävästi siitä yleisestä tavasta, jolla sopimuksen (EIS)

edellyttämiä ihmisoikeuksia valvontaan.196 Toisin sanoen, EIT ei puutu sellaisten tahojen

rikkomuksiin, jotka eivät ole sopimusosapuolia (ihmisoikeussopimuksessa).

Rinnakkaismielipiteen jättäneiden tuomareiden tulkinnan mukaan Bosphoruksessa otettu linja

ohjaa puuttumaan yhteisön asioihin epäröimättä, mikäli ihmisoikeussuojassa havaitaan

puutteita. Tuomarit pitivät kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että ilmeisiä puutteita

yhteisöjen käytännössä esiintyisi. Näkemystään he perustelivat sillä, että unionin

perusoikeuskirja pohjautuu pitkälti ihmisoikeussopimukseen.197 Huolimatta

rinnakkaismielipiteiden epäilevästä sävystä, yleinen käsitys kuitenkin on, että

ihmisoikeustuomioistuimella on hyvin korkea kynnys puuttua EY:n asioihin.

194 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 3.
195 Hinarejos Parga 2006 s. 256.
196 ”[I]n spite of its relatively undefined nature, the criterion “manifestly deficient” appears to establish a
relatively low threshold, which is in marked contrast to the supervision generally carried out under the European
Convention on Human Rights.” Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 4.
197  Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 4.
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4.4. Tuomioistuimen tulkintalinja kriittisesti tarkasteltuna

Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintalinjan selkäranka sen suhteesta Euroopan yhteisöön

koostuu useista seikoista, jotka ovat kiistattomia.198 Ensinnäkin jäsenvaltiot ovat viime kädessä

aina vastuussa EIS 1 artiklan mukaisesti kaikista toimistaan, johtuvatpa ne sitten kansallisista

laeista tai kansainvälisen järjestön asettamista velvoitteista. Toiseksi

ihmisoikeustuomioistuimella on oikeus tutkia Euroopan yhteisön jäsenyydestä johtuvien

velvoitteiden (ihmisoikeus)sopimuksenmukaisuutta. Tällä argumentilla tuomioistuimen

Bosphorus-tulkinta selvästi erkaantuu aiemmasta M & Co.  -tapauksen tulkinnasta, jossa

pidättäytyminen puuttumasta EY:n asioihin oli ehdotonta.199 Kolmanneksi, vaikka riittävä

ihmisoikeuksien suojan taso kansainvälisessä järjestössä200 kertaalleen todetaan, presumption

ei tule olla lopullinen ja kumoamaton. Suojan taso tulee olla uudelleen tutkittavissa silloin, kun

perus- ja ihmisoikeuksien suojassa havaitaan muutoksia. Mikäli suojan tason katsotaan

heikentyneen olennaisesti, presumptiota on arvioitava uudelleen.

Neljänneksi, ilmaistessaan olevansa valmis puuttumaan EY:n ihmisoikeussuojan puutoksiin,

ihmisoikeustuomioistuin tarkensi puuttumisen tapahtuvan vain, kun se on ”ehdottoman

välttämätöntä”. ’Ehdottoman välttämättömät’ tilanteet määritellään equivalent protection -

testillä, jonka avulla tuomioistuin voi tarkastella, onko puuttuminen tarpeellista. Testiä

käytetään, kun kyseessä ovat EY:n määräykset, joita jäsenvaltiot ovat soveltaneet ilman

harkintavaltaa. Monimutkaiseksi asian tekee se, milloin jäsenvaltioilla on todella ollut

riittävästi harkintavaltaa toimeenpanna säädökset ihmisoikeussopimuksen mukaisesti.

Equivalent protection -testiä voidaan soveltaa yhteisön ohella myös Euroopan unioniin, sillä

kumpikaan ei ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli, ja molemmissa tapauksissa jäsenvaltioita

velvoittavat niiden kansainväliset sopimukset. 201

Yleisesti ottaen, Bosphorus-tapausta voidaan pitää rakennuspalikkana tuomioistuinten

välisessä kaksisuuntaisessa ja epäsuorassa juridisessa dialogissa. Ihmisoikeustuomioistuin

198 Tuomarit Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky ja Garlicki. Lopulliseen tuomioon liitetyistä
rinnakkaismielipiteistä kuudella tuomarilla seitsemästä oli yhtenevä mielipide. He korostavat lopullisen tuomion
tiettyjä toteamuksia ja näin vahvistavat tuomiossa hahmottuvan tulkintalinjan kiistattomuutta.
199 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomari kohta 1.
200 Tässä Euroopan yhteisö. Tapauksessa EIT on ottanut kannan jonka mukaan EY:n kohdalla ihmisoikeuksien
suojataso on todettu riittäväksi ja muodostettu presumptio siitä.
201 Hinarejos Parga 2006 s. 257.
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kunnioittaa yhteisöjen tuomioistuimen linjaa, mutta on valmis tarvittaessa puuttumaan

peliin.202

Lähemmin tarkasteltuna Bosphorus-tulkinnasta voidaan löytää epäselvyyksiä. Tapauksessa

rinnakkaismielipiteen jättäneet tuomarit eivät olleet täysin vakuuttuneita perusteluista, joita

esitettiin sen tueksi, että suojan taso kyseisessä tapauksessa oli riittävä.203 He myönsivät, että

ihmisoikeuksien rooli EY:ssä saa koko ajan enemmän huomiota ja integroituu yhä

kiinteämmin yhteisöön. Euroopan unioni ei kuitenkaan ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli, ja

näin ollen (EIT:n näkökulmasta) täydellinen ihmisoikeuksien kontrolli ei toteudu.204 Bosphorus

-tuomion voidaan katsoa olleen myös hyvä esimerkki siitä, miksi Euroopan unionin olisi mitä

pikimmiten liityttävä osapuoleksi ihmisoikeussopimukseen, jotta ihmisoikeuksien

valvontajärjestelmä olisi kaiken kattava. Liittyminen olisi tärkeää siitäkin huolimatta, että

tuomioistuin on erkaantunut ihmisoikeustoimikunnan M & Co. -tapauksessa muotoilemasta

kannasta,205 jonka mukaan se ei voi EY:n asioihin puuttua. Tulkinnan kautta tapahtuva de facto

-liittyminen ei kuitenkaan ole toivottavaa. Rinnakkaismielipiteen jättäneet tuomarit korostavat

ratkaisussa esitettyä näkemystä, jonka mukaan perusoikeuksien takaamisen tehokas suoja

riippuu järjestön kontrolli- ja valvontatavoista.206 Heidän mukaansa pelkästään

prosessioikeudellisesta näkökulmasta katsottuna ei voida olettaa EY-järjestelmässä vallitsevan

riittävää ihmisoikeuksien suojaa, sillä Bosphorus-ratkaisu vähättelee tai jättää jopa huomiotta

tiettyjä järjestelmien välillä olevia eroja.207

Kriittisesti tarkasteltuna ihmisoikeustuomioistuimen tulkintalinja voidaan kyseenalaistaa

useammastakin suunnasta käsin mutta mielessä on syytä pitää, että tuomioistuimella on

toimivallan puutteen vuoksi korkea kynnys puuttua yhteisön asioihin. Bosphorus-tapauksessa

voidaan kansalliselle tuomioistuimelle katsoa tosiasiassa jääneen eräänlaista harkintavaltaa.

202 Hinarejos Parga 2006 s. 259.
203 “Even supposing that such “equivalent protection” exists – – a finding which, moreover, as the judgment
correctly observes, could not be final and would be susceptible to review in the light of any relevant change in
fundamental rights protection – – we are not entirely convinced by the approach that was adopted in order to
establish that such protection existed in the instant case”, Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria,
kohta 3.
204 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 3.
205 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 1.
206 Tuomion kohta 160.
207 “The effectiveness of such substantive guarantees of fundamental rights depends on the mechanisms of
control in place to ensure observance of such rights” (see paragraph 160). From this procedural perspective, the
judgment minimizes or ignores certain factors which establish a genuine difference and make it unreasonable to
conclude that “equivalent protection” exists in every case.” Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria
kohta 3.
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Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu oli Irlannin korkeinta oikeutta

sitova sinällään, ratkaisu jätti kuitenkin harkintavaltaa kansalliselle oikeudelle ratkaista

kiistanalaisena oleva tapaus konkreettisella tasolla (’in concreto’). Bosphorus-tuomioon

rinnakkaismielipiteen jättäneet tuomarit toteavat, että ehkä olisi syytä tutkia yleisellä tasolla

sitä, missä määrin EY:n tuomioistuin jättää kansallisille tuomioistuimille harkintavaltaa

ennakkoratkaisujen täytäntöönpanossa käytännön tasolla. Tämänkaltaisen harkintavallan

käytön johdosta tapaukset voisivat tulla, jäsenvaltioiden vastuun nojalla, EIT:n valvonnan

piiriin. Ihmisoikeustuomioistuimen omaksuman tulkintalinjan mukaan on selvää, että

tapauksissa, joissa valtiot käyttävät harkintavaltaa, ei presumptiota riittävästä ihmisoikeuksien

suojan tasosta voida soveltaa.208

Toinen seikka, josta Bosphorus-tuomion tulkintalinjaa voidaan kritisoida on se, että

tuomioistuin ei katsonut yksilövalituksen (recurso de amparo) puuttumisen olevan yhteisön

ihmisoikeussuojaa heikentävä tekijä. EIT on aiemmin linjannut ratkaisussaan Mamatkulov ja

Askarov vs. Turkki209, että yksilövalitusjärjestelmä on yksi EIS:ssa asetettujen oikeuksien ja

vapauksien toteuttamisen ’kulmakivistä’210. Yksilövalitusmahdollisuuden katsotaan olevan niin

tärkeä elementti ihmisoikeussopimuksessa, että valtiot eivät voi perustella sen puuttumista

sillä, että ne ovat siirtäneet toimivaltaansa ylikansallisille järjestöille.211 Bosphorus-tuomiossa

otettua näkemystä, jonka mukaan EY:ssä ihmisoikeuksien suoja on tehokas, vaikka yksilöillä

ei valitusmahdollisuutta olekaan, voidaan toki puolustaakin. Tuomioistuin ei nimittäin ottanut

lainkaan kantaa, onko yksilövalitusmahdollisuuden puute EY:n järjestelmässä

ihmisoikeussopimuksen kanssa sopusoinnussa. Näin ollen on mahdollista, että EYT ottaa

kantaa tähän myöhemmin, suuntaan tai toiseen. Koska EIS ei aseta velvoitteita, millä keinoin

ihmisoikeudet on taattava, vaan velvoittaa ainoastaan tiettyyn lopputulokseen, on mahdollista

tulkita, että yhteisöoikeus tosiasiallisesti takaa riittävän suojan ihmisoikeuksille ilman

yksilövalitusjärjestelmääkin.212

Kolmas asia, johon tulkintalinjassa ei oteta kantaa, on EY:n tuomioistuimen suorittaman

kontrollin etukäteisyys. EY:n tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on erittäin tärkeä rooli

208 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 3.
209 ECJ, C-46837/99 ja C-46951/99, Mamatkulov ja Askarov vs. Turkki 2005.
210 ”[I]s one of the keystones in the machinery for the enforcement of the rights and freedoms set forth in the
Convention” Em. tuomion kohta 122.
211 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 3
212 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 1.
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yhteisön oikeudessa, mutta ne ovat kuitenkin sisäistä, etukäteistä (’a priori’) kontrollia. Se ei

korvaa ihmisoikeustuomioistuimen suorittamaa ulkoista, jälkikäteistä (’a posteriori’)

kontrollia, yksilövalitusmahdollisuuksineen.213

Kritiikkiä ihmisoikeussopimuksen vaikutuksesta yhteisön oikeuden periaatteiden kautta on

esitetty sillä perusteella, että se ei täytä ihmisoikeuksien valvontatehtävää, koska yhteisön etu

painaa vaakakupissa liikaa. Tämä vaikeuttaa EY:n tuomioistuimen asemaa

ihmisoikeusrikkomusten toteajana. Ihmisoikeustuomioistuimen analyysi suojan riittävyydestä

Bosphorus-tapauksessa on tältä osin hyvin virallisluontoista ja liittyy ainoastaan keinoihin,

joilla oikeuksia suojellaan. Analyysissä ei puututa juurikaan ihmisoikeussopimuksen

asettamiin aineellisoikeudellisiin velvoitteisiin EY:n tuomioistuinten oikeuskäytännössä, jossa

”[o]n suuri aukko 1. lisäpöytäkirjan 1 artiklan214 soveltamisessa sekä omaisuuden suojan

tasossa ja tehokkuudessa215. – – Mikäli Euroopan unionin perusoikeuskirja saa oikeusvoiman,

selkiyttää ja parantaa se huomattavasti suojan tasoa näiltä osin.”216

Vaikka yhteisö läpäisee ihmisoikeustuomioistuimen equivalent protection -testin Bosphorus-

tapauksessa, on EY:n, tai laajemmin EU:n, oikeusjärjestyksessä silti

ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta vaaran paikkoja. Rinnakkaismielipiteen jättäneen

tuomarin mukaan on jatkossa syytä pitää silmällä sellaisia unionin toimialoja, joilla EY:n

tuomioistuimen toimivalta on rajoitettua. Ne ovat potentiaalisimmin niitä aloja, joilla

ihmisoikeussuoja voi osoittautua puutteelliseksi.217 Näihin kuuluu mm. toinen pilari ja osia

kolmannesta218.219 Toisaalta hallitusten väliset asiat, eli primaarioikeuden tasoinen

lainsäädäntö, ei muodosta erityisen arkaa aihealuetta. Primaarioikeuden tasolla tehtävät

päätökset ovat ennen kaikkea kansainvälisoikeudellisia päätöksiä, joissa vastuu toteutuu

213 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: 6 tuomaria kohta 3.
214 1. lisäpöytäkirjan 1. artikla: ”Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa
omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen
ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Edellä olevat määräykset eivät kuitenkaan
saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi
omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen tai muiden maksujen tai sakkojen
maksamisen”.
215 ”A major part of the jurisprudence of the ECJ on the level and intensity of the protection of property rights
and the application of Article 1 of the Protocol No. 1 is missing “
216 Bosphorus-tuomion rinnakkaismielipiteet: tuomari Ress kohta 2.
217 Artiklat 68(1) EYS, artiklat 35(2)-(3) EUS.
218 Poikkeukset: artiklat 62(1), 68(2) EYS ja 35(5) EUS.
219 Tuomari Ress: ”Those where conditions for standing are applied too restrictively and where the ECJ does not
have competence”; Myös Hinarejos Parga 2006 s. 258 viittaa C. Costellon artikkeliin: ”The Bosphorus ruling of
the ECHR: Fundamental Rights and Blurred Boundaries in Europe” (2006) Human Rights Law Review.
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normaalien kansainvälisoikeudellisten sääntöjen mukaan. Niillä aloilla, joissa päätökset

puolestaan tehdään EY:n piirissä, ja joissa EY:n tuomioistuin on toimivaltainen, ei kansallisilla

tuomioistuimilla ole oikeutta tutkia eikä julistaa pätemättömäksi EY-oikeutta.220

4.5. Avoimet kysymykset

Ihmisoikeustuomioistuin määritteli presumption kumoamisen edellytykseksi ’ilmeisen

puutteellisen’ suojan. Mikä sitten voi olla ’ilmeinen puute’ ihmisoikeussuojan tasossa, jäi

kuitenkin tarkemmin määrittelemättä. Käsite jää myöhemmän oikeuskäytännön

täsmennettäväksi. Eräs esille noussut mahdollinen ’ilmeinen puute’ on EU:n julkisasiamiehen

asema. On esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, onko asema sopusoinnussa

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan221 kanssa. Bosphorus-tapauksen valossa näyttäsi kuitenkin

siltä, että kyseessä ei olisi ’ilmeisen puutteellinen’ -tilanne. EY:n tuomioistuin on itse lausunut

EU:n julkisasiamiehen olevan erilainen instituutio, kuin ne kansalliset viranomaiset, joiden

ihmisoikeustuomioistuin on katsonut loukanneen EIS 6 artiklaa.222

Mahdollisia ’ilmeisen puutteellinen’ -tilanteina voisi seurata siitä, että ajatusta EY:n

oikeusjärjestyksen erillisyydestä ja sen tuomioistuinprosessien itsenäisyydestä EIS 6 artiklaa

koskevissa tapauksissa sovellettaisi laajemmin. Kohtuullista oikeudenkäyntiaikaa

määriteltäessä EY:n tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisupyynnön käsittelyyn kulunutta

aikaa ei ole laskettu mukaan.223 Se, ovatko nämä, EY:n erillisyyttä ja organisatorisia eroja

korostavat, tulkinnallista pidättyvyyttä muistuttavat periaatteet sovellettavissa mutatis mutandis

muihin, kuin prosessin pituutta koskeviin virheisiin, jää myös täsmennettäväksi myöhemmällä

oikeuskäytännöllä. 224

Avoimeksi jäävä kysymys on myös edellyttääkö presumption soveltaminen aina yhteisöjen

tuomioistuimen ennakkoratkaisua. Bosphorus-tapauksessa Irlannin korkein oikeus oli

noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen antamaa ennakkoratkaisua, eikä

ihmisoikeustuomioistuin sen vuoksi nähnyt aiheelliseksi poiketa presumptiosta. Bophorus-

220 Hinarejos Parga 2006 s. 258.
221 EIS 6. artikla: Oikeuden mukainen oikeudenkäynti
222 Ks. ECJ, C-17/98, Emesa Sugar NV v. Aruba.
223 ECJ, Pafitis and others v. Greece, 1989.
224 Pellonpää 2005b s. 1241–1242
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tuomion perustelut voidaan ymmärtää niin, että presumption soveltamisen yhtenä perusteena

oli EYT:n antama ennakkoratkaisu ja julkisasiamiehen perehtyminen tapaukseen.225

Ennakkoratkaisun mukanaolon edellytystä tukee myös se, että M & Co. -tapauksessa

yhteisöjen tuomioistuin oli kytketty tapaukseen. Saksan liittotasavaltaa syytettiin

ihmisoikeussopimuksen rikkomuksista sillä perusteella, että se oli toimeenpannut alun perin

EY:n komission määräämän sakkorangaistuksen. Ennen kansallista toimeenpanoa jutun

kantajat olivat vieneet tapauksen yhteisöjen tuomioistuimeen, joka katsoi valittajan

syyllistyneen EY-oikeuden rikkomukseen ja sakkojen olleen aiheellisia226. Ratkaistessaan M &

Co. -tapausta ihmisoikeustoimikunta ei ottanut kantaa, oliko yhteisöjen tuomioistuimen

mukanaololla merkitystä, sillä tapaus jätettiin tutkimatta ratione personae -perustein.227

Tapausten tosiseikkojen perusteella tosin voidaan löytää yhtäläisyys. Molemmissa tapauksissa

yhteisöjen tuomioistuin on ollut ennakkoratkaisun kautta mukana.228 Tapaukset, joissa valtion

viranomaiset katsovat EU-oikeuden soveltamisen olevan acte claire, voisivat olla tilanteita,

joihin presumptio soveltuu huolimatta siitä, että yhteisöjen tuomioistuin ei ole

ennakkoratkaisun muodossa antanut mielipidettään asiasta. Tämä voisi koskea erityisesti

jäsenvaltioiden tuomioistuimia, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä EY-tuomioistuimen

kanssa.229

Tilanteet, jossa kansallisvaltion tuomioistuin mielivaltaisesti kieltäytyy pyytämästä tapauksessa

ennakkoratkaisua, voisivat ylittää ’ilmeisen puutteellinen’ -kynnyksen. Bosphorus-ratkaisun

jälkeen avoinna on ensinnäkin Bosphorus-doktriinin soveltuminen I pilarin ulkopuolella, ja

toisaalta myös se, soveltuuko doktriini Amsterdamin sopimuksella III pilarista yhteisöpilariin

siirrettyihin viisumi-, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin sekä poliisi- ja oikeudelliseen

yhteistyöhön rikosasioissa? Näihin kysymyksiin saamme ehkä vastauksia tulevassa

oikeuskäytännössä. Toistaiseksi ilmeisiä puutteita yhteisöjen ihmisoikeussuojassa ei ole

ilmennyt, mutta Bosphorus-doktriinia on kuitenkin ehditty testaamaan muutamassa

tapauksessa, jotka esittelen seuraavassa alaluvussa. Bosphoruksen valossa on tarkasteltu

esimerkiksi sitä, missä määrin ratkaisussa esiintuotuja periaatteita voisi soveltaa muihin

järjestöihin, kuin Euroopan yhteisöön. Johtopäätöksiä-luvussa kerron lyhyesti muutamasta

225 Pellonpää 2005b s. 1242.
226 Tosin EYT alensi rangaistukseksi määrättyjä sakkoja komission puutteellisten menettelyiden vuoksi.
227 ECtHR, M & Co. v. Federal Republic of Germany, 18 February 1999.
228 SK
229 Pellonpää 2005b s. 1242.
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tällaisesta tapauksesta, jotka voisivat tarjota jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoista

aineistoa.

4.6. Tulkintajatkumon tulevaisuus

Euroopan yhteisön ihmisoikeuksien suojaa ja Bosphoruksen ’ilmeisen puutteellinen’ -

doktriinia testattiin ihmisoikeustuomioistuimessa käsitellyssä Cooperatieve

Producentenorganisatie Van De Nederlandse Kokkelvissarij U.A.  (myöh.  CPNK) vastaan

Alankomaat -tapauksessa230, jossa valittaja katsoi yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisun

loukkaavan EIS:ssa turvattuja oikeuksia. Tapauksessa Euroopan yhteisöjen ihmisoikeuksien

suojan tasoa testattiin Bosphorus-ratkaisun asettamilla kriteereillä.

Tapauksessa oli kyse EY-tuomioistuin antamasta ennakkoratkaisusta, joka koski hollantilaisen

lainsäädännön EU-oikeuden mukaisuudesta. EY-tuomioistuimen oikeudenkäynnissä EU:n

julkisasiamies antoi asiasta lausunnon. Intressitahona jutussa mukana ollut kansalaisjärjestö

olisi halunnut antaa vastineen julkisasiamiehen lausuntoon mutta EYT ei katsonut vastineen

olevan tarpeellinen. CPNK valitti asiasta ihmisoikeustuomioistuimeen vedoten 6(1) artiklan

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ’ilmeiseen puutteellisuuteen’ Bosphorus-tapauksen

mukaisesti, ja syytti sekä Alankomaita että Euroopan yhteisöä ihmisoikeussopimuksen

loukkaamisesta.

Ihmisoikeustuomioistuin tutki yhteisöjen tuomioistuimen sääntöjä ja totesi sääntöjen

mahdollistavan suullisen käsittelyn avaamisen uudelleen EYT:n harkinnan mukaan.

Suullisessa käsittelyssä osapuolet tulevat yhtä lailla kuulluksi, kuin kirjallinen lausunnon

kauttakin. EIT:n mukaan se, että EYT:n säännöt mahdollistavat käsittelyn uudelleen

avaamisen, on riittävä tae siitä, että kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti. Se, että EYT ei

kyseisessä tapauksessa uutta suullista käsittelyä määrännyt, ei tehnyt EY:n ihmisoikeussuojasta

’ilmeisen puutteellista’. EY:n tuomioistuin käyttää omaa harkintaansa ja ’equivalent

protection’ -presumption mukaan ei ole syytä epäillä, että ihmisoikeuksien suojan taso olisi

230 ECtHR, Cooperatieve Producentenorganisatie Van De Nederlandse Kokkelvissarij U.A. v. The Netherlands
2009
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EYT:n harkinnan tuloksena heikentynyt. Näin ollen yhteisöjen suojan tason ei voitu katsoa

olleen heikentynyt. 231

Myös yhteisöjen tuomioistuimen puolella on ehditty pohtia, milloin ihmisoikeuksien suojan

taso voisi Euroopan yhteisössä olla ’ilmeisen puutteellinen’. Tapauksessa Kadi  ja  Al

Barakaat232 yhteisöjen tuomioistuin arvioi Bosphorus-doktriinin valossa, onko sillä toimivaltaa

tarkastella EU:n instituutioiden antamia, YK:n päätöslauselmien implementointia koskevia

asetuksia.

EY-tuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, että sillä on toimivaltaa arvioida sellaisia

yhteisöoikeudellisia päätöksiä, joiden tarkoitus on toimeenpanna YK:n päätöslauselmia. EYT

perusteli näkemyksensä oikeutusta ja välttämättömyyttä käyttämällä distinktio-tekniikkaa

suhteessa Bosphorukseen.233 EY-tuomioistuin perusteli ratkaisuaan suhteessa Bosphrus-

doktriiniin erityisen huolelliset sen vuoksi, että asiaa ensimmäisenä käsitellyt EY:n

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli päätynyt päinvastaiseen lopputulokseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan EU:n instituutioiden tekemistä YK:n

päätöslauselmien implementoinneista ei voi valittaa EY:n tuomioistuimiin, koska niillä ei ole

toimivaltaa käsitellä niitä. Valittajien mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kanta

olisi tarkoittanut, että ihmisoikeuksien suojan taso yhteisössä on ’ilmeisen puutteellinen’.

Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta EYT päätyi oikeaan ratkaisuun kumotessaan

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun. Ihmisoikeussuojelun näkökulmasta

riittävät prosessuaaliset takeet eivät toteutuisi EU-oikeudessa, jos toimielinten päätöksistä ei

voisi valittaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun perusteella asetukseen ei

olisi sisältynyt mahdollisuutta valittaa siitä. Muuttamalla ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuimen ratkaisua, EYT vältti mahdollisen ’ilmeisen puutteellinen’ -tilanteen.

Presumptio EY:n ihmisoikeussuojan riittävyydestä olisi muutoin voinut tulla uudelleen

harkittavaksi ihmisoikeustuomioistuimessa, sillä EIT kiinnittää erityisen tarkasti huomiota

juuri prosessuaalisten takeiden toteutumiseen ihmisoikeussuojelussa.234

231 CPNK-tapaus kohta B. Court’s assessment kohta 3.
232 ECJ, Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Kadi and Al Barakaat, judgment of 3 September 2008.
233 Kadi ja Al Barakaat -ratkaisu, kohdat 313–327.
234 The Regulation did not furnish any guarantee enabling to put the case before competent authorities. This
focus on procedural aspects is typical also to Strasbourg Court.
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5. EU-oikeuden tarjoama vertailutuki

ihmisoikeustuomioistuimessa

5.1. Vertaileva metodi ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa

Globalisaation myötä erilaisten ihmisoikeussopimusten keskinäinen vuorovaikutus on

lisääntynyt.235 Ihmisoikeussopimuksia tulkitsevat tuomioistuimet hakevat tulkinta-apua muista

kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, ja sopimusten kesken syntyy monensuuntaista

liikettä. Tässä vuorovaikutteisessa kansainvälisessä ympäristössä toimii myös

ihmisoikeustuomioistuin, jonka ratkaisukäytäntö on avoin ulkopuolisille vaikutteille.236

Ihmisoikeuskäytännön kansainvälistymisen ja yleismaailmallistumisen vuoksi on tärkeä

ymmärtää toisia oikeusjärjestyksiä, ja erinomaisena apuvälineenä tässä toimii oikeusvertailu.

EU-oikeudella ja yhteisöjen tuomioistuimen praksiksella on ollut merkittävä rooli

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Tässä luvussa käyn läpi EU-oikeuden

vaikutusta EIT:n tulkintakäytäntöön vertailevan tutkimusotteen näkökulmasta. Käsittelen ensin

lyhyesti oikeusvertailua metodina ihmisoikeustuomioistuimessa, jonka jälkeen siirryn

tarkastelemaan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, joissa yhteisöjen tuomioistuimen

praksiksella on ollut merkitystä. Viimeisenä, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana,

käsittelen erityisenä oikeuslähteenä EU:n perusoikeuskirjan roolia

ihmisoikeustuomioistuimessa. Luvussa 6 siirryn käsittelemään perusoikeuskirjaa tarkemmin.

Tarkastelen ensin sen asemaa oikeuslähteenä EY:ssä ja koko unionissa, ja toiseksi

perusoikeuskirjan suhdetta ihmisoikeussopimukseen. Perusoikeuskirjan saadessa yhä enemmän

oikeudellisesti sitovan oikeuslähteen piirteitä, nousee esille kysymys, miten hyvin kaksi samoja

oikeuksia käsittelevää ihmisoikeusasiakirjaa voivat toimia rinnakkain.

Ihmisoikeustuomioistuin on ollut monessa mielessä oikeusvertailun edellä kävijä, mikä johtuu

ihmisoikeussopimuksen luonteesta. Ihmisoikeussopimuksen määräykset ovat monilta osin

235 Viljanen 2008 s. 13 14.
236 Esimerkiksi tapauksessa Christine Goodwin tuomioistuin korosti ratkaisunsa perusteluissaan ”international
trends” merkitystä, tuomion kohta 85.
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yleisluontoisia237 ja perustuvat jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntötraditioon.238

Ihmisoikeustuomioistuimen sopimuksen tulkinta ja käytäntöön soveltaminen määrittävät

voimakkaasti sitä, millaiseksi ihmisoikeuksien suojan taso muodostuu.

Ihmisoikeustuomioistuin noudattaa tiettyjä periaatteita tulkitessaan ihmisoikeussopimusta.

Käyn näitä pariaatteita läpi siltä osin, kuin niillä on merkitystä haettaessa tulkinta-apua EU-

oikeudesta.

Ihmisoikeustuomioistuin tulkitsee ihmisoikeussopimusta sanamuodon mukaan, mutta ottaa

huomioon myös sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän.239 Ihmisoikeussopimusta tulkitaan

autonomisesti, mikä tarkoittaa, että sopimuksessa käytetyt käsitteet eivät välttämättä vastaa

kansallisia käsitteitä huolimatta niiden sanamuotojen yhteneväisyydestä240.

Ihmisoikeustuomioistuimen käyttämät käsitteet eroavat joltakin osin myös kansainvälisessä

oikeudessa käytetyistä käsitteistä.241 Esimerkiksi EIS 6(1) artiklassa käytetyillä käsiteillä

’criminal charge’ (rikossyyte) tai ’civil rights and obligations’ (siviilioikeudet ja -

velvollisuudet) on itsenäinen merkitys, joka ei välttämättä ole sama, kuin vastaavilla

kansallisilla tai kansainvälisillä käsitteillä.242 Autonomista tulkintaa käytetään erityisesti, kun

sanamuodon mukainen tulkinta johtaisi ihmisoikeussopimuksen tarkoituksen ja päämäärän

kanssa ristiriidassa olevaan lopputulokseen.243

Ihmisoikeustuomioistuin lähtökohtaisesti seuraa omaa oikeuskäytäntöään, mutta se myös

perustellusti muuttaa tulkintaansa ohjatakseen ihmisoikeuskäytäntöä. Tästä johtuu

ihmisoikeustuomioistuimen toinen tärkeä soveltamisperiaate, jonka mukaan

ihmisoikeussopimusta on tulkittava dynaamisesti ja evolutiivisesti.244 Ihmisoikeussopimusta

tulkitaan evolutiivisesti, joka tarkoittaa, että sopimuksen tulkinta elää koko ajan ja voi näin

ollen muuttua.245 Esimerkki tästä dynaamisesta tulkinnasta saatiin Tyrer-tapauksessa246, jossa

237 Pellonpää 2005a s. 209.
238 Ovey 2002 s. 37.
239 Pellonpää 2005 s. 209. Esimerkkinä voidaan mainita Soering-tapaus, kohta 87.
240 Engel ym. -tapaus 1976
241 Brems 2001 s. 394.
242 Pellonpää 2000 s. 186.
243 Pellonpää 2005a s. 212.
244 Pellonpää 2005a s. 213. Esimerkki tapaus Stanfford vs. Yhdistynyt kuninkaskunta, kohta 68.
245 Ihmisoikeustuomioistuimen yleisiin periaatteisiin kuuluu tulkita sopimusta nykypäivän valossa. Sopimuksen
dynaaminen tulkinta on muotoutunut tuomioistuimen ratkaisukäytännössä ja on luettavissa useissa sen tuomioissa.
Esimerkiksi Christine Goodwin -tapauksessa tuomion kohdassa 74:”[I]t is of crucial importance that the
Convention is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, not theoretical
and illusory. A failure by the Court to maintain a dynamic and evaluative approach would indeed risk rendering it
a bar to reform or improvement”.
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ihmisoikeustuomioistuin totesi ihmisoikeussopimuksen olevan ”elävä asiakirja” (”living

instrument”), jota tulee tulkita ”tämän päivän olosuhteiden valossa” (”in the conditions of the

present day”).247

Ihmisoikeussopimuksen dynaaminen tulkinta on tärkeämpi tulkintaperiaate, kuin teleologinen

tulkinta, eli pitäytyminen sopijaosapuolten alkuperäisessä tarkoituksessa. Sopimuksen

tulkinnan irrottaminen alkuperäisestä tarkoituksestaan on saanut aikaan spekulaatioita, toimiiko

ihmisoikeustuomioistuin ylipäätään pelkkänä tulkitsijana vai onko se ottamassa itselleen

lainsäätäjän roolia. Spekulaatiolta välttyäkseen, EIT:n on tulkintalinjaa muuttaessaan kyettävä

perustelemaan näkemyksensä uskottavasti. Tässä argumentaatiossa se käyttää usein apunaan

oikeusvertailevaa tutkimusta.248

Lausuessaan edellä mainitussa Tyrer-tapauksessa ihmisoikeussopimuksen oleva ”elävä

instrumentti, jota on tulkittava tämä päivän olosuhteiden valossa”, EIT viittasi Euroopan

Neuvoston jäsenvaltioiden kysymyksessä olevalla alueella tapahtuneeseen kehitykseen ja

maissa sillä hetkellä vallitseviin rikosoikeuspoliittisiin käsityksiin. Tapauksessa EIT perusteli

ihmisoikeussopimuksen loukkausta oikeusvertailullisilla argumenteilla.249 Vastaavanlaisia

esimerkkejä oikeusvertailun tärkeästä roolista sopimusrikkomuksen tulkinnasta on

löydettävissä mm. avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen asemaa koskevasta Marckx-

tapauksesta250, tai homoseksuaalien käyttäytymisen säätelyä 1980 ja 1990 -luvuilla koskeneissa

tapauksissa.251 Oikeusvertailulla voi olla myös päinvastainen vaikutus. Oikeusvertailulliset

näkökohdat voivat vaikuttaa niinkin päin, että sopimusta ei katsota loukatun.252

Oikeusvertailu tehdessään, ihmisoikeustuomioistuin hakee tulkinta-apua monista eri lähteistä.

Tuomioistuin kiinnittää erityisesti huomiota Euroopan Neuvoston jäsenmaiden

246 Tyrer vs. Yhdistynyt kuningaskunta 1978.
247 Esimerkki tapaus Tyrer vs. Yhdistynyt kuningaskunta 1978, kohta 31 sekä Matthews vs. Yhdistynyt
kuningaskunta 1999.
248 Pellonpää 2000 s. 189.
249 Tyrer-tapaus, kohta 31.
250 ECtHR, Marckx v. Belgium, 13 June 1979, kohta 41.
251 Ks. Esimerkiksi ECtHR, Norris v. Ireland, 26 October 1988, kohta 46; ECtHR, Lustig-Prean and Beckett v.
UK, 27 September 1999, kohta 97.
252 ECtHR, 28 February 1998, Petrovic v. Austria -tapauksessa ei vanhempainrahan epäämistä lapsen hoitamista
varten työstään vapaata ottaneelta miespuoliselta valittajalta pidetty sopimuksen vastaisena sukupuoleen
kohdistuvana syrjintänä. Tämä johtui siitä, että kyseisenä ajankohtana sellaista etuutta ei ollut myönnetty miehille
useimmissa jäsenmaissa eikä myöhemminkään yhtenäistä linjaa ollut tältä osin havaittavissa.
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ihmisoikeuksien tasoon. Tämä merkitsee eräänlaista ’oikeuskulttuurisidonnaisuutta’

eurooppalaiseen oikeuskulttuuriin. Huomioidessaan muiden ihmisoikeusorgaanien

ratkaisukäytäntöä, EIT on enenevässä määrin kiinnittänyt huomiota EY:n tuomioistuimen

näkemyksiin ihmisoikeuksien soveltamisesta.253 On jopa esitetty, että EY:n tuomioistuin

soveltaisi eräissä asiakysymyksissä ihmisoikeussopimusta dynaamisemmin, kuin itse

ihmisoikeustuomioistuin.254

Huolimatta voimakkaasta Eurooppa-keskeisyydestä, ihmisoikeustuomioistuin on hakenut

johtoa tulkintaansa myös esimerkiksi YK:n KP-sopimusta255 valvovan ihmisoikeuskomitean,

Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen ja kansainvälisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Lisäksi se on viitannut erityiskysymyksiä käsitteleviin ihmisoikeussopimuksiin, kuten YK:n

lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Laajan tulkinta-avun hakeminen osoittaa, että

ihmisoikeussopimusta tulee tulkita sen eurooppalaisesta kontekstista huolimatta osana

yleismaailmallista ihmisoikeusnormistoa.256 Ihmisoikeustuomioistuin käyttää vertailevaa

metodia ratkaisutoiminnassaan hyvin luovasti. Perinteisesti tuomioistuimet hyväksyvät

lähdemateriaalikseen, virallisten oikeuslähteiden ohella, vain asianosaisten todistajalausunnot,

mutta ihmisoikeustuomioistuin on vertailuaineiston osalta avarakatseisempi. EIT ei ylenkatso

sellaisiakaan lähteitä, joilla ei ole virallista asemaa i.e. oikeudellista sitovuutta.257 Hyvä

esimerkki ihmisoikeustuomioistuimen käyttämästä lähteestä, jolla ei ole virallista asemaa, on

Euroopan unionin perusoikeuskirja.

Ihmisoikeustuomioistuin käyttää laajasti erilaisten järjestöjen, eritoten ihmisoikeusjärjestöjen,

keräämää materiaalia oikeudenkäyntien lähdeaineistona. Esimerkki tästä ns. ’third party

intervention’:sta nähtiin ihmisoikeustuomioistuimen transseksuaalien oikeuksiin liittyvässä

Christine Goodwin -tapauksessa258, jossa ihmisoikeustuomioistuin muutti pitkään jatkunutta

tulkintakäytäntöään. Tulkintalinjan muutosta EIT perusteli kansainvälisellä kehityksellä, jonka

yhtenä vahvana perusteena oli The Liberty -nimisen kansalaisjärjestön tekemä raportti liittyen

EIT:n aiempaan transseksuaalien asemaa käsitelleeseen Sheffied & Horsham -tapaukseen259.

The Libertyn raportti ei esittänyt, että Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden sisällä olisi

253 Pellonpää 2005a s. 1243.
254 Lavranos 2005.
255 YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus.
256 Pellonpää 2005 s. 218–219.
257 Viljanen 2003 s. 136 142.
258 Christine Goodwin -tapaus 2002.
259 Sheffied & Horsham v. the United Kingdom 1998.
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tapahtunut merkittävää muutosta transseksuaalien uuden identiteetin tunnustamisessa, mutta

Euroopan ulkopuolella trendi siihen suuntaan oli selkeä. Raportissa vertailtiin laajasti

transseksuaalien asemaa Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Israelissa, Australiassa ja Uudessa-

Seelannissa sekä osissa Yhdysvaltoja.260 Vastaavalla tavalla ihmisoikeustuomioistuin käyttää

EY-tuomioistuimen kannanottoja sekä EU-oikeudellisia lähteitä tulkinta-apuna, vaikka yhteisö,

sen paremmin kuin unionikaan, eivät voi olla osapuolina EIT:ssä käsiteltävissä tapauksissa.

Aiemmin ihmisoikeustuomioistuin käytti vertailevaa metodia lähinnä yhtäläisyyksien

löytämiseen jäsenvaltioiden välillä.261 Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden määrän kasvettua,

jäsenvaltioiden heterogeenisuus on lisääntynyt, ja sitä kautta vertailevalle metodille on löydetty

uusia käyttötarkoituksia.262 Ihmisoikeustuomioistuin käyttää vertailevaa otetta yleisimmin

erityisen hankalissa tapauksissa (’hard cases’), joihin voimassa oleva lainsäädäntö tai

oikeuskäytäntö eivät anna vastauksia. Hankalia tapauksia ovat usein esimerkiksi irtolaisuuteen,

perhe-elämän kunnioitukseen ja rikosvastuun alkamisikään liittyvät tapaukset, joissa

ihmisoikeustuomioistuin on käyttänyt apuna jäsenvaltioidensa oikeusjärjestysten välistä

vertailua.263

Tulkintalinjanmuutostapausten ja erityisen hankalien tapausten perusteluissa on esitettävä

kaikki mahdolliset argumentit ratkaisun oikeuttamiseksi. Tämän kaltaisten tapausten

perusteluissa vertailullisia näkökohtia käytetään tukemaan pääargumentteja. Vertailutukea

(’comparative support’) haetaan esimerkiksi erilaisista soft law -oikeuslähteistä, joista hyvä

esimerkki on EU:n perusoikeuskirja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitääkin EU-oikeutta

merkittävänä oikeuslähteenään ja käyttää enenevässä määrin EU-oikeudellisia lähteitä ja EU:n

perusoikeuskäytäntöä vertailutukena.264 Esimerkiksi Meftah-tapauksessa265

ihmisoikeustuomioistuin viittasi EU-oikeuteen ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön

seuraavasti: “[a]ccount must be taken of Directive 98/5/EC of the European Parliament and of

the Council of 16 February 1998 and to the caselaw of the Court of Justice of the European

Communities on that Directive – –“. 266

260 Christine Goodwin -tapaus, kohdat 55–57; Viljanen 2003 s. 136 138.
261 Esimerkki vanhasta tavasta käyttää oikeusvertailua: Tyrer v. the United Kingdom, 25.4.1978
262 Viljanen 2008 s. 13.
263 Ovey 2002 s. 37.
264 Viljanen 2008 s. 14.
265 Meftah and Others v. France, 26 July 2002, ECHR 2002VII, kohta 45.
266 Viljanen 2008 s. 14.
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Ihmisoikeustuomioistuin ei sovella oikeusvertailevaa metodia mekaanisesti niin, että

lainsäädäntönsä tai -käytäntönsä osalta vähemmistöön jäävän sopimusosapuolen katsottaisiin

automaattisesti toimivan vastoin ihmisoikeussopimusta.267 Vertaileva tutkimusote muodostaa

vain yhden, joskin tärkeän, tulkinnallisen apuvälineen. Lisäksi se tarjoaa suhteellisen

objektiivisen mittapuun sopimustulkinnalle ja lisää ennustettavuutta sopimusvaltioiden

näkökulmasta.268

5.2.  EY-tuomioistuimen ratkaisut esimerkkinä

ihmisoikeustuomioistuimessa

5.2.1. Christine Goodwin -tapaus oikeusvertailun käännekohtana

Käännekohtana vertailevan metodin käytössä ihmisoikeustuomioistuimessa on pidetty

Christine Goodwin -tapausta vuodelta 2002269. Tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin muutti

pitkään jatkunutta tulkintakäytäntöön oikeusvertailullisilla näkökohdilla perustellen.270

Keskeisimpänä vertailukohtana oli EU-oikeus ja yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytäntö.

Käsittelin jo aiemmin luvussa 2.3.2 ”Double standard” ihmisoikeustuomioistuimen ja EY-

tuomioistuimen valmiutta huomioida toistensa ratkaisukäytäntö. Esimerkkinä mainitsin

ihmisoikeustuomioistuimen Kress-tapauksen, jossa EIT:n katsottiin eräässä mielessä ottaneen

esimerkkiä yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä. Ihmisoikeustuomioistuin siteerasi

Kress-ratkaisussaan EYT:n Emesa Sugar -tuomion päälinjoja, vaikka tapaus ei varsinaisesti

ollutkaan osa päätöksentekoa. Oikeusvertailun näkökulmasta katsottuna Christine Goodwin on

Kress-ratkaisua huomattavasti ilmeisempi tapaus EU-lähteiden vaikutuksesta

ihmisoikeustuomioistuimessa. Goodwin-tapauksessa ihmisoikeustuomioistuimen tulkintalinjan

muutoksen perustelut rakentuivat hyvin pitkälti EY:n tuomioistuimen ratkaiseman tapauksen271

ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan varaan.

267 Pellonpää 2005 s. 220 221.
268 Pellonpää 2000 s.191.
269 ECtHR, Christine Goodwin v. the United Kingdom, 11.7.2002, kohdat 84–85.
270 Viljanen 2008 s. 13.
271 C-13/94, P. v. S. ja Cornwall County Council, Judgment of 30.4.1996.
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Tapauksessa oli kyse sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeisestä henkilön asemasta, EIS 8

artiklan mukaisesta yksityiselämän suojasta sekä EIS 12 artiklan mukaisesta oikeudesta solmia

avioliitto. Ihmisoikeustuomioistuin oli käsitellyt aiemminkin transseksuaalien asemaan liittyviä

tapauksia272, mutta katsonut, että näissä kysymyksissä ei Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden

kesken ollut vallinnut riittävän laajaa yksimielisyyttä, jotta tuomioistuin olisi voinut ottaa

asiaan kantaa. Ihmisoikeustuomioistuin on moraalikysymyksiin liittyvissä asioissa

pidättäytynyt ottamasta tiennäyttäjän roolia, mikäli sen jäsenvaltioiden kesken ei ole

havaittavissa riittävän selkeää asenteiden muutosta. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että

transseksuaalien asemaa ja aseman muuttumista on syytä seurata tarkasti.273 Kymmenen vuotta

näiden kannanottojen, jälkeen tilanne oli muuttunut.

Christine Goodwin -tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin haki tulkinta-apua muista

kansainvälisistä oikeuslähteistä todettuaan selkeän eurooppalaisen tulkintakäytännön

vastaavanlaisissa tapauksissa puuttuvan. EIT viittasi kansainväliseen transseksuaalien

sosiaaliseen ja lailliseen, sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeisen, identiteetin hyväksymiseen,

jonka oli selkeästi havaittava ’kansainvälinen trendi’274. Tällaisena kansainvälisenä

esimerkkinä sille oli muun muassa EY:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö. EY:n tuomioistuin

oli todennut tapauksessa P. v. S. ja Cornwall County Council275, että transseksuaaleja on

kohdeltava tasa-arvoisesti [työmarkkinoilla], ja että epätasa-arvoinen kohtelu on vastoin EU:n

asettamia direktiivejä.276 Ihmisoikeustuomioistuin siteeraa lausunnossaan EY:n

tuomioistuimen lausuntoa ja toteaa sen pohjalta, että [sen omasta, aiemmasta tulkinnasta277

poiketen] transseksuaalien asemaan liittyvät kysymykset eivät enää voi jäädä yksinomaan

kansallisten viranomaisten ratkaistavaksi.278 Ihmisoikeustuomioistuin muutti

272 ECtHR, B. vastaan Ranska 1992; Sheffield and Horsham v. the United Kingdom 1998.
273 “Even though it found no violation in that case, the need to keep this area under review was expressly re-
iterated”, tuomion kohta 92.
274 ”[C]ontinuing international trend in favor not only of increased social acceptance of transsexuals but of a
legal recognition of the new identity of post-operative transsexuals”, tuomion kohta 85.
275 ECJ, C-13/94, P. v. S. and Cornwall County Council (1996).
276 Article 5 § 1 of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of
equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion and
working conditions, precluded dismissal of a transsexual for a reason related to a gender .
277 B. vastaan Ranska, Sheffield ja Horsham vastaan Yhdistynyt Kuningaskunta.
278 Goodwin-tuomion kohdat 92 ja 93.
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oikeusvertailullisilla näkökohdilla perustellen pitkään jatkunutta tulkintalinjaansa vastaamaan

kansainvälistä kehitystä, ja katsoi uudella tavalla ihmisoikeussopimusta loukatun.279

5.2.2. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisujen vahva painoarvo

ihmisoikeustuomioistuimessa

EY:n tuomioistuimen ratkaisut ovat saaneet vahvan painoarvon ihmisoikeustuomioistuimen

ratkoessa sellaisia kysymyksiä, jotka EY:n tuomioistuin on jo osaltaan käsitellyt.

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Stec ja muut vs. Yhdistynyt Kuningaskunta280 EIT

korosti yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua ja antoi vahvan painoarvon EY:n

tuomioistuimen näkemykselle (”strong persuasive value of ECJ’s”)281. Molemmat

tuomioistuimet päätyivät ratkaisuissaan samaan lopputulokseen, mutta perustelivat ratkaisujaan

eri tavalla.

Stec-tapauksessa oli kyse sukupuolten erilaisesta oikeudesta sosiaalietuuteen. Osapuolet olivat

ensin valittaneet asiasta EY:n tuomioistuimeen vedoten direktiiviin 79/7282, joka käsittelee

miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua sosiaalikysymyksissä. EYT totesi omassa

ennakkoratkaisussaan Yhdistyneen Kuningaskunnan menetelleen direktiivin mukaisesti ja esitti

valituksen hylkäämistä. Valittaja vei asian ihmisoikeustuomioistuimeen vedoten omaisuuden

suojaan ja syrjinnän kieltoon283.

Ihmisoikeustuomioistuin otti tapausta ratkaistessaan laajasti huomioon EYT:n vastaavanlaisia

kysymyksiä käsittelevän oikeuskäytännön ja näkemyksen direktiivin oikeasta

soveltamisesta.284 EIT korosti EY:n tuomioistuimen antaman ennakkoratkaisun ja käsityksen

direktiivin soveltamisesta olevan ”erittäin merkittävä”285 määriteltäessä tasa-arvon totetumista.

Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että EU:n jäsenvaltioiden

279 EIT on myös viitannut perustamissopimuksen 230 artiklaan koskien kumoamiskanteiden ajamista asetuksen
tapaista normatiivista päätöstä vastaan. (ks. lisää Pellonpää 2005b s. 1245).
280 Stec ja muut vs. Yhdistynyt Kuningaskunta 2006.
281 ”[I]s nonetheless of central importance, particular regard should be had to the strong persuasive value of the
ECJ’s finding on this point – –”, Stec-tuomion kohta 58.
282 Direktiivi 79/7/EEC, 19.12.1978.
283 1.lisäpöytäkirjan 1 artikla ja EIS:n 14 art.
284 Stec-tuomion jaksot D ja E sekä kohdat 58, 63.
285 Stec-tuomion kohta 58.
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yhdenmukainen käytäntö vastaavissa sosiaalikysymyksissä puuttui.286 Sosiaalikysymykset,

kuten muutkin vastaavat tilanteet, joissa kansalliset viranomaiset ovat parhaita olosuhteiden

asiantuntijoita, ihmisoikeustuomioistuin, oman yhteiskuntapoliittisen näkemyksensä mukaan,

jättää kansallisille viranomaisille laajan harkintavallan.287 Tuomioistuimen mukaan tällaisessa

tilanteessa [joissa ei yhtenevää käytäntöä Euroopan valtioiden kesken ole] sopimusvaltiota ei

voida kritisoida muista maista poikkeavan toiminnan johdosta.288 Tuomioistuin katsoi, että

Yhdistyneen Kuningaskunnan toimet eivät olleet ilmeisen kohtuuttomia (’manifestly

unreasonable’).289 EYT perusteli ennakkoratkaisuaan tasapuolista kohtelua ja sosiaaliturvaa

koskevalla EU:n direktiivillä.290 Ihmisoikeustuomioistuin puolestaan perusteli ratkaisuaan sillä,

että viranomaisten toimet eivät olleet ilmeisen kohtuuttomia ihmisoikeussopimuksen

näkökulmasta, sillä viranomaisille sallitaan tällaisissa asioissa tietty harkintamarginaali.291

Toinen esimerkki, jossa ihmisoikeustuomioistuin on hakenut tukea yhteisöjen tuomioistuimen

ratkaisukäytännöstä, on epäsuoran syrjinnän määrittely. EU:ssa on kehitetty tiukkoja syrjinnän

määrittelyjä viimeisten vuosien aikana. Syrjinnän vastaisessa taistelussa keskeisessä roolissa

on ollut myös yhteisöjen tuomioistuin, joka on käyttänyt jo pitkään tilastoja vertailuaineistona

tutkittaessa syrjintätapauksia.292 Tapauksessa D.H. vastaan Tsekin tasavalta293

ihmisoikeustuomioistuin haki tulkinta-apu EU-oikeudellisista syrjinnän määrittelyistä

muotoillessaan omaa näkemystään koulusyrjinnästä. Ihmisoikeustuomioistuin kävi

ratkaisussaan läpi EU:n direktiivejä sekä useita EY-tuomioistuimen tasa-arvolainsäädäntöä

käsittelevää ratkaisuja.294

286 Stec-tuomion kohdat 63–64.
287 Stec-tuomion kohta 85.
288 Stec-tuomion kohdat 63–64.
289 Stec-tuomion kohdat 50–59.
290 Esimerkiksi tapauksessa C-9/91, R v Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities
Commision (ECR I-4297).
291 Esimerkiksi tapaus ECtHR, Van Raalte vs. Alankomaat 1997, kohta 39.
292 Ks. Esimerkiksi ECJ C-170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz, Judgment of 13 May 1986;
ECJ C-167/97, Regina v. Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith and Laura Perez,
judgment of 9 February 1999. Goodwin 2006 s. 430.
293 ECtHR, D.H. and Others v. the Czech Republic, Judgment of 13 November 2007.
294 C-152/73, Giovanni Maria Sotgiu v. Deutsche Bundespost, Judgment of 12 February 1974; C-4/02, Hilde
Schönheit v. Stadt Frankfurt am Mai and C-5/02, Silvia Becker v. Land Hessen, Judgment of 23 October 2003;
Case C-256/0, Debra Allonby v. Accrington & Rossendale College and Others, Education Lecturing Services ...
and Secretary of State for Education and Employment, Judgment of 13 January 2004; Case C-147/03,
Commission of the European Communities v. the Republic of Austria, Judgment of 7 July 2005. D.H -ratkaisun
kohdat 85–91.
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”On this point, the Court observes that Council Directives 97/80/EC and 2000/43/EC stipulate that

persons who consider themselves wronged because the principle of equal treatment has not been

applied to them may establish, before a domestic authority, by any means, including on the basis of

statistical evidence, facts from which it may be presumed that there has been discrimination – –. The

recent case-law of the Court of Justice of the European Communities – – shows that it permits

claimants to rely on statistical evidence and the national courts to take such evidence into account

where it is valid and significant.” 295

EY:n tuomioistuimen ratkaisut syrjinnästä sekä yhteisön direktiivit muodostivat osan

ihmisoikeustuomioistuimen perusteluja296, joissa EIT totesi ensi kertaa julkisella sektorilla

tapahtuneen epäsuoraa rotusyrjintää EIS 14 artiklan mielessä. EIT otti kantaa myös tilastojen

käyttämiseen, jota yhteisön tuomioistuin teki määritellessään epäsuoraa syrjintää.

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tilastoilla voi olla ”erityinen merkitys” todettaessa

epäsuoraa syrjintää297, vaikkakaan tilastojen tuki ei ole välttämätöntä298. Asettumalla

ratkaisussaan samoille linjoille yhteisöjen tuomioistuimen kanssa, ihmisoikeustuomioistuimen

voidaan sanoa selkiyttäneen eurooppalaista standardia siitä, miten suhtaudutaan epäsuoraan

rotusyrjintään ja millaisia keinoja sen toteamiseen voidaan käyttää. 299

* * * * *

Ihmisoikeustuomioistuin ei ainoastaan ota esimerkkiä EY:n tuomioistuimen ratkaisuista, vaan

se myös tukee niitä, ja osoittaa sitä kautta tukea koko unionin oikeusjärjestelmää kohtaan.

Ihmisoikeustuomioistuin voi sanktioida EU-oikeudesta johtuvien velvoitteiden

laiminlyönnin.300 Ihmisoikeustuomioistuin on esimerkiksi tulkinnut, että EU:n verodirektiivin

295 D.H. -ratkaisun kohta 187.
296 “[I]n European Communities Directives and international instruments, statistics were the key method of
proving indirect discrimination.” D.H. -ratkaisun (2007) kohta 146.
297 D.H. -ratkaisun (2007) kohta 180.
298 ”In these circumstances, the Court considers that when it comes to assessing the impact of a measure or
practice on an individual or group, statistics which appear on critical examination to be reliable and significant
will be sufficient to constitute the prima facie evidence the applicant is required to produce. This does not,
however, mean that indirect discrimination cannot be proved without statistical evidence.” D.H. -ratkaisun (2007)
kohta 188; Goodwin 2006 s. 430.
299 Erityisen mielenkiintoista on, että ratkaisu muuttui suuressa jaostossa. Tapausta oli ensin käsitelty toisessa
jaostossa, jossa 14 artiklan loukkausta ei todettu. Toisen jaoston ratkaisua kritisoitiin epäonnistumisesta selkiyttää
Euroopan laajuista syrjinnän vastaista normistoa (”[s]etback to – – the crystallisation of non-discrimination norms
in Europe”). Ks. Esim. Goodwin 2006 s. 421.
300 Tapauksessa Hornsby vs. Kreikka (1998) ihmisoikeustuomioistuin tuki EY:n tuomioistuimen päätöstä
sanktioimalla yhteisön oikeutta loukkaavan menettelyn.
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soveltamatta jättäminen voi loukata ihmisoikeussopimuksessa määriteltyjä oikeuksia.301

Tulkinta avaa mahdollisuuden, että muissakin, kuin veroasioissa ihmisoikeustuomioistuin voisi

katsoa EIS:sta loukatun, mikäli EU:n jäsenvaltiot eivät noudata EU:n asettamia määräyksiä

yhteisöasioissa. Ihmisoikeustuomioistuin on myös katsonut, että tietyt normit, niiden

yhteisöoikeudellisesta alkuperästä ja EIS:n alueellista soveltamisalaa koskevasta periaatteesta

huolimatta, voivat kuulua ihmisoikeussopimuksen soveltamisalan piiriin302.

5.3.  Tulkinta-apua EU:n perusoikeuskirjasta

Ihmisoikeustuomioistuin hyödyntää muun EU-oikeuden ohella myös EU:n perusoikeuskirjaa

oikeuslähteenään, vaikka perusoikeuskirjalla ei ole virallista asemaa i.e. oikeudellista

sitovuutta. Perusoikeuskirja on ihmisoikeussopimusta huomattavasti uudempi ja

nykyaikaisempi asiakirja. Maailma on muuttunut paljon EIS:n solmimisesta. EU:n peruskirjaan

on esimerkiksi sisällytetty TSS-oikeuksia, joiden ottaminen mukaan ihmisoikeussopimukseen

oli 50 vuotta sitten poliittisista syistä mahdotonta.303

Edellä käsitellyssä Christine Goodwin –tapauksessa, EIT tukeutui yhteisöjen tuomioistuimen

ratkaisukäytännön ohella myös EU:n perusoikeuskirjaan tutkiessaan, oliko tapauksessa

loukattu EIS 12 artiklan mukaista oikeutta solmia avioliitto. Euroopan unionin

perusoikeuskirjan 9 artiklan sanamuoto eroaa selvästi ihmisoikeussopimuksen sanamuodosta

määritellessään oikeutta avioliittoon304. EIS 12 artikla nimeää nimenomaan miehen ja naisen

osapuoliksi avioliittoon.305 Vastaavasti perusoikeuskirjassa ei lainkaan mainita miestä ja naista

avioliiton osapuolina, vaan puhutaan vain yleisesti oikeudesta avioliittoon.306

Ihmisoikeustuomioistuin katsoi olevan keinotekoista väittää, ettei sukupuolta vaihtaneelta olisi

evätty oikeutta avioon, jos hänellä on oikeus avioitua ainoastaan entistä sukupuoltaan

301 Tapaus Dangeville vs. Ranska, 2002. Ranska oli EU-oikeuden vastaisesti perinyt arvonlisäveroa ja EIT katsoi
sen loukkaavan 1. lisäpöytäkirjan tarkoittamaa omaisuudensuojaa. Katso mm. Pellonpää 2005a s. 363.
302 Ks. Esimerkiksi rangaistusnormin soveltaminen ihmisoikeustuomioistuimessa, Pellonpää 2005b s. 1233.
303 Lisäpöytäkirjoilla on sittemmin saatettu TSS-luonteisia oikeuksien myös ihmisoikeussopimuksen piiriin.
304 “Article 9 of the recently adopted Charter of Fundamental Rights of the European Union departs, no doubt
deliberately, from the wording of Article 12 of the Convention in removing to men and women”, tuomion kohta
100.
305 EIS 12 artikla: “Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa perhe
tämän oikeuden käyttöä säätelevien kansallisten lakien mukaisesti”.
306 EU:n perusoikeuskirja artikla 9: ”Oikeus solmia avioliitto ja oikeus perustaa perhe taataan tämän oikeuden
käyttöä sääntelevien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti.”
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vastakkaisten edustajien kanssa. Hänellä ei tosiasiassa ole mahdollisuutta avioitua, ja näin ollen

hänen perustavanlaatuisia oikeuksiaan on loukattu. 307

Ensimmäisen viittauksen perusoikeuskirjaan relevanttina oikeuslähteenä

ihmisoikeustuomioistuin teki tapauksessa Sørenssen ja Rasmussen vs. Tanska308 vuodelta

2006. Tapauksessa oli kyse ammattiyhdistysten pakkojäsenyyksistä Tanskassa. Ratkaisua

tehdessään tuomioistuin käytti tulkinta-apuna EU:n perusoikeuskirjaa, sekä sen soveltamisen

kannalta oleellista EU:n sopimusta työntekijöiden sosiaalisista oikeuksista.

Ihmisoikeustuomioistuin viittasi Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, jonka 12 artikla takaa

kokoontumis- ja yhdistymisvapauden.309 Perusoikeuskirjan 12 artiklan tulkinnassa on

huomioitava edellä mainittu työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien sopimus.310 Edellisten

lisäksi, ihmisoikeustuomioistuin korosti Nizzan sopimuksen (jossa EU:n perusoikeuskirja

otettiin osaksi unionin periaatteita) 53 artiklaa, jonka mukaan:

”[p]erusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä

ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka tunnustetaan – – niissä kansainvälisissä yleissopimuksissa,

joiden sopimuspuolina – – kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien

suojaamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa – –”.311

Erityisen paljon annettavaa EU-oikeuslähteillä on ollut tulkittaessa EIS 6 artiklan

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyviä tapauksia. Ihmisoikeustuomioistuin on hakenut

tulkinta-apua mm. henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevista yhteisön oikeuden periaatteista

ja käytännöistä, joiden määrittelyssä perusoikeuskirjalla on keskeinen rooli. Eräs

merkittävimmistä tulkintalinjan muutoksista ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä

307 Christine Goodwin -tuomion kohta 101.
308 ECtHR, Judgment of 11 January 2006, Sørenssen v. Denmark ja Rasmussen v. Denmark 2006.
309 “Article 12 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, proclaimed in Nice on 7 December
2000 (2000/C 364/01) (see paragraph 37 above), is devoted to freedom of assembly and association. The above-
mentioned provisions of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers are of obvious
relevance for the interpretation of the scope of Article 12. It should be noted in this connection that Article 53 of
the Nice Charter states that nothing therein shall be interpreted as restricting or adversely affecting human rights
and fundamental freedoms as recognised, in their respective fields of application, by European Union law and
international law and by international agreements to which the European Union, the Community, or all the
member States are party, including the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, and by the member States' constitutions.” Sørenssen ja Rasmussen -tapaus, kohta 74.
310 Sørenssen ja Rasmussen -tapaus kohta 73.
311 ”Article 53 of the Nice charter states that nothing therein shall be interpreted as restricting or adversely
affecting human rights and fundamental freedoms as recognized, in their respective fields of application, by Union
law and the Community or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection
of Human Rights and fundamental freedoms, and by the Member States’ constitutions”, tuomion kohta 74.



64

nähtiin tapauksessa Vilho Eskelinen vastaan Suomi312, jossa EIT erkaantui aiemmasta Pellegrin

vastaan Ranska -tapauksessa313 tekemästään tulkinnasta.

Ihmisoikeustuomioistuimen perustelut erkaantumiselleen aiemmasta ratkaisustaan koostuivat

monista eri palasista, mutta hyvin suuressa roolissa argumentaatiossa oli Euroopan yhteisöjen

tuomioistuimen ratkaisukäytäntö. Tämä oli luonnollista siitä syytä, että myös EIT:n aiemmin

ratkaiseman, samaa aiheitta käsittelevän Pellegrin-tapauksen perusteluissa haettiin tukea EU-

oikeudesta.314 Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sen uudelle tulkintalinjalle oli löydettävissä

paljon sen aiempaa tulkintaa paremmat perustelut.315

Pellegrin ja Eskelinen -tapaukset koskevat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan

soveltamista. EIS 6 artikla velvoittaa sopimusvaltioita takaamaan kaikille oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin. Tämän vaatimuksen ulkopuolelle jäävät etenkin sellaiset hallintopäätökset,

jotka ovat puhtaasti harkinnanvaraisia, toisin sanoen päätökset, joissa viranomaisilla on täysi

harkintavalta. Lisäksi 6 artiklan soveltamisalan ulkopuolella jäävät päätökset, jotka ovat

korostetusti julkisoikeudellisia luonteeltaan ja vaikutuksiltaan. Esimerkkinä näistä päätöksistä

ovat mm. erityistä julkista valtaa käyttävän virkamiehen oikeusasemaa koskeva päätöksenteko,

verotuspäätökset sekä ulkomaalaisten maahanmuuttoa tai turvapaikkaoikeutta koskevat

ratkaisut.316 Pellegrin ja Eskelinen -ratkaisuissa tarkasteltavana oli erityisryhmänä virkamiehet,

jotka alun perin jäivät kokonaan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamisalan

ulkopuolelle.

Ihmisoikeustuomioistuin on yleisesti katsonut kiistojen, jotka liittyvät virkamiesten

palkkaamiseen, palvelussuhteeseen tai palvelussuhteen päättymiseen, rajautuvan artiklan 6.1

soveltamisalan ulkopuolelle. EIT on perustellut rajausta sillä, että valtaosassa Euroopan

Neuvoston jäsenvaltioista tehdään selkeä ero virkamiesten ja yksityisen puolen työntekijöiden

välillä. Tähän yleiseen lähtökohtaan on kuitenkin tehty poikkeuksia ja sitä on selkiytetty

lukuisissa tuomioissa.317 Pellegrin-tapaus oli ensimmäinen askel kohti 6 artiklan osittaista

312 ECtHR, Vilho Eskelinen and others v. Finland 2007.
313 ECtHR, Pellegrin v. France 1999.
314 Viljanen 2008 s. 15.
315 Eskelinen-ratkaisun kohta 60.
316 Mäenpää 2001 s. 418.
317 “[D]isputes relating to the recruitment, careers and termination of service of civil servants are as a general
rule outside the scope of Article 6 § 1” Pellegrin-tuomion kohta 59.
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soveltamista virkamiehiin, loitoten aiemmasta tulkinnasta, jonka mukaan virkamiehet jäävät

kokonaan 6 artiklan soveltamisen ulkopuolelle.318

Pellegrin-tuomiossa ihmisoikeustuomioistuin yritti luoda konseptin, jonka avulla olisi voitu

tutkia, rajautuuko kulloinkin kyseessä oleva tapaus EIS artiklan 6 soveltamisala ulkopuolelle.

Tässä määrittelyssä EIT käytti apunaan EU:n komission lausuntoa319 sekä komission laatimaa

ja EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettua listaa tehtävistä ja viroista, jotka jäävät

yhteisön oikeudessa liikkumisvapausartiklan soveltamisalan ulkopuolelle. EIT siteerasi myös

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 48(4) artiklaa, joka mahdollistaa

poikkeamisen työntekijöitä koskevasta liikkumisvapaudesta yhteisön alueella julkisen sektorin

työntekijöiden kohdalla.320 Lisäksi ihmisoikeustuomioistuin lainasi EY:n tuomioistuimen

tuomiota Belgia vs. komissio321, jossa EYT:n mukaan poikkeaminen EY-oikeuden takaamista

oikeuksista koskee ainoastaan virkoja, joissa tehtäviin sisältyy ”suoraa tai epäsuoraa julkisen

vallankäyttöä ja julkisen edun turvaamista”.322

Pellegrin-konsepti ei kuitenkaan tuonut toivottua selkeyttä EIS 6(1) artiklan soveltamisalaan.

Niinpä vuonna 2007 ratkaistussa Eskelinen vs. Suomi -tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin

erkaantui Pellegrin-konseptistaan ja laajensi 6 artiklan soveltamisalaa vastaamaan paremmin

EY:n tuomioistuimen tulkintalinjaa.323 Ihmisoikeustuomioistuin haki johtoa tulkinnalleen

yhteisöjen tuomioistuimesta, koska EU-oikeudessa harjoitetaan ’laajaa’

318 Eskelinen-tuomion kohta 57.
319 EU:n Komissio lausunto OJEC no. C 72, 18.3.1988. ”Työntekijöiden oikeus liikkua ja työskennellä muissa
jäsenvaltioissa julkisella sektorilla“ Komission kannanotto EY-sopimuksen artiklan 48.4 soveltamisesta ”
320 Pellegrin-tuomion kohta 37.
321 C-149/79, ECR 3881, 17.12.1980.
322 ”Direct or indirect participation in the exercise of powers conferred by public law and duties designed to
safeguard the general interests of the state or of other public authorities.” Pellegrin-tuomion kohta 38 sekä
Eskelinen-tuomion kohta 50; Mäenpää 2001 s. 418.
323 Merkille pantavaa on, että Eskelinen-ratkaisussa eriävän mielipiteen jättäneet tuomarit tulkitsivat EYT:n
Marguerite Johnston -tapauksen soveltamisalaa toisella tavalla kuin enemmistö tuomareista:”[I]n this respect, we
disagree with the majority when, in the instant judgment, it refers, in paragraph 60, to a “landmark judgment” of
the Court of Justice, namely that delivered in case no. 222/84. - - The issue was not one of determining whether
every dispute between the State and its agents fell within the scope of Article 6 of the Convention, but merely of
confirming that, by virtue of a general principle of law, every act by a public authority must, in principle, be open
to supervision of its lawfulness.” Joint dissenting opinion of judges Costa, Wildharber, Türmen, Borrego Borrego
and Jo ien , kohta 5.
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tuomioistuinkontrollia324. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut tietyssä mielessä omaavansa

jopa laajemmalle ulottuvan toimivallan kuin EIT.325

Ihmisoikeustuomioistuin siteeraa perusteluissaan EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklaa ”Oikeus

tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen” sekä osaa

perusoikeuskirjan selityksistä. EIT toteaa, että:

”[I]t follows that Article 47, in the context of European Union law, is not confined to civil rights and

obligations or to criminal matters within the meaning of Article 6 of the Convention. In this respect the

Charter codified existing case-law of the Court of Justice of the European Communities (see the case of

Marguerite Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Case 222/84, [1986] ECR

1651, referred to in § 60 below).”326

Ihmisoikeustuomioistuimen käytti Eskelinen ja Pellegrin -tapauksissa EU-lähteitä laajasti, ja

tapauksia vertaillessa on mielenkiintoista havaita sanamuodon muutos

ihmisoikeustuomioistuimen puhuessa EU-oikeuden roolista sen omassa

ratkaisukäytännössään.327 Eskelinen-tapauksessa EIT puhui EU:n perusoikeuskirjasta

(huolimatta sen oikeudellisesta sitomattomuudesta) ”[as a] relevant international law and

practice”328, kun vielä Pellegrin-tapauksessa EIT käytti EU-oikeuden roolista ainoastaan

termiä ”comparative law”329. Eskelinen-ratkaisun jälkeen näyttäisikin siltä, että EU-oikeudella

tai EU:n soft law:lla (erityisesti perusoikeuskirjalla) olisi ”vertailevaa tukea” suurempi rooli.

Eskelinen-tapaus osoittaa EU-lähteillä olevan ihmisoikeustuomioistuimessa ”erityisen asema”,

joka eroaa ”muista” kansainvälisoikeudellista oikeuslähteistä, joita ihmisoikeustuomioistuin

käyttää.330

* * * * *

324 ”[T]he scope of applicability of judicial control in EU law is wide – –[h]owever, the Court would observe that
the Luxembourg Court itself applies a wider approach in favour of judicial control – –“ Eskelinen-tuomion kohta
60.
325 Ihmisoikeustuomioistuin siteeraa EYT:n merkkipaalutapausta C-222/84 Marguerite Johnston vs. Chief
Constable of the Royal Ulster Constabulary (1986, ECR 1651), jossa EY:n tuomioistuin perustelee sen käyttämän
tehokkaan juridisen valvonnan ja kontrollin soveltamisalan laajuutta. Eskelinen-tuomion kohta 60.
326 Eskelinen-tuomion kohta 30.
327 Parmar 2007 s. 446.
328 Eskelinen-tapaus, kohdat 28 30.
329 Pellegrin-tapaus, kohdat 37 41.
330 Parmar 2007 s. 446 448.



67

Kaikki edellä mainitut ratkaisut EU:n perusoikeuskirjan tarjoamasta tulkinta-avusta antavat

mielenkiintoisen näkökulman vertailevan metodin käytöstä. Soft law:n rooli on erityisen

merkittävä, kun ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä tapahtuu muutos. On

erityisen tärkeää saada tukea vaikeissa tapauksissa (hard cases), joista tapaus Christine

Goodwin on hyvä esimerkki. Aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeaminen on vaikeaa ilman

vahvaa tukea tulkintalinjan suunnan uudelleentarkastelulle ja muutokselle. Tämän vuoksi

ihmisoikeustuomioistuimelle on erittäin hyödyllistä, että EU:n perusoikeuskirja tarjoaa mustaa

valkoisella ihmisoikeustulkinnan uusista tuulista.331

331 Viljanen 2008 s. 15.



68

6.  Tulkintajatkumon tulevaisuus – Euroopan unionin

oikeudelliset muutokset

6.1.  Euroopan unionin perusoikeuskirja – Kilpailija

ihmisoikeussopimukselle?

6.1.1. Perusoikeuskirja oikeuslähteenä Euroopan unionissa

Vuonna 2000 Nizzassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa annettu EU:n perusoikeuskirja332

kokosi EU:n perusoikeusperiaatteet asiakirjaksi, joka helpottaa perus- ja ihmisoikeuksien

identifiointia ja lisää niiden läpinäkyvyyttä. Perusoikeuskirjalla saatetaan oikeudet osaksi

yhteisön lainsäädäntötyötä ja sidotaan unioni, sen instituutiot ja EU:n jäsenvaltiot entistä

tiukemmin kunnioittamaan ja edistämään perusoikeuksia, silloin kun ne soveltavat unionin

oikeutta.333

Perusoikeuskirja sisältää perinteisten vapaus- ja kansalaisoikeuksien lisäksi toisen sukupolven

oikeuksia eli taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Perusoikeuskirja pohjautuu

jo olemassa oleviin, Euroopan alueella vaikuttaviin sopimuksiin, kuten Euroopan

ihmisoikeussopimukseen, jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen, EU:n

perustamissopimuksiin, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen

tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Perusoikeuskirjan tarkoitus ei ole lisätä unionille

toimivaltuuksia tai kansalaisille oikeuksia.334 Oikeuskansleri Paavo Nikulan mukaan EU:n

oman perusoikeuskirjan kokoamisen taustalla oli ennen kaikkea perusoikeuksien tuominen

näkyvämmin esille unionissa. Lisäksi perusoikeuskirjan tehtävänä on osoittaa, mikä unionin

332 Perusoikeuskirja kokonaisuudessaan: Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 18.12.2000C 364/1.
333 Rissanen 2004 s. 352–354; EU vuosittainen ihmisoikeusraportti 2005 s. 9 (2.1 perustuslakisopimus).
334 Rissanen 2004 s. 352–354; EU vuosittainen ihmisoikeusraportti 2005 s. 9 (2.1 perustuslakisopimus).
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tasolla on voimassa olevaa oikeutta.335 EY:n tuomioistuimissa perusoikeuskirjaa voidaan nyt jo

käyttää tulkinnallisena apuvälineenä, vaikka se ei vielä ole oikeudellisesti sitova.336

Perusoikeuskirjan onkin saanut oikeudellista merkitystä lainsäädännön taustoittajana ja

tulkinta-apuna. EU:n perusoikeuskirja on tulosta pitkästä EU-oikeudellisesta

oikeuskäytännöstä, sillä jo ennen perusoikeuskirjaakin, perusoikeuksilla on ollut roolinsa EU-

oikeuden tulkinnassa. Perusoikeuskirjan tulkitseminen osana aiempaa oikeuskäytäntöä antaa

sille huomattavasti enemmän painoarvoa oikeudellisena välineenä, kuin sillä muutoin olisi

oikeudellisesti sitomattomana perusoikeusluettelona.337

Perusoikeuskirjan asemaa tärkeänä oikeudellisena lähteenä ovat lisänneet yhteisöjen

tuomioistuinten ja EU:n oikeusasiamiehen viittaukset siihen, sekä sen käyttäminen päätösten

tukena. Ensimmäinen perusoikeuskirjaan viitannut EU:n instituutio oli EU:n julkisasiamies.338

Yleisesti ottaen julkisasiamiehet ovat antaneet merkityssisältöä perusoikeuskirjan määräyksille

ja avartaneet suhtautumista siihen ratkaisuehdotuksissaan. Perusoikeuskirjan yleisimmäksi

käyttötarkoitukseksi katsotaan EU-oikeuden periaatteiden taustalla olevien, jäsenvaltioiden

valtiosääntöperinteestä johtuvien arvojen määrittäminen, ja toimiminen näiden tunnistamisen

apuvälineenä.339

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli ensimmäinen EU:n tuomioistuimista, joka viittasi

perusoikeuskirjaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisuissa perusoikeuskirjalle

on annettu perus- ja ihmisoikeuksia ’vahvistava’ merkitys, ja sitä on käytetty ”inspiraation

lähteenä”. Perusoikeuskirja on ollut keskeisessä asemassa, kun tuomioistuin on perustellut

erkanemistaan aiemmasta ratkaisukäytännöstään, vaikka tukeutuminen perusoikeuskirjaan

onkin ollut ns. toissijaista eli pääargumentteja tukevaa.340

335 Nikula 2004 s. 243.
336 Rissanen 2004 s. 352.
337 Viljanen 2008 s. 17 18.
338 Viljanen 2008 s. 7. Esimerkiksi julkisasiamies Tizziano tapauksessa ECJ, C-173/99, BECTU, 8.2.2001;
julkisasiamies Alber käytti perusoikeuskirjaa vertailun mittatikkuna asiassa C-63/01 Samuel Sidney Evans,
24.10.2002, sekä julkisasiamies Ruiz Jarabo Colomer asiassa C-208/00 Überseering, 4.12.2001.
339 Salminen 2007 s. 290. Ks. Esimerkiksi Julkisasiamies AG Legerin lausunto asiassa ECJ, C-353/99 P, Council
v. Hautala, 10.7.2001, jossa hän esitti näkemyksiä perusoikeuskirjan kyvystä saada oikeudellista merkitystä.
Légerin mukaan perusoikeuskirjan antamisen juhlallinen ja ylevä muoto antavat aihetta olettaa, että
perusoikeuskirjan tulisi olla etuoikeutettu välinen perusoikeuksien yksilöimisessä. Perusoikeuskirjan tehtävänä on
tukea omalta osaltaan yhteisön säädännäisen oikeuden oikeussääntöjen todellisen luonteen selvittämistä.
340 Salminen 2007 s. 290; Viljanen 2008 s. 7. Ks. esimerkiksi tapaus Max mobil telekommunikation service
(CFI, T-54/99, 30.1.2002), jossa CFI otti perusoikeuskirjan osaksi EU:n perus- ja ihmisoikeuslähteitä. Tuomiossa
viitattiin sekä perusoikeuskirjan 41 artiklaan hyvästä hallinnosta ja 47 artiklaan tehokkaista oikeussuojakeinoista
siinä mielessä, että oikeudet on listattu perusoikeuskirjaan ja siten siinä vahvistettu (kohta 48). Sama
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Yhteisöjen tuomioistuimen viittausta perusoikeuskirjaan saatiin odotella viisi vuotta sen

jälkeen, kun julkisasiamies oli ensi kerran viitannut siihen lausunnossaan. EYT viittasi

perusoikeuskirjaan vuonna 2006 tapauksessa Euroopan parlamentti vs. Euroopan unionin

neuvosto341, joka oli unionin perusoikeuskehityksen kannalta merkittävä ratkaisu. Ratkaisussa

selvennettiin perusoikeuksien kunnioittamisperiaatteen vaikutusta unionin instituutioihin ja

jäsenvaltioihin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun EYT käytti unionin perusoikeuskirjaa yhtenä

perusoikeussuojan tunnistusperustana ja sen tason tarkastelupohjana. EYT:n mukaan unionin

oikeusnormit on muotoiltava perusoikeuskirjan pohjalta, ja esimerkiksi direktiivien

lainmukaisuutta on voitava tarkastella perusoikeuskirjaan nähden.342 Tuomioistuimen mukaan

perusoikeudet muodostavat kiinteän osan yhteisön periaatteita.343 EYT:n mukaan

perusoikeuskirjan tehtävänä on vahvistaa edellä mainituista periaatteista, jäsenvaltioiden

valtiosääntötraditiosta ja kansainvälisistä velvoitteista kumpuavat perus- ja ihmisoikeudet.344

Tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin toteaa perusoikeuskirjan oikeudellisen statuksen ja antaa

sille samalla oikeudellista merkitystä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ilman

oikeudellista sitovuuttakin, perusoikeuskirjan merkitys voi muodostua oikeuskäytännön kautta

lähes samanlaiseksi, kuin jos se olisi osa perustamissopimuksia.345 Näin on erityisesti siitä

syystä, että EU:n lainsäätäjät käyttävät perusoikeuskirjaa lähteenä, ja sitä kautta myös

yhteisöjen tuomioistuinten viittaukset perusoikeuskirjan tulevat lisääntymään.

Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta on positiivista, että EYT:n ratkaisussa

perusoikeuskirja linkittyy vahvasti Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sen soveltamiseen.

Yhteisöjen tuomioistuimen näkemyksen mukaan perusoikeuskirjassa vahvistetaan unionissa jo

aiemmin vallinnut perusoikeuskäsitys, jossa Euroopan ihmisoikeussopimuksella ja EIT:n

perusoikeuskirjan yleisiä perus- ja ihmisoikeuksia ’vahvistava’ merkitys mainittiin tapauksessa Jégo Quéré et Cie
SA vs. Komissio (CFI, T-177/01, 3.5.2002) liittyen perusoikeuskirjan artiklaan 47 (ratkaisun kohta 47).
341 C-540/03, 27.6.2006, European Parliament v. Council of the European Union.
342 Salminen 2007 s. 285.
343 Ratkaisun kohta 35.
344 ”Lisäksi on todettava, että kuten perusoikeus kirjan johdanto-osasta ilmenee, sen pääasiallisena tarkoituksena
on vahvistaa oikeudet, jotka perustuvat erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja
kansainvälisiin velvoitteisiin, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja yhteisöjen perustamissopimuksiin,
[Euroopan ihmisoikeussopimukseen], yhteisön ja Euroopan neuvoston hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin
sekä – – yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.” Parlamentti vs.
neuvosto, kohta 38.
345 Salminen 2007 s. 294.
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ratkaisukäytännöllä on keskeinen asema.346 Ratkaisussaan EYT huomioi ensisijaisesti

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön, vaikka viittaa myös perusoikeuskirjaan

relevanttina lähteenä.347 Materiaalisen EU-oikeuden määrittelyssä ihmisoikeussopimuksella ja

sen soveltamiskäytännöllä on jatkossakin keskeinen, ellei jopa ensisijainen asema.348

Ratkaisusta ilmenee ihmis- ja perusoikeuksien näkökulmasta myös toinen positiivinen seikka.

Perusoikeuskirja vaikuttaa yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön myös epäsuorasti,

lainsäädännön kautta. Euroopan parlamentti vs. Euroopan unionin neuvosto -ratkaisussa EY-

tuomioistuin viittaa EU:n direktiiviin, jonka pohjana lainsäätäjä on käyttänyt perusoikeuskirjaa

ja ihmisoikeussopimusta.349

6.1.2. Perusoikeuskirjan tarjoaman suojan yhteys

ihmisoikeussopimukseen

Valmisteltaessa unionin perusoikeuskirjaa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamat

oikeudet huomioitiin yleisenä eurooppalaisena ihmisoikeuksien minimitasona. Katsottiin, että

perusoikeuskirjan oikeudet on oltava vähintään samalla tasolla, kuin

ihmisoikeussopimuksessa.350 Tämä ajatus näkyy lopullisen perusoikeuskirjan johdannossa,

jossa todetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen olevan yksi niistä tärkeistä elementeistä,

joille perusoikeuskirja perustuu.351

346 EYT:n tulkintalinja ERT (1991), Opinion 2/94 (1996); P Connolly v. Commission (2001), Roquette Frères
(2002), Schmidberger (2003) ja Omega (2004).
347 Erityisesti perusoikeuskirjan artikla 7 yksityis- ja perhe-elämänkunnioittaminen ja artikla 24 lapsen oikeudet
ja EIS 8. artikla European Parliament v. Council of the European -ratkaisun kohta 38.
348 Salminen 2007 s. 295.
349 ”Vaikka kyseinen perusoikeuskirja ei ole [– –] sitova oikeudellinen asiakirja, yhteisön lainsäätäjä on kui-
tenkin halunnut tunnustaa sen merkityksen toteamalla direktiivin toisessa perustelukappaleessa, että direktiivissä
otetaan huomioon paitsi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa myös Euroopan unionin perusoikeus-
kirjassa tunnustetut periaatteet.” European Parliament v. Council of the European Union, kohta 38. EYT siteeraa
perheiden yhdistämisdirektiiviä (Neuvoston direktiivi (2003/86/EY), jonka esipuheessa viitataan
perusoikeuskirjaan: ”Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 8 artiklassa ja Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.”
350 Lemmens 2001 s. 51.
351 ”Tässä perusoikeuskirjassa vahvistetaan yhteisön ja unionin toimivallan ja tehtävien sekä
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeudet, jotka perustuvat erityisesti jäsenvaltioille yhteisiin
valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja yhteisöjen
perustamissopimuksiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan eurooppalaiseen
yleissopimukseen, yhteisön ja Euroopan neuvoston hyväksymiin sosiaalisiin peruskirjoihin sekä Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.”
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Perusoikeuskirjan ja ihmisoikeussopimuksen suhteesta säädetään perusoikeuskirjan luvussa

VII. Perusoikeuskirjan artiklan 52(3) määrittelee oikeuksien kattavuuden ja säätelee

sopimusten suhdetta, jotta samoja oikeuksia käsiteltäessä myös tulkinnat olisivat samanlaiset.

Poikkeukset tähän ovat sallittuja silloin, kun EU-oikeus tarjoaa laajemman suojan.352 Artiklaan

on kirjattu se yleisesti hyväksytty lähtökohta, että perusoikeuskirjan ”merkitys ja kattavuus”

ovat vähintään samat, kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattujen oikeuksien353.

Ihmisoikeussopimus asettaa siis vähimmäistason perusoikeuksien suojalle unionissa, eikä

perusoikeuskirjan oikeuksia saa soveltaa niin, että suojan taso alittaisi EIS:ssa turvatun tason.

Toisaalta mikään ei estä antamasta perusoikeuksille ja ihmisoikeuksille parempaa pidemmälle

menevää suojaa kuin ihmisoikeussopimuksessa.354

Perusoikeuskirjan artiklalla 52(3) tekijät asemoivat perusoikeuskirjan jatkoksi

ihmisoikeussopimukselle, eivät suinkaan muuttamaan ihmisoikeussoveltamisen suuntaa.355

Sama jatkuvuuden takaaminen oli myös artiklan 53 taustalla. Artiklan 53 tarkoituksena on taata

mahdollisimman laaja oikeuksien tulkitseminen. Perusoikeuskirjan ollessa ristiriidassa jonkin

kansallisen perustuslain tai kansainvälisen sopimuksen (esimerkiksi EIS) kanssa, sovelletaan

laajemman suojan tarjoavaa sopimusta.356 Perusoikeuskirjan artikla 53 määrittelee

perusoikeuskirjan soveltamisalaa niin, että se ei voi rajoittaa jäsenvaltioiden

ihmisoikeussopimuksesta johtuvia velvoitteita.357 Perusoikeuskirjan asemoiminen jatkoksi

ihmisoikeussopimukselle on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin se lisää oikeusvarmuutta.

Toiseksi, jos EU:n jäsenvaltiot tietoisesti olisivat luoneet kaksi erilaista sopimusta

ihmisoikeuksien soveltamisesta, ajatus ihmisoikeuksien universaalisuudesta ei toteutuisi

parhaalla mahdollisella tavalla.358 Sekä perusoikeuskirjan valmisteluun osallistuneet Euroopan

Neuvoston erityisedustajat, että Euroopan Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, olivat sitä

mieltä, että ehdotus perusoikeuskirjaksi oli yhteneväinen ja sopusoinnussa

352 Lemmens 2001 s. 54–55
353 ”Siltä osin kuin tämän perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista
koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa [ihmisoikeussopimuksessa] taattuja oikeuksia, niiden merkitys ja
kattavuus ovat samat kuin mainitussa yleissopimuksessa. Mitä tässä määrätään, ei estä unionia määräämästä tätä
laajemmasta suojasta”.
354 Ojanen 2007 s. 182.
355 Mahoney 2002 s. 301.
356 Lemmens 2001 s. 54–55.
357 ”Tämän perusoikeuskirjan määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne rajoittaisivat tai loukkaisivat niitä
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka tunnustetaan unionin oikeudessa, kansainvälisessä oikeudessa ja niissä
kansainvälisissä yleissopimuksissa, joiden sopimuspuolina unioni, yhteisö tai kaikki jäsenvaltiot ovat, ja erityisesti
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa – –.”
358 Mahoney 2002 s. 301.
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ihmisoikeussopimuksen kanssa.359 Perusoikeuskirja voitaisiin jopa rinnastaa jäsenvaltioiden

kansallisiin perusoikeusluetteloihin, joiden olemassaolo ei missään nimessä ole tehnyt

jäsenvaltioiden liittymistä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin turhaksi.360

Perusoikeuskirjan artiklat ovat kiinteässä yhteydessä ihmisoikeussopimukseen ja

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Hyvin suurelta osin perusoikeuskirjan artiklat

perustuvat, joko suoraan tai epäsuorasti, ihmisoikeussopimuksen artikloihin. Perusoikeuskirjan

selityksissä listataan artiklat, joiden tarkoitus ja soveltamisalat ovat samat, kuin vastaavien

Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloiden. Lisäksi listataan artiklat, joissa tarkoitus on

sama kuin ihmisoikeussopimuksessa, mutta soveltamisala on laajempi 361.

Perusoikeuskirja ja ihmisoikeussopimus eivät eroa toisistaan kovinkaan radikaalisti.

Eroavaisuudet johtuvat lähinnä sanamuodoista, joiden lähempi tarkastelua osoittaa, että niiden

tarjoama suoja ei ole kovinkaan erilainen. Erot perusoikeuskirjan hyväksi selittyvät usein sillä,

että perusoikeuskirjan artiklojen muotoilussa on ihmisoikeussopimuksen sanamuodon lisäksi

huomioitu ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö asiassa.362 Ihmisoikeustuomioistuimen

ratkaisukäytäntö onkin monelta kannalta keskeisessä roolissa määriteltäessä perusoikeuskirjan

takaamaa ihmisoikeuksien tasoa.363 Erillistä artiklaa EIT:n oikeuskäytännön huomioon

ottamisesta ei perusoikeuskirjaan sisällytetty364, mutta siihen viitataan perusoikeuskirjan

johdannossa365. Huolimatta suoran viittauksen puuttumisesta varsinaisista perusoikeuskirjan

artikloista, perusoikeuskirjan selityksistä voidaan päätellä, että se pohjautuu vahvasti Euroopan

ihmisoikeussopimuksen lisäksi myös ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

359 Lemmens 2001 s. 53.
360 Meres-Wuori 2001 s. 466.
361 Artikla 9 (EIS 12), artikla 10(1) vastaa EIS 9 artiklaa, mutta artikla 10(2) menee pidemmällä kuin EIS,
perusoikeuskirjan artikla 12 (EIS 11), perusoikeuskirjan artikla 14(1) (EIS 1. LPK 2 art.), perusoikeuskirjan
artikla 47(1) ”tehokkaiden oikeussuojakeinojen vaatimus” vastaa EIS artiklaa 13 mutta antaa laajemman suojan
taatessaan oikeuden ”tuomioistuimessa” kun EIS 13 artikla puhuu oikeussuojakeinoista ainoastaan ”kansallisen
viranomaisen edessä” perusoikeuskirjan artiklat 47(2) ja (3) vastaavat EIS artiklaa 6(1) mutta suoja yhteisön
oikeudessa on hieman laajempi, perusoikeuskirjan artikla 50, joka takaa non bis in idem -periaatteen, vastaa EIS:n
7. lisäpöytäkirjan 4 artiklaa mutta sen soveltamisala on laajennettu, ja lisäksi EU:n kansalaisilla on
elinkeinovapaus, eikä heitä saa syrjiä kansalaisuuden perusteella unionin oikeuden soveltamisalalla. EIS 16
artiklassa luetellut syrjintäkiellon poikkeukset eivät päde heihin tässä kontekstissa.
362 Mahoney 2002 s. 302.
363 Mahoney 2002 s. 302.
364 Lemmens 2001 s. 53.
365 ”Tässä perusoikeuskirjassa vahvistetaan yhteisön ja unionin toimivallan ja tehtävien sekä
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oikeudet, jotka perustuvat – – Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön.”
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Johdannon ohella EIT:n oikeuskäytäntöön viitataan artikloiden selityksissä366, vaikka aina ei

mainitakaan tiettyä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua.367 Esimerkiksi perusoikeuskirjan 28

artiklan perusteluissa viitataan yleisesti ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön.368

Euroopan unionin perusoikeuskirja ja ihmisoikeussopimus eroavat toisistaan

perustavanlaatuisesti kahdessa asiassa. Ensinnäkin ihmisoikeussopimusta sovelletaan kaikissa

Euroopan Neuvoston jäsenvaltioissa, mutta perusoikeuskirjaa sovelletaan pääsääntöisesti vain

EU:n instituutioissa, ja EU:n jäsenvaltioissa silloin, kun ne implementoivat EU-oikeutta.

Toiseksi sopimusten soveltamista valvoo kaksi erilaista tuomioistuinta.369 Myös tietyt

luonteenpiirteet erottavat sopimuksia. Ihmisoikeussopimus on ’elävä instrumentti’, jota

tulkitaan ’tämän päivän valossa’. Tämä mahdollistaa oikeuksien laajentamisen sen

alkuperäisestä merkityksestä vastaamaan nykypäivän ihmisoikeushaasteita.

Ihmisoikeussopimuksen modernisointi on siis helppoa evolutiivisen tulkinnan avulla, ja täysin

uusien oikeuksien lisääminen sopimukseen on mahdollista lisäpöytäkirjojen avulla. Tällä

hetkellä perusoikeuskirja on modernimpi ihmisoikeusluettelo kuin EIS, mutta tulevaisuudessa

tilanne voi kääntyä päälaelleen. Ihmisoikeustuomioistuin seuraa aikaansa evolutiivisen

tulkinnan kautta, eikä EU:n perusoikeuskirjaan sisälly artiklatasoista viittausta

ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön seuraamisesta. Toisaalta ei ole poissuljettu, että

perusoikeuskirjaakin sovellettaisiin evolutiivisesti sen jälkeen, kun se on saanut oikeudellisesti

sitovan aseman.370

Sopimukset eroavat toisistaan myös rajoituslausekkeiden osalta. Ihmisoikeussopimuksessa

artikloihin sisältyy yksilöity rajoituslauseke, kun vastaavasti perusoikeuskirjaan sisältyy vain

yleinen rajoituslauseke371. Kumman sopimuksen rajoituslausekkeita EU:n toimielimet ja

366 Esimerkiksi perusoikeuskirjan artiklan 19 selityksissä: ”Artiklan 2 kohdassa otetaan huomioon Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö” ja mainitaan
erityisesti EIT:n ratkaisut Ahmed v. Austria (17 December 1996), Soering v. the United Kingdom (7 July 1989) ja
Airey v. Ireland (9 October 1979).
367 Lemmens 2001 s. 53.
368 “[A]rtikla perustuu Euroopan sosiaalisen peruskirjan 6 artiklaan sekä työntekijöiden sosiaalisia
perusoikeuksia koskevaan yhteisön peruskirjaan (12–14 kohta). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tunnustanut
lakko-oikeuden yhdeksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklassa esitetyn ammatillisen
järjestäytymisoikeuden osaksi. Niiden asianmukaisten tasojen osalta, joilla voidaan käydä
työehtosopimusneuvotteluja, viitataan edellisen artiklan selitykseen. Yhteistoimista, kuten lakosta, ja
kysymyksestä, voidaanko niitä toteuttaa rinnakkain useassa jäsenvaltiossa, säädetään kansallisissa
lainsäädännöissä ja käytännöissä.”
369 Drzemczewski 2002 s. 24.
370 Mahoney 2002 s. 302.
371 Perusoikeuskirjan 52(1) artikla: ”Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien
käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla, ja kyseisten oikeuksien ja vapauksien olennaista sisältöä
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jäsenvaltiot EU-oikeutta soveltaessaan käyttävät, riippuu siitä, löytyykö perusoikeuskirjassa

määrittelylle oikeudelle vastine ihmisoikeussopimuksesta, vai onko oikeus niin sanotusti

’uusi’. Rajanveto täysin uuden ja ihmisoikeussopimuksesta sovelletun oikeuden välillä ei ole

helppoa. Aina ei olekaan selvää, missä tilanteissa riittää perusoikeuskirjan yleinen

rajoitussäännös ja missä tilanteessa on seurattava ihmisoikeussopimuksen rajoituslausekkeita.

Perusoikeuskirjan selityksien perusteella on pääteltävissä, että ihmisoikeustuomioistuimen

ratkaisukäytännöllä on merkitystä myös tässä suhteessa. Rajoituslausekkeita valittaessa on

huomioitava ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössään tekemät linjaukset.372

EU:n perusoikeuskirjan heikkoudeksi on sanottu, että se ei selkiytä kritiikin kohteena ollutta

EU-oikeuden piirrettä EU-kansalaisten ’paremmasta asemasta’ kolmansien maiden kansalaisiin

nähden. Vaikka perusoikeuskirjassa oikeudet on tunnustettu pääsääntöisesti ’jokaiselle’,

poikkeuksena on kuitenkin unionin kansalaisuuteen sidotut oikeudet luvussa V. EU-

kansalaisten etuoikeutettua asemaa suhteessa kolmansien maiden kansalaisiin vahvistaa myös

kansalaisuuteen perustuvan syrjintäkiellon puuttuminen perusoikeuskirjan

syrjintäkieltoartiklasta. Toisaalta kansalaisuuteen perustava syrjintä on määritelty erikseen niin,

että EU:n perussopimusten alalla toisten EU:n jäsenvaltioiden kansalaisiin kohdistuva syrjintä

on kielletty. Tämä ei kuitenkaan vastaa ihmisoikeussopimuksen syrjintäkieltomäärittelyä,

jonka mukaan kansalaisperusteinen syrjintä on kaikissa tilanteissa kielletty. EU:n takaamaa

ihmisoikeussuojaa pidetään tässä mielessä matalampana, kuin ihmisoikeussopimuksen ja

kansallisten ihmisoikeusnormien. 373

* * * * *

Vaikka perusoikeuskirja selventääkin EU:n omaa sisäistä ihmisoikeusvalvontaa, se ei vielä

ratkaise EU-oikeuden suhdetta ihmisoikeustuomioistuimen harjoittamaan ihmis-

oikeusvalvontaan.374 Vasta perusoikeuskirjan soveltaminen käytäntöön näyttää, ovatko

sopimukset toivotulla tavalla sopusoinnussa.375 Perusoikeuskirja, ihmisoikeussopimus ja

noudattaen. Suhteellisuus-periaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan tehdä ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä
ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden
henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.”
372 Mahoney 2002 s. 302.
373 Ojanen 2007 s. 174–176; Husa 2001 s. 55.
374 Husa 2001 s. 55.
375 Lemmens 2001 s. 67.
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kansalliset perusoikeudet toimivat vuorovaikutuksessa paitsi keskenään, myös muiden

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Erilaisista ihmis- ja perusoikeussopimuksista

onkin kehittymässä ”sopimusten verkosto” (”network of human right instruments”). Yksi

suurimmista haasteista ihmisoikeuksien suojelussa on ollut taata ihmisoikeuksien turvaaminen

ylikansallisella tasolla, ja kahden ylikansallisen sopimuksen olemassa olo voi vaikeuttaa jo

ennestään haastavaa tehtävää.376 Paras ratkaisu epävarmuuden vähentämiseksi olisi EU:n

liittyminen ihmisoikeussopimukseen. Liittyminen varmistaisi yhtenäisen, ja oikeusvarmuuden

näkökulmasta toivotunlaisen, ihmisoikeuskäytännön kehittymisen Euroopassa. Oikeudellisesta

näkökulmasta katsottuna, yhtenäisempi eurooppalainen ihmisoikeuksien suojajärjestelmä olisi

parempi vaihtoehto, kuin kahden rinnakkaisen systeemin olemassa olo.377

6.2. EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen

6.2.1. Liittymisen oikeudelliset perustelut olemassa…

Tekstissäni on jo useaan kertaan noussut esille, että kahden rinnakkaisen tuomioistuimen

toiminta Euroopassa on haastavaa. Euroopan unionin oma perusoikeuskirja on osaltaan

helpottanut tilannetta, mutta tuonut myös lisää pohdittavaa. Merkittävimpänä tuomioistuinten

roolijakoa selventävänä seikkana pidetään tällä hetkellä EU:n liittymistä Euroopan

ihmisoikeussopimukseen. Liittymisen perustelut on helppo tehdä oikeudellisesta

näkökulmasta. Oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden näkökulmasta EU:n liittyminen

ihmisoikeussopimukseen olisi loogista ja perusteltu lisä perusoikeuskirjalle EU:n

ihmisoikeuspolitiikassa.378 Vaikka kohtaamisongelmat on pyritty perusoikeuskirjassa

ratkaisemaan, kahden sopimuksen soveltaminen ilman virallisia pelisääntöjä voi aiheuttaa

konflikteja ja nakertaa molempien sopimusten legitimiteettiä ja tehokkuutta.379

Liittymisessä on kyse ennen kaikkea eriävien tulkintojen, eli ’double standardin’

mahdollisuuden eliminoimisesta luomalla yksi, yhteinen järjestelmä ihmisoikeuksien

376 Viljanen 2008 s. 18.
377 Mahoney 2002 s. 303.
378 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 4.
379 Harmsen 2001 s. 644–645.
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valvomiseksi.380 On vastoin ihmisoikeuksien perusajatusta, universaalisuutta, että

ihmisoikeuksia saatetaan arvioida eri tavalla riippuen siitä, pidetäänkö mittatikkuna

ihmisoikeussopimusta vai EU:n perusoikeuskirjaa.381 EU:n liittyminen

ihmisoikeussopimukseen olisi tärkeää myös molempien tuomioistuimien autonomian ja

uskottavuuden vahvistamisen kannalta niiden omilla toimivalta-alueillaan.382

Luvuissa 3. ja 4. käsittelin ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauksia, joissa nousi esiin EU:n

ihmisoikeuksien valvonnassa olevia ongelmakohtia. Nämä oikeudelliset katvealueet ovat

syntyneet ensinnäkin siitä, että EU ei ole osapuolena yhdessäkään ihmisoikeussopimuksessa, ja

toisaalta siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pidättäytynyt käsittelemästä

Euroopan unioniin liittyviä valituksia.383 Nykyisessä tilanteessa EU on viimeisiä

eurooppalaisia oikeusjärjestelmiä, jotka jäävät ihmisoikeustuomioistuimen valvonnan

ulkopuolelle. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö, kansallisten

tuomioistuinten päätökset sekä muu kansallisten viranomaisten toiminta ovat kaikki

ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan piirissä, mutta EU:n toimet eivät ole.384

Eurooppalaisten ihmisten kannalta järjestelmien väliset epäselvät hierarkiasuhteet ja

epäselvyyksien aiheuttamat ongelmat vähentävät lainkäytön ennakoitavuutta ja selkeyttä.385

EU:n kansalaisten näkökulmasta heidän jokapäiväiseen elämään vaikuttavan lainsäädännön ja

lainkäytön ihmisoikeusvaatimukset, ja tarvittaessa myös muutoksenhaku edellisiin, tulisivat

liittymisen myötä selkeämmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Ihmisten olisi helpompi vaatia

oikeuksiaan, oli kyseessä sitten kansallinen tai EU:sta lähtöisin oleva toimi tai laki.386

Liittyminen parantaisi yksityisten perusoikeuksien suojaa ja ohjaisi eurooppalaista

ihmisoikeuskäytäntöä oikeaan suuntaan.387

Oikeudellisena epäkohtana voidaan pitää myös sitä, että eurooppalaisilla ei ole mahdollisuutta

kannella EU-instituutioiden toiminnasta ihmisoikeustuomioistuimeen. Liittymisen myötä myös

EU:n toimielimet (komissio, parlamentti ja neuvosto) tulisivat velvoitetuksi noudattamaan

380 Mahoney 2002 s. 303.
381 Krüger ja Polakiewizc 2001 s. 6.
382 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 13.
383 Ojanen 2007 s. 190.
384 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 4.
385 Harmsen 2001 s. 644–645.
386 Mahoney 2002 s. 303.
387 Ojanen 2007 s. 190.
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ihmisoikeussopimuksen normeja, jotka jo nykyisin koskevat kaikkia jäsenvaltioita.388

Instituutioiden toimivallan sitominen ihmisoikeussopimukseen on myös entistä

ajankohtaisempaa EU:n toimivaltuuksien laajentuessa. Tällä hetkellä itse unioni ei ole

sopimusosapuoli, eikä näin ollen velvoitettu sinällään noudattamaan sopimuksen määräyksiä.

Euroopan unionilla ei myöskään ole erillisiä oikeussuojamekanismeja ihmisoikeuksien tai

perusoikeuksien turvaamiseksi. Kun unioni eikä yhteisö ole sopimuspuolena kansainvälisissä

ihmisoikeussopimuksissa, myöskään sopimusten tarjoamat valvontajärjestelmät eivät kohdistu

suoraan unionin toimielimiin tai niiden tekemiin, yksilöiden oikeusasemaan vaikuttaviin

päätöksiin.389

EU:n omat tuomioistuimet voivat täyttää ihmisoikeusvalvonnan aukkoja vain osittain, sillä

valittajat eivät voi vedota suoraan ihmisoikeussopimukseen EU:n tuomioistuimissa. Valituksia

EU:n primaarioikeuden tai yhteisöjen tuomioistuimen päätösten ihmisoikeussopimuksen

vastaisuudesta ei myöskään ole mahdollista viedä EU:n omiin tuomioistuimiin. Myös

sekundaarioikeuden alalla yksityishenkilöiden tekemät kantelut ovat hyvin rajoitettuja.

Erityisen huolestuttavaa tämä on EU:n uusilla, ihmisoikeusherkillä toimialoilla, kuten viisumi-,

turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa, joissa yhteisön tuomioistuimella on vain rajoitettu

toimivalta. Mikäli EU liittyisi ihmisoikeussopimukseen, edellä kuvatun kaltaiset

ihmisoikeusvalvonnan aukot tulisi tukittua. 390

Yksityishenkilöiden tekemät, Euroopan yhteisöön tai unioniin kohdistuvat valitukset

ihmisoikeustuomioistuimessa ovat jatkuvasti lisääntyneet391, mikä antaa viitteitä siitä, että

unionin sisäinen ihmisoikeusvalvonta ei toimi riittävän tehokkaasti.392 Ihmisoikeustuomioistuin

onkin valpastunut unionin ja yhteisön suhteen, ja esittänyt näkemyksiään ihmisoikeuksien

suojan tasosta Euroopan yhteisössä, kuten olen luvuissa 3. ja 4. tuonut esille. EIT:n mukaan

vallitsee presumptio siitä, että Euroopan yhteisössä ihmisoikeuksien suojan taso on riittävä (M

& Co. -tapaus) I pilarin asioiden osalta silloin, kun unionin lainsäädäntö tulee sovellettavaksi

ilman kansallista harkintavaltaa. Huolimatta riittävistä oikeusturvakeinoista yhteisön

toimialoilla, tosiasia kuitenkin on, että suuri osa EU-asioita on vaille ulkopuolista

ihmisoikeusvalvontaa.

388 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 4.
389 Ojanen 2007 s. 190.
390 Ks. Lisää Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 4.
391 Ks. Esimerkiksi Peukert 2000.
392 Krüger ja Polakiewicz  2001 s. 4.
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Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintojen perusteella on selvää, että yhteisön ja

ihmisoikeussopimusjärjestelmän välisistä kohtaamisongelmista kärsii eniten molempien

järjestelmien jäsenvaltiot, kun niiden on pyrittävä täyttämään molempien tahojen asettamat

velvoitteet. Ihmisoikeustuomioistuin on lausunut, että jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa

ihmisoikeussopimuksen mukaisista velvoitteistaan, vaikka ovatkin siirtäneet toimivaltaansa

unionille (Matthews-doktriini). Tästä esimerkkinä Matthews-tapaus, jossa Yhdistyneiden

Kuningaskuntien tekemä ihmisoikeusloukkaus johtui suoraan sovellettavaksi tulevasta EU:n

ministerineuvoston asetuksesta. Jäsenvaltiot voivat joutua tilanteeseen, jossa niiden on

valittava kahden, kansainvälisiä velvoitteita rikkovan vaihtoehdon väliltä.393

EU:n primaarioikeuden ihmisoikeussopimuksenmukaisuusvalvonta toteutuu jäsenvaltioiden

kautta. EU:n primaarioikeus on valtioiden omassa harkinnassa olevaa, valtioiden välistä

sopimusoikeutta, josta jäsenvaltiot ovat vastuussa Strasbourgin tuomioistuimelle. Unionin

kaikki jäsenvaltiot ovat liittyneet ihmisoikeussopimukseen ja ovat näin ollen velvoitettuja

sopimusmääräyksiä noudattamaan. Enemmistöpäätösten lisääntyessä EU:ssa jäsenvaltiot

voivat joutua EIS:n mukaiseen vastuuseen sellaisen lainsäädännön toimeenpanosta, jota

vastaan ne ovat neuvostossa äänestäneet.394

Tästä lähtökohdasta nousee yksi suurimmista ongelmista, jonka aiheutuu siitä, ettei EU ole

sopimusosapuoli. Jäsenvaltiot saattavat joutua ihmisoikeussopimusten kannalta vastuuseen

sellaisissakin asioissa, joissa se on siirtänyt toimivaltaansa unionille.395 Kansallisvaltioiden

hallitusten lisäksi myös kansalliset tuomioistuimet voivat joutua vaikeisiin tilanteisiin, jos ne

joutuvat valitsemaan kahden eri kansainvälisesti velvoittavan sopimuksen välillä, joiden

tulkinnat johtavat eri lopputulokseen.

EU:n kannalta sopimuksen ulkopuolella oleminen merkitsee sitä, että se ei voi edustaa itseään

oikeudenkäynneissä, joissa tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti tullaan tutkimaan sen

toimien laillisuutta. Luonnollisesti myöskään yhteisöjen tuomioistuin ei saa ääntään kuuluville

sitä koskevissa asioissa.396 EU:n liittyminen ihmisoikeussopimukseen mahdollistaisi sen

toimielinten edustusoikeuden ihmisoikeustuomioistuimessa sitä vastaan käytävissä

393 Harmsen 2001 s. 643–644.
394 Harmsen 2001 s. 643–644.
395 Viljanen 2004. Perusoikeudet, luku 5. Jäsenvaltion vastuu.
396 Jäsenvaltioita koskevat valitukset käsitellään aina niissä jaostoissa, joissa valituksen kohteena olevan maan
edustaja on mukana.
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oikeudenkäynneissä, sekä antaisi samalla ihmisoikeustuomioistuimelle ylimmän tuomiovallan

ihmisoikeuskysymyksissä Euroopan alueella. Lisäksi toimielimet joutuisivat itse vastuuseen

mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista, joista tämän hetkisessä tilanteessa saattaa joutua

vastaamaan jokin jäsenvaltio.397

Ihmisoikeustuomioistuimen valpastumista unioniin ja yhteisöön liittyvissä asioissa kuvastaa

EIT:n Bosphorus-kannanotto. Oletusta yhteisöoikeuden riittävästä ihmisoikeussuojasta voidaan

arvioida uudelleen, mikäli ihmisoikeuksien suojassa havaitaan muutoksia. Tämä voidaan nähdä

osoituksena valmiudesta tuoda EY/EU de facto ihmisoikeustuomioistuimen valvonnan piiriin.

On tosin epätodennäköistä, että ihmisoikeustuomioistuin puuttuisi EU:n

ihmisoikeusvalvontaan toteamalla ihmisoikeusloukkauksia. Vaikka ihmisoikeustuomioistuin

katsoo ihmisoikeusvalvonnan olevan riittävää EU:n ensimmäisen pilarin kohdalla,

laajentuneiden toimivaltuuksien vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen suorittama valvonta ei riitä

takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista tyydyttävällä tavalla. Tämän hetkinen merkitsee sitä,

että siirrettäessä toimivaltaa kansalliselta tasolta EU:lle, katoaa samalla ulkopuolinen valvonta.

Ihmisoikeuksien riittävän tason arviointi tulisi olla ulkopuolisen tuomioistuimen käsissä.

Unionin ulkopuolinen valvonta on välttämätöntä johtuen sen huomattavan suuresta vallasta

yksityisiin ihmisiin nähden. Luonnollinen valinta tähän tehtävään on Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin398.

Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta liittymistä voidaan perustella myös

oikeusteoreettisilla näkökohdilla. Tuomioistuinten teleologiset ihmis- ja perusoikeustulkinnat

voivat nimittäin johtaa eri lopputuloksiin. Wienin sopimuksen mukaan kansainvälisiä

sopimuksia on tulkittava niiden ”tarkoitus ja päämäärä” huomioon ottaen399. Toisin sanoen

sopimuksia on tulkittava teleologisesti, eli tavalla, joka parhaiten vastaa lain perimmäistä

tarkoitusta eli tavoitetta.400 Ihmisoikeustuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen tekemä

teleologinen tulkinta voi johtaa eri linjoille, sillä ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin

peruskirjan taustalla vaikuttavat erilaiset arvot ja tavoitteet.

397 Harmsen 2001 s. 646–647.
398 Viljanen 2008 s. 18.
399 Vienna Convention on Law of Treaties, artikla 31.
400 Tarkoitusta voidaan tarkastella joko subjektiivisesti, jolloin pyritään selvittämään lain alkuperäinen tarkoitus,
tai objektiivisesti, jolloin pyritään löytämään sellainen tulkinta, joka parhaiten vastaa lain tarkoitusta käsillä
olevassa käytännön tulkintatilanteessa. Toisin sanoen, käsillä olevista tulkintavaihtoehdoista valitaan se, joka
seurauksiltaan vastaa parhaiten säännöksen tavoitetta. Teleologisen tulkinnan tunnistaa usein siitä, että ratkaisua
on perusteltu reaalisilla argumenteilla eli käytännöllisillä syillä. Aarnio 1989 s. 239 ss.
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Ihmisoikeustuomioistuin antaa ihmisoikeuksille koko oikeusjärjestyksen läpäisevän aseman ja

katsoo niiden ”[v]aikuttava[n] kaikenkattavasti oikeudelliseen tulkintaan, soveltamiseen ja

systematisointiin sekä siihen, miten oikeudellisia kysymyksiä perusteiltaan hahmotetaan,

asetetaan ja ratkotaan”.401 Ihmisoikeustuomioistuimessa oikeudellisia kysymyksen asetteluja

määrittävät ihmisoikeussopimuksessa turvatut ihmisoikeudet ja niiden suojelu. Niiden

rajoittamista suuntaavat ja määrittävät ihmisoikeuksiin ja niiden suojeluun liittyvät

näkökohdat, esimerkiksi kahden oikeuden välinen punninta.402 Kun ihmisoikeustuomioistuin

tulkitsee EIS:sta teleologisesti, se korostaa EIS:n tarkoitusta ja päämäärää, joka on yksilöiden

oikeuksien tehokas ja tosiasiallinen ihmisoikeuksien toteutuminen.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin puolestaan lähestyy sen eteen tuotuja tapauksia aina EU:n

periaatteiden näkökulmasta. Vaikka ihmisoikeudet ovat osa unionin periaatteita, ne eivät

kuitenkaan ole se kaikkein painavin argumentti yhteisön periaatteiden joukossa. EYT:n

teleologinen tulkinta pohjautuu yhteisön perusoikeuksien ohella myös taloudellisille

vapauksille.403 Neljä perusvapautta ovat olleet EU-oikeuden tärkeimpiä periaatteita. Näihin

nähden joi perusoikeudet ovat olleet vain ’intressejä’, joiden nojalla voidaan vain tietyin

edellytyksin rajoittaa taloudellisia vapauksia. EU-oikeudessa neljä taloudellista perusvapautta

ovat samanlaisessa määrittävässä asemassa kuin ihmisoikeudet Strasbourgissa. EU-

oikeudellinen ’paradigma’ rakentuu siis enemminkin neljän perusvapauden kuin

perusoikeuksien varaan.404

Huolimatta neljän vapauden dominoivasta asemasta, yhteisön tuomioistuimissa päädytään

usein ”oikeaan” lopputulokseen. Usein myös perusoikeuksien ja taloudellisten periaatteiden

yhteensovittaminen on mahdollista niin, että lopputulos on myös ihmisoikeustuomioistuimen

näkökulmasta tyydyttävä. Asetelman vaarat havaitsemme, kun muistamme, että hankalissa

tapauksissa juuri oikeuden perusperiaatteet ovat suuntaamassa oikeudellista tarkastelua ja

määrittävät konkreettisia ratkaisuja.405

401 Ojanen 2004 s. 128 131.
402 Ojanen 2007 s. 197.
403 Viljanen 2008 s. 18.
404 Ojanen 2007 s. 197–198.
405 Ojanen 2004 s. 134.
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6.2.3. …mutta poliittista tahtoa puuttuu.

EU:n tämän hetkinen demokratia vaje, Strasbourgin tuomioistuimen valpastuminen unioniin

liittyvissä asioissa, sekä perusoikeuskirjan oikeudellisesti epäselvä asema puhuvat status quo:n

ja ns. de facto -liittymisen puolesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että mitään ei

virallisesti muutettaisi, mutta ihmisoikeustuomioistuin tosiasiallisesti valvoisi EU:n toimia

aivan kuten muidenkin Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden.406 De  facto  -liittymisen  huono

puoli olisi ennen kaikkea se, että ihmisoikeustuomioistuin arvioisi EU:n instituutioiden toimia

ilman, että instituutioilla itsellään olisi mahdollisuutta tulla kuulluksi tuomioistuimessa.407 De

facto -liittymiseen sisältyisi niin monia muitakin ongelmia, että sitä tuskin kannattaa pitää

esillä vaihtoehtona viralliselle, sopimuksen kautta tapahtuvalle liittymiselle. EU:n de facto

liittäminen ihmisoikeussopimukseen vaatisi tuekseen vahvoja ja uskottavia perusteluja, joita

olisi hyvin vaikea esittää.408 Lisäksi on muistettava, että huolimatta Lissabonin sopimuksen

tämän hetkisestä epävarmasta tilanteesta, on kuitenkin todennäköistä, että perusoikeuskirjasta

tulee oikeudellisesti sitova ja EU:n liittymiseen vaadittavat muutokset tullaan tulevaisuudessa

viemään läpi.

Valmisteluja koskien EU:n liittymistä ihmisoikeussopimukseen on tehty myös Euroopan

Neuvoston puolella, jossa suhtautuminen EU:n liittymiseen on ollut verraten myönteistä.

Asiaan liittyen on annettu ratifioitavaksi 14. lisäpöytäkirja, joka mahdollistaa unionin

liittymisen ihmisoikeussopimukseen.409 Liittyminen toki vaatii laajan yksimielisyyden kautta

Euroopan, sillä Euroopan Neuvostossa on saatava läpi ihmisoikeustuomioistuinta uudistavia

muutoksia. Tilannetta ei helpota se, että ihmisoikeussopimuksen valvontajärjestelmä on jo tällä

hetkellä pahasti kuormittunut ja remontin tarpeessa.410 Toisaalta Euroopan Neuvostossa

406 Drzemczewski 2001 s. 31.
407 Harmsen 2001 s. 641.
408 Ihmisoikeustuomioistuimen itse on katsonut omaavansa toimivaltaa yhteisöön jäsenvaltioidensa kautta.
Perustelut eivät olleet kuitenkaan kovinkaan selkeitä, ja pidemmän päälle legitiimien perustelujen puute voi
aiheuttaa ongelmia. Robert Harmsenin mukaan todennäköisintä on, että tuomioistuin perustaa toimivaltaansa
klassiseen kansainväliseen oikeuteen vahvistaen ihmisoikeussopimuksen velvoittavaa luonnetta. (Harmsenin 2001
s. 647–648) Poliittisesti paras vaihtoehto olisi oikeuttaa toimivalta kansainvälisoikeudellisin argumentein
(Harmsen 2001 s. 648), mutta järjestelmiä on erittäin vaikea määritellä perinteisen kansainvälisen oikeuden
termein. Ne ovat ennemminkin ylikansallisia järjestelmiä. Erityisesti EU:n oikeusjärjestys tituleeraa itseään ’sui
generis’ -tyyppiseksi ylikansalliseksi ja poikkeukselliseksi oikeusjärjestykseksi, jota ei voida sijoittaa perinteiseen
kansallinen–kansainvälinen oikeus hierarkiaan.
409 14. LPK 17 artikla.
410 Ojanen 2007 s. 191.



83

päättämässä ovat samat valtiot kuin unionissakin. Onkin todennäköistä, että mikäli toisessa

järjestelmässä liittymisesteet poistuvat, saadaan yksimielisyys aikaan myös toisella puolella.411

EU:n kannalta virallinen liittyminen vahvistaisi sen oikeusjärjestyksen itsenäistä asemaa, ja

lisäksi vähentäisi tilanteita, joissa jäsenvaltiot voivat joutua vastuuseen EU:n toimista.

Ihmisoikeussopimuksen kannalta virallinen liittyminen merkitsisi selkeää oikeutta harjoittaa

tuomiovaltaa EU:n instituutioihin nähden, ja asettaisi EU:n tasavertaiseen asemaan

jäsenvaltioiden kanssa EIT:n edessä. Liittyminen tukisi molempia oikeusjärjestyksiä, ja se

voitaisiin nähdä eräänlaisena kahden oikeusjärjestyksen välisenä konstitutionaalisena

sopimuksena, jota kautta keskinäisesti suhteesta voitaisiin sopia.412

Perusoikeuskirjan luomisen jälkeen on esitetty mielipiteitä, että liittyminen

ihmisoikeussopimukseen olisi tullut perusoikeuskirjan myötä tarpeettomaksi.413

Perusoikeuskirjaa ei kuitenkaan tule nähdä vaihtoehtoisena ihmisoikeussopimukseen

liittymiselle, sillä perusoikeuskirja ei selkeytä tuomioistuinten keskinäistä suhdetta.

Liittyminen ihmisoikeussopimukseen ei myöskään kaventaisi perusoikeuskirjan soveltamisalaa

unionissa. Ihmisoikeussopimuksen 53 artiklassa414 ilmaistaan selkeästi, että sopimuksen

tarkoituksena ei ole rajoittaa muita kansallisia tai kansainvälisiä ihmisoikeuksia.415

Liittymisellä EU:sta ei tule poliittista toimijaa Euroopan Neuvostoon, sillä unionista ei tule

Euroopan Neuvoston jäsentä. Pikemminkin liittyminen merkitsisi sitä, että unioni ja sen

lainsäädäntöelimet osallistuisivat toimivaltuuksiensa rajoissa ihmisoikeussopimukseen

perustuvan, oikeudellisen ihmisoikeusvalvontajärjestelmän toimintaan.416

Oikeudelliselta kannalta suurin este liittymiselle on ollut EY:n/EU:n toimivallan puute. EY:n

tuomioistuimen antaman lausunnon mukaan, unioni ei voimassa olevien perussopimusten

411 Ihmisoikeustuomioistuimen valitusjärjestelmää olisi uudistettava niin, että EU ja sen oikeusjärjestelmän
luonne tulisivat huomioiduiksi. Lisäksi ihmissoikeussopimuksessa käytetyt sanamuodot (esimerkiksi ’valtiot’,
joilla viitataan lukuisia kertoja sopimusosapuoliin) vaatisivat muutoksia. Eräs ehkä hankalimmista kysymyksistä
olisi EU:n edustuksen ratkaiseminen sitä koskevissa asioissa. Asiaa ovat käsitelleet monelta kantilta Krüger ja
Polakiewicz 2001.
412 Harmsen 2001 s. 648.
413 Drzemczewski 2001 s. 31.
414 ”Minkään tässä yleissopimuksessa ei pidä katsoa rajoittavan tai loukkaavan korkean sopimuspuolen
lainsäädännössä turvattuja tai jossain sen allekirjoittamassa sopimuksessa tunnustettuja ihmisoikeuksia ja
perusvapauksia.”
415 Krüger ja Polakiewicz 2001 s. 3.
416 Perusoikeuskirjan sisällyttämistä ja liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen
käsittelevän työryhmä 2:n loppuraportti CONV 354/02.
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nojalla voi liittyä ihmisoikeussopimukseen, sillä unionilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä.417

Pitkään oltiinkin yleisesti sitä mieltä, että yhteisön liittyminen ihmisoikeussopimuksen ei ole

edes tarpeellista. Liittyminen nähtiin liian monimutkaisena prosessina, johon liittyisi vain

vähän hyötyjä ihmisoikeuksien näkökulmasta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että tarvetta

suhdetta selventävälle liittymiselle on.418 Käytännön hankaluuksien myötä myös

liittymiskeskustelun sävy on muuttunut. EU:n perustuslaillista sopimusta valmistelleen

konventin perusoikeustyöryhmä suositteli liittymistä erittäin lämpimästi.419 Niinpä yhtenä

tärkeimmistä perustuslaillisen sopimuksen, ja sen jälkeen myös Lissabonin sopimuksen420,

sisältämistä oikeudellisista muutoksista pidettiin toimivaltuuksien antamista unionille liittyä

ihmisoikeussopimukseen. Irlannin äänestettyä ”ei” Lissabonin sopimukselle, on kuitenkin

epäselvää, millä aikataululla (ja missä muodossa) EU:n kipeästi tarvitsemia uudistuksia aletaan

viedä läpi.

Tällä hetkellä suurimpana esteenä unionin liittymiselle on siis poliittisen tahdon puute, joka

perustuu väitteisiin EU-oikeuden autonomian vaarantumisesta.421 Pelot autonomian

vaarantumisesta ovat kuitenkin turhia, sillä ihmisoikeussopimus on integroitu EU-oikeuteen jo

perusoikeuskirjalla. Lisäksi kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat liittyneet ihmisoikeussopimukseen ja

tästä voidaan vetää johtopäätös, että EU:n jäsenvaltioiden kesken vallitsee yksimielisyys

ihmisoikeussopimuksen sisältämien oikeuksien ja vapauksien turvaamisen tärkeydestä.422

Ihmisoikeussopimus rajoittaa EU-oikeutta vain siinä määrin, kun perusoikeuskirjan artiklat

vastaavat ihmisoikeussopimusta. Niissä kohdin, joissa perusoikeuskirja tarjoaa pidemmälle

menevän suojan, ihmisoikeussopimus ei vaikuta EU-oikeuden soveltamiseen.423 Päätösvalta on

viime kädessä EU-jäsenvaltioilla itsellään, jotka kaikki jo ovat ihmisoikeussopimuksen

velvoittamia.424

EU:n alistamisessa ihmisoikeustuomioistuimen valvonnalle ei siten olisi kyse vain toisen

oikeusjärjestyksen ylemmänasteisuudesta, vaan pikemminkin Euroopan integraatiosta, yhteisen

417 ECJ, Opinion 2/94 of 1996, Lausunto 2/94, Kok. 1996, s. I-1759.; Euroopan yhteisöllä on
oikeushenkilöllisyys mutta se ei ole osapuolena yhdessäkään kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa. Ojanen
2007 s. 188.
418 Harmsen 2001 s. 645.
419 Perusoikeuskirjan sisällyttämistä ja liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen
käsittelevän työryhmä 2:n loppuraportti CONV 354/02.
420 Ks. EU:n virallinen lehti C 306, Vol. 50, 17 December 2007.
421 Drzemczewski 2001 s. 31.
422 Ojanen 2007 s. 189.
423 Mahoney 2002 s. 303.
424 Canor 2000 s. 21.
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arvopohjan vankistamisesta ja askeleesta kohti eurooppalaisen, yli unionin rajojen ulottuvan,

konstitutionalismiprosessin laajentumisesta.425 Vaakalaudalla on myös EU:n

ihmisoikeuspolitiikan uskottavuus. Unioni vaatii yhteistyökumppaneiltaan sekä

jäsenvaltioehdokkailta ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta EU:n omien toimien

ihmisoikeusvalvonnassa on puutteita. Onkin aiheellista kysyä, miksi EU itse ei ole

ihmisoikeustuomioistuimen valvonnan piirissä, kun se vaatii ihmisoikeussopimuksen

ratifioimista jäsenehdokkailta?426

Strasbourgissa tullaan enenevässä määrin käsittelemään eurooppalaiseen ihmisoikeussuojeluun

kansainvälisessä ja ylikansallisessa kontekstissa liittyviä ongelmia, joihin myös Euroopan

unioni on kytköksissä. Tämän vuoksi on selvää, että EU:n ihmisoikeusviraston suorittama

sisäinen valvonta ei yksin riitä takaamaan tehokasta ihmisoikeuksien toteutumista unionissa.427

Virallinen liittyminen avaisi tietä ihmisoikeustuomioistuimen lanseeraaman ”eurooppalaisen

julkisen järjestyksen” (”European public order”)428 tunnustamiseen, niin valtioiden sisällä, kuin

ulkopuolellakin.429 Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeussopimukseen kirkastaisi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jo olemassa olevan rooliin ihmisoikeuksien ylimpänä

valvojana Euroopassa, sekä vahvistaisi eurooppalaisen ihmisoikeusvalvontajärjestelmien

yhteensopivuutta.430 On kuitenkin muistettava, että liittymisestä huolimatta saattaisi syntyä

tilanteita, jossa tuomioistuimet katsovat omaavansa ylimmän tuomiovallan ristiriitatilanteissa.

Paljon onkin kiinni tuomioistuinten halusta välttää konflikteja ja kehittää yhteistyötä niin, että

molemmat hyötyvät siitä. Pelkästään unionin liittyminen ihmisoikeussopimukseen ei siis ole

lopullinen ratkaisu eurooppalaisen ihmisoikeusvalvonnan haasteisiin.

425 Viljanen 2008 s. 17; Harmsen 2001 s. 648.
426 Krüger ja Polakiewicz 2001 s. 4 viittaavat P. Alstonin ja J.H.H. Weilerin artikkeliin ”The European Union
and Human Rigths: Final Project Report on an Agenda for the Year 2000” teoksessa Leading by Example: A
Human Rights Agenda for the European Union for the Year 2000 (1998), 55, kappale 95.
427 Viljanen 2008 s. 17; Harmsen 2001 s. 648.
428 Ks. Esimerkiksi: ECtHR, Decision of 23 March 1995 on Application No. 15318/89, Loizidou v. Turkey.
(Preliminary Objections), kohta 93.
429 Harmsen 2001 s. 649.
430 EU network of independent experts on fundamental rights. Report 2005.
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8. Johtopäätökset

Kuten ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön tarkastelu toi esille, tuomioistuin on

omaksunut kannan, jonka mukaan EU tarjoaa riittävää ihmisoikeussuojaa yhteisöoikeuden

aloilla. Toisin sanoen, ja vastauksena tutkimuskysymykseeni, ihmisoikeustuomioistuin katsoo

ihmisoikeuksien suojan tason Euroopan yhteisössä olevan riittävä (’equivalent protection’).

Kantaansa ihmisoikeustuomioistuimen perustelee sillä, että Euroopan unionin, ja sitä kautta

myös yhteisön, perusperiaatteita ovat demokratia ja oikeusvaltioperiaate (rule  of  law).

Euroopan ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat osa unionin

ja yhteisön perusperiaatteita ja vaikuttavat sitä kautta koko unionin toimintaan. Erityisen vahva

asema ihmisoikeussopimuksella on EY-tuomioistuimessa, ja siksi on hyvin todennäköistä, että

EYT:n valvomilla aloilla sopimusta kunnioitetaan. Lisäksi unionin perusoikeuskirja pohjautuu

sekä ihmisoikeussopimukseen että EIT:n ratkaisukäytäntöön, ja tätä kautta

ihmisoikeustuomioistuimen näkemys ihmisoikeuksien soveltamisesta tulee huomioiduksi koko

unionissa. Näillä perusteilla vallitsee presumptio, että EY:ssä ihmisoikeuksien suojan taso on

riittävä. Oletus suojan riittävästä tasosta voidaan kuitenkin kumota, mikäli suojan taso jostain

syystä osoittautuisi ’ilmeisen puutteelliseksi’. Johtuen ihmisoikeuksien vahvasta asemasta ja

suojan tason riittävyydestä, EIT:llä on korkea kynnys puuttua EY:n asioihin. Kuinka laajasti

ihmisoikeustuomioistuin katsoo oletuksen koskevan EU-oikeutta myös yhteisön ulkopuolella,

jää tulevan oikeuskäytännön ratkaistavaksi.

Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta Euroopan yhteisön, ja sitä kautta myös unionin,

ihmisoikeussuojelun suurimpana ongelmana on ulkopuolisen valvonnan puute ja nimenomaan

ihmisoikeustuomioistuimen suorittaman valvonnan puute. Huolestumista aiheuttaa myös EU:n

määräenemmistöpäätösten lisääntyminen ja yhä laajemmalle ulottuvat toimivaltuudet, sekä

oikeussuojakeinojen riittävyys uusilla toimialoilla. Samalla, kun Euroopan unioni lisää

vaikutusvaltaansa uusilla aloilla, myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuin joutuu yhä

useammassa tapauksessa käsittelemään ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Suurin huolen

aihe ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta ei ole, kuinka EYT onnistuu takaamaan EIS:n

edellyttämät ihmisoikeudet valvontapiirissään, vaan ihmisoikeusvalvonta niillä aloilla, joihin

EYT:n valvonta ei ulotu.
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Edellä kuvatun valossa, EU:n perusoikeuskirja on tervetullut elementti, joka parantaa

ihmisoikeuksien asemaa EU-oikeudessa. Ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta tärkeää

olisi myös Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeussopimukseen. Liittyminen epäilemättä

selkiyttäisi tuomioistuinten keskinäistä työnjakoa, mutta sitä ei voida pitää superratkaisuna,

joka olisi vastaus kaikkiin eurooppalaisessa ihmisoikeussuojelussa esiintyviin epäselvyyksiin.

Liittyminen ei myöskään tekisi tämän tutkimuksen ydinkysymystä turhaksi, vaan

mahdollistaisi yhteisöön liittyvien juttujen käsittelyn ihmisoikeustuomioistuimessa ilman

toimivaltarajoituksia.

Euroopan unionin maantieteellisellä alueella on voimassa useita eri ihmisoikeusnormistoja ja

niiden valvontaelimiä, joiden keskinäiset suhteet ovat epäselvät. Riippuen näkökulmasta,

näkemykset toimivallasta vaihtelevat. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia, sillä

erilaiset perusoikeusnormistot ja erilaiset valvontajärjestelmät kietoutuvat toisiinsa. Nämä

ihmisoikeuksien suojeluinstrumentit muodostavat ihmisoikeuksia suojaavan verkoston.

Sopimusten vuorovaikutus mahdollistaa sen, että ne tukevat toisiaan ja paikkaavat toistensa

heikkouksia. Euroopassa toimivan monitahoisen ihmisoikeusjärjestelmän vallitessa, ei

välttämättä ole järkevää yrittää saada väkisin aikaan oikeusdogmaattisen systeemi-ideaalin

mukaista järjestystä. Tärkeämpää on, kuinka järjestelmää voidaan hyödyntää niin, että

yksityisten ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä on myös

kyse pohdittaessa Euroopan yhteisön ihmisoikeussopimuksen mukaista suojaa.431

Ihmisoikeustuomioistuimella katsotaan yleisesti ottaen olevan ylin tuomiovalta

ihmisoikeuskysymyksissä. Tämä on tunnustettu myös yhteisössä ja koko EU:ssa, vaikka EU ei

olekaan ihmisoikeussopimuksen jäsen. Ihmisoikeustuomioistuin ja EY-tuomioistuin ovat

onnistuneet välttämään suurempia ristiriitoja ja toimimaan rinnakkain. Siirtymä kohti

ihmisoikeustuomioistuimen suorittamaa yhteisön ja unionin ihmisoikeusvalvontaa on selkeä

trendi, joka toivon mukaan sinetöidään lähitulevaisuudessa unionin liittymisellä

ihmisoikeussopimukseen.

Verrattuna moniin muihin maailman kolkkiin, ihmisoikeustilanne Länsi-Euroopassa on

yleisesti ottaen hyvä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että omalla tontilla ei olisi rikkaruohoja

kitkettävänä. Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu jatkuvasti Euroopan Neuvoston jäsenvaltioiden

sisällä. Tästä kertoo ihmisoikeustuomioistuimen käsittelemien juttujen valtava määrä. Vaikka

431 Husa 2001 s. 60 62.
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ihmisoikeustilanne on Euroopassa parantunut jatkuvasti, ei ihmisoikeuksien ja

ihmisoikeussopimuksen toteutuminen ole itsestään selvä asia. Työtä riittää edelleen, ja siihen

tarvitaan sekä Euroopan Neuvostoa että Euroopan unionia, ja ennen kaikkea niiden yhteistyötä,

jotta ihmisoikeudet tulevaisuudessa toteutuvat entistä tehokkaammin ja laajemmalla alueella.

* * * * *

Euroopan yhteisöjen ihmisoikeuksien suojan tason käsittely Euroopan Neuvoston ja yhteisön

tasolla on mielenkiintoista ja valaisevaa, mutta jättää ulkopuolelle ihmisoikeuksien käytännön

soveltamisen kannalta merkittävimmän tason, eli kansallisen tason. Mikäli tarkasteluni

kohteena olisi ollut koko Euroopan unionin ihmisoikeuksien suojan taso, olisi jäsenvaltioiden

asema EU-oikeuden implementoijina ollut otettava mukaan. EU-oikeuden periaatteiden

mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset ja tuomioistuimen ovat kiinteä osa EU-

oikeusjärjestelmää ja niillä on päävastuu EU-oikeuden toimeenpanosta, ei siis unionilla.

Jäsenvaltiot käyttävät hyvin usein toimeenpannessaan EU-oikeutta itsenäistä harkintavaltaa.432

Harkintavaltaa käytetään erityisesti silloin, kun täytäntöön pannaan unionin antamia

direktiivejä. EU-oikeuden direktiivien vaikutus viranomaisten toimintaan ilmenee EY 249

artiklasta, jonka mukaan: ”direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden –

jäsenvaltioita, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot”.433

Kansallisten viranomaisten roolin tärkeydestä kertoo se, että ihmisoikeustuomioistuimen linja

suhteessa Euroopan yhteisöjen oikeuteen, ja sen tarjoaman ihmisoikeussuojan riittävyyteen, on

pitkälti riippuvainen siitä, käyttävätkö kansalliset viranomaiset harkintavaltaa soveltaessaan

EY-oikeutta vai eivät. Euroopan yhteisöön pätee EIT:n presumptio kansainvälisestä orgaanista,

joka takaa riittävän ihmisoikeuksien suojan tason, kun kansalliset viranomaiset soveltaessaan

unionin oikeutta eivät käytä harkintavaltaa. Mikäli kansallisille viranomaisille jää

harkintavaltaa, EY ei voi taata, että ihmisoikeudet toteutuvat täysmääräisesti. Kansallisten

viranomaisten ja tuomioistuinten rooli EY:n ihmisoikeussuojelussa voisi olla mielenkiintoinen

jatkotutkimusaihe, jos tutkimusta haluasi viedä teoreettiselta tasolta kohti käytännön

läheisempää tarkastelua. Toisin sanoen ottaa tarkasteltavaksi koko Euroopan unionin

ihmisoikeuksien suojan tason.

432 Mäenpää 2001 s. 153–176.
433 Mäenpää 2001 s. 54–56.
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Pitäytymällä ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmassa, tutkimusta voisi laajentaa koskemaan

Euroopan yhteisöjen ohella muitakin kansainvälisiä järjestöjä ja tarkastella, miten

ihmisoikeustuomioistuin soveltaa niihin Bosphorus-doktriinia.434 Toinen mielenkiintoinen

tutkimuskohteen laajennus ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta voisi koskea EU:n

jäsenmaiden toimintaa niiden maantieteellisten rajojen ulkopuolella.435 Bosphorus-doktriinin

soveltumista on jo kertaalleen testattu tällaiseen tilanteeseen, jossa ihmisoikeussopimuksen

loukkaukset tapahtuvat jäsenvaltioiden maantieteellisen alueen ulkopuolella.

Ihmisoikeussopimuksen mukaan sopimusvaltioilla on velvollisuus taata lainkäyttöpiirissään

kaikille EIS:ssa edellytetyt oikeudet.436 Termi ’lainkäyttöpiiri’ on käännös sanasta jurisdiction,

joka yleisesti ottaen kattaa valtion maantieteellisen alueen. Ihmisoikeustuomioistuimen

mukaan valtion ’jurisdiction’ voi ulottua myös maan rajojen ulkopuolelle esimerkiksi

rauhanturvajoukkojen kautta.437 Ihmisoikeustuomioistuimessa käsitellyssä Behrami & Behrami

ja Saramati -tapauksessa438 tätä velvoitetta testattiin suhteessa jäsenvaltioiden lainkäyttöpiirin

ulkopuolella toimiviin kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintajoukkoihin. Behrami &

Behrami ja Saramati -tapauksessa ihmisoikeusloukkauksista syytettiin YK:n mandaatilla

NATO:n alaisuudessa Kosovossa toimineita KFOR-joukkoja, jotka koostuivat EU-

jäsenvaltioiden sotilaista.

Bosphorus-tapauksesta Behrami & Behrami ja Saramati -tapaus eroaa perusteiltaan siinä, että

YK:n mandaatilla toimivat joukot ja niiden toimet, eivät ole ihmisoikeustuomioistuimen

toimivallan alaisia. Ne eivät myöskään toimi EIS 1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden

’lainkäyttöpiirissä’ ja siksi jäsenvaltioita ei voitu pitää syyllisinä KFOR- ja UNMIK-joukkojen

ihmisoikeusrikkomuksiin, joista YK oikeushenkilönä oli täydessä vastuussa. YK:llä on sen

jäsenvaltioista erillinen oikeushenkilöllisyys, eikä se ole ihmisoikeussopimuksen osapuoli.

YK:lla on kansainvälisen lainkäytön kompetenssi hoitaa välttämättömiä kansainvälisen ja

434 Ks. Esimerkiksi ECtHR, Boivin v. 32 member states of the Council of Europe 2008. Tapauksessa
jäsenvaltioiden  ILO:lle siirtämiä toimivaltuuksia ja ILO:n tarjoamaa ihmisoikeussuojaa verrattiin Bosphorus-
tapaukseen sekä Behrami &Behrami ja Saramati -tapaukseen.
435 Hartley 2004 s. 293.
436 EIS 1 artikla: ”Korkeat sopimuspuolet takaavat jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle tämän
yleissopimuksen I osassa määritellyt oikeudet ja vapaudet.”
437 Pellonpää s. 14; Ks. Esimerkiksi ECtHR, Loizidou vs. Turkki 1996.
438 ECtHR, Behrami & Behrami vs. Ranska sekä Saramati vs. Ranska, Saksa ja Norja, 2007
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kollektiivisen turvallisuuden edellyttämiä tehtäviä. Näillä perustein valitus jäsenvaltioiden ja

YK:n vastuusta oli yhteensopimaton ratione personae ihmisoikeussopimuksen kanssa.439

Ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan kannalta mielenkiintoinen kysymys liittyen edelliseen

olisi, voisiko EY-oikeusjärjestelmän kautta laajentaa ihmisoikeussopimuksen vaikutusaluetta

sen yleisen soveltamisalan ulkopuolelle unionin laajenevan toimintakentän mukana. Vastuu

ihmisoikeusloukkauksista maantieteellisen alueen ulkopuolelle on ajankohtainen kysymys,

sillä vastaavat tilanteet tulevat toistumaan kansainvälisessä yhteisössä. EU nimittäin käyttää

enenevässä määrin yhteiskansallisia joukkoja kansainvälisissä operaatioissaan.440

439 ECtHR, Behrami & Behrami ja Saramati 2007 kohdat 151–152; ECtHR, Boivin 2008, englannin kielinen
käännös, kohta ’The Law’ 2.
440 Ks. Esimerkiksi EU:n puolustusviraston pitkätähtäimen raportti: An initial long-term vision for European
Defence capability and capacity needs.


