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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 65/2002 vp

Torstai 5.9.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. E 67/2002 vp komission valmisteluasiakirjasta "Sisäisen  turvallisuuden  takaaminen  ja
kansainvälistä suojelua koskevien velvoitteiden ja  välineiden noudattaminen"

Asia on lähetetty valiokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten. Päätetään

mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

4. HE  91/2002  vp valitusta  hovioikeuteen  ja  valitusasian  käsittelyä  hovioikeudessa
koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
lakivaliokunnalle.

/ käsittely

Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Iiro Liukkonen, oikeusministeriö
— hallintoneuvos Heikki Kanninen, korkein hallintooikeus
— oikeusneuvos ErkkiJuhani Taipale, korkein oikeus
— professori VeliPekka Viljanen

Seuraava kuuleminen on 13.9.2002.

5. HE    93/2002    vp laiksi  henkilötietojen    käsittelystä  poliisitoimessa  ja  eräiksi  siihen
liittyviksi laeiksi

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
hallintovaliokunnalle.

6. HE 94/2002 vp kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
sosiaali ja terveysvaliokunnalle.

7. HE 95/2002 vp laiksi tullilain muuttamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
valtiovarainvaliokunnalle.
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8. HE  96/2002   vp verkkotunnuslaiksi ja  viestintähallinnasta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
liikennevaliokunnalle.

9. HE  98/2002  vp laeiksi yksityishenkilön  velkajärjestelystä annetun lain ja
verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
lakivaliokunnalle.

10. HE 99/2002 vp laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten

maa ja metsätalousvaliokunnalle.

11. HE   100/2002   vp vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja
asumisoikeusjärjestelmän   muuksi kehittämiseksi

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
ympäristövaliokunnalle.

12. HE 105/2002 vp laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Ilmoitetaan,  että  asia  on  saapunut  valiokuntaan  lausunnon  antamista  varten
maa ja metsätalousvaliokunnalle.

13. Muut asiat
— Kuntamarkkinat 12.— 13.9.2002 Kuntatalossa

—   Konferenssi Tallinnassa 26.— 27.9.2002

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 6.9.2002 klo 9.30.



VeliPekka Viljanen

HE  91/2002  vp  VALITUSTA  HOVIOIKEUTEEN  JA  VALITUSASIAN  KÄSITTELYÄ

HOVIOIKEUDESSA  KOSKEVIEN  OIKEUDENKÄYMISKAAREN  SÄÄNNÖSTEN

MUUTTAMISEKSI

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 5.9.2002

1. Ehdotus asioiden käsittelyjärjestyksen eriyttämisestä

Hallituksen  esitykseen  sisältyvän  lakiehdotuksen  mukaan oikeudenkäymiskaaren  26  lukuun  lisättäisiin

uusi 2 a §, jossa säädettäisiin asioiden käsittelyjärjestyksen erityttämisestä hovioikeudessa. Sen mukaan

hovioikeus  tutkisi  viipymättä,  onko  valituksen  perusteella  aihetta  epäillä,  että  käräjäoikeuden  ratkaisu

tai  siellä noudatettu menettely  ei ole oikea. Jos hovioikeus yksimielisesti  toteaisi, että valitus  "selvästi

ei voi johtaa tulokseen, eikä erityisesti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen ole muutakaan perus

tetta  jatkaa  käsittelyä",  valitusta  ei  otettaisi  enempään  tutkintaan.  Tällainen  päätös  voisi  koskea  myös

valituksen osaa ja se voitaisiin tehdä myös myöhemmin asian valmistelun aikana.

Hallituksen  esityksen  perusteluissa  esitetyn  luonnehdinnan  mukaan  valituksen  selvällä

tuloksettomuudella  tarkoitetaan  sitä,  että  hovioikeuden  jäsenten  vakaan  käsityksen  mukaan  valitus  ei

sisältönsä ja perusteidensa johdosta anna aihetta muuttaa käräjäoikeuden ratkaisua (ks. HE, s. 43). Kyse

olisi  siten  eräänlaisesta  hovioikeuden  lopputuloksen  ennakoinnista.  Käsittelyn  eriyttäminen  ei  siten

tapahtuisi  esimerkiksi  jutun  laadun  (esim.  rikosasia/riitaasia,  valituksen  kohteena  olevan  intressin

suuruus,  rikossyytteen  vakavuus)  perusteella,  vaan  sen  perusteella,  miltä  valituksen  menesty

mismahdollisuudet  vaikuttavat  hovioikeuden  kolmihenkisen  kokoonpanon  yksimielisen

ennakkokäsityksen  perusteella.  Tosin  tätä  lähtökohtaa  pehmentää  mahdollisuus  ottaa  asia

täysimääräiseen  tutkintaan  asianosaisten  oikeusturvan  varmistamiseksi.  Perusteluissa  todetaan  tältä

osin,  että  esimerkiksi  vakavammissa  rikosasioissa  voi  olla  "toisinaan  tarpeen"  tutkia  vastaajan

syyllisyys  uudelleen  täystutkintaisessa  menettelyssä,  "jos  syyte  on  johdonmukaisesti  kiistettyjä

varteenotettavaa  näyttöä  ollut  sekä  syytteen  tueksi  että  sitä  vastaan".  Toisena  esimerkkinä

täystutkintaisen  menettelyn  tarpeesta  esitetään  tilanne,  jossa  asianosaisella  on  aihetta  epäillä

alioikeusmenettelyn laiminlyöneen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia (ks. HE, s. 4344).

Ehdotettu  muutos  hovioikeusmenettelyyn  olisi  merkitykseltään  hyvin  pe

rustavanlaatuinen.  Hallituksen  esityksen  perusteluissa  todetaan,  että  vuonna  2001  hovioikeuksissa

annetuissa  hovioikeuden  ratkaisuissa  42  %:ssa  (=  4  858  asiassa)  ei  alioikeuden  alkuperäistä  ratkaisua



muutettu  lainkaan.  Tämän  perusteella  esityksen  perusteluissa  esitetään  arvio,  että  valituksista

mahdollisesti n.  30 %:n käsittely  lopetettaisiin  uudistuksen  jälkeen ennen  täystutkintavaihetta (ks. HE,

s.  26).  Tämä  merkitsisi  siis  sitä,  että  lähes  kolmasosa  hovioikeuteen  tehtävistä  valituksista  tultaisiin

käsittelemään  hyvin  summaarisessa  menettelyssä  ilman  suullista  käsittelyä  ja  ilman,  että  valituksen

tehneellä on mahdollista enää hovioikeudessa esimerkiksi esittää todistelua.

2.  Ehdotuksen  arviointi  perustuslain  21  §:n  ja  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  6

artiklan valossa

Ehdotusta on  tältä osin  arvioitava erityisesti  perustuslain 21 §:n  ja  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen 6

artiklan valossa. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi

asianmukaisesti  ja  ilman  aiheetonta  viivytystä  lain  mukaan  toimivaltaisessa  tuomioistuimessa  (tai

muussa  viranomaisessa).  Saman  pykälän  2  momentin  mukaan  käsittelyn  julkisuus  sekä  oikeus  tulla

kuulluksi,  saada  perusteltu  päätös  ja  hakea  muutosta  samoin  kuin  muut  oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin  takeet  turvataan  lailla.  Perusoikeusuudistusta  koskevassa  hallituksen  esityksessä

pykälä  kiinnitetään  oikeudenmukaista  oikeudenkäyntiä  koskevilta  osin  tiiviisti  Euroopan  ihmisoi

keussopimuksen  6  artiklaan,  jonka  soveltamiskäytäntöä  voidaan  niin  ollen  käyttää  apuna  pykälän

tulkinnassa.  Perusteluissa  mainitaan  nimenomaan,  että  vaille  erityistä  mainintaa  lainkäytön

oikeussuojatakeiden  joukossa  on  jätetty  muun  muassa  vaatimus  käsittelyn  suullisuudesta,  mutta  tämän

todetaan  sisältyvän  oikeudenmukaisen  oikeudenkäynnin  käsitteen  piiriin  (ks.  HE  309/1993  vp,  s.  72

74).

Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  1  kappaleen  mukaan  jokaisella  on  oikeus

kohtuullisen  ajan  kuluessa  oikeudenmukaiseen  ja  julkiseen  oikeudenkäyntiin  laillisesti  perustetussa

riippumattomassa  ja  puolueettomassa  tuomioistuimessa  silloin,  kun  päätetään  hänen  oikeuksistaan  ja

velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  käytännössä  säännöksestä  on  johdettu  vahva

pääsääntö,  jonka mukaan sopimusartikla edellyttää  tuomioistuimessa suullisen käsittelyn  järjestämistä.

Vaatimus  suullisesta  käsittelystä  ei  rajaudu  ensi  asteen  tuomioistuimiin,  vaan  koskee    tosin  hieman

lievempänä    myös  muutoksenhakutuomioistuimia. Matti  Pellonpää (Euroopan  ihmisoikeussopimus,

2000, s. 318) tiivistää ihmisoikeustuomioistuimen linjan tältä osin seuraavasti:

"Tapauksen  ja  kysymyksessä  olevan  kansallisen  muutoksenhakujärjestelmän

erityispiirteistä  riippuu,  vaaditaanko  suullista  käsittelyä  myös  muu

toksenhakutuomioistuimessa  silloinkin,  kun  asiaa  on  aikaisemmin  suullisesti  käsitelty



tuomioistuimessa.  Suullisen  käsittelyn  puuttuminen  muutoksenhakumenettelyssä  on

katsottu  6(1)  artiklan  sallimaksi,  kun  kysymyksessä  on  ollut  pelkkiin

laillisuuskysymyksiin  rajoittuva  muutoksenhakumenettely,  kuten Revision Saksan

liittotuomioistuimessa.  Sen  sijaan  esimerkiksi  suomalaisen  ja  ruotsalaisen

hovioikeusmenettelyn  kaltaisessa  muutoksenhakumenettelyssä,  jossa

muutoksenhakutuomioistuimen  toimivalta  ei  rajoitu  oikeuskysymyksiin,  suullista

käsittelyä  usein  vaaditaan  siinäkin  tapauksessa,  että  sellainen  on  järjestetty

alioikeudessa.  Jos  jutun  tosiasiapuolesta  ei  konkreettisessa  tapauksessa  ole  kiistaa,  ei

suullisen  käsittelyn  puuttuminen  hovioikeudessa  tai  vastaavassa  muutoksenhakutuo

mioistuimessa  automaattisesti  riko  6  artiklaa.  Sopimusmääräyksen  voinee  katsoa  vain

poikkeuksellisesti  vaativan  suullisen  käsittelyn  järjestämistä  kahdessa  suomalaisessa

hallintotuomioistuinasteessa."

Hallituksen  esityksessä  on  sinänsä  poikkeuksellisen  perusteellisesti  käsitelty  esityksen  suhdetta

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan ja esitelty tältä osin varsin perusteellisesti myös Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen ehdotetun sääntelyn kannalta relevantteja tulkintalinjoja (ks. HE, s. 1318).

Hallituksen  esityksessä  on  päädytty  katsomaan,  että  esitys  olisi  sopusoinnussa  kansainvälisten

ihmisoikeusmääräysten  kanssa  (ks.  HE,  s.  3233).  Oma  arvioni  esityksen  suhteesta  Euroopan

ihmisoikeussopimuksen  6  artiklaan  poikkeaa  tältä  osin  hallituksen  esityksen  johtopäätöksistä.

Käsitykseni  mukaan  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  käytännön  perusteella  ei  voida  päätyä

hallituksen  esityksessä  omaksuttuun  käsitykseen,  jonka  mukaan  ehdotettu  sääntely  olisi  Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta ongelmaton.

Oman  käsitykseni  tueksi  on  välttämätöntä  käydä  tiiviisti  läpi  Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen  tulkintalinja  kysymyksessä  suullisen  käsittelyn  tarpeesta

muutoksenhakuasteessa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan valossa.

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuin  on  esimerkiksi  hallituksen  esityksessäkin  (s.  33)

mainitussa  tapauksessa Tierce ym. v. San Marino (25.7.2000)  korostanut,  että  syytetyn  oikeus  julkiseen

käsittelyyn  ei  ole  vain  lisätae  totuuden  selvittämiseksi  vaan  se  auttaa  vakuuttumaan  siitä,  että  hänen

tapauksensa  on  käsitelty  tuomioistuimessa,  jonka  riippumattomuuden  ja  puolueettomuuden  hän  voi

todentaa. Se on myös keino ylläpitää luottamusta tuomioistuimiin (kohta 92).

Muutoksenhakuasteessa voidaan suullisen käsittelyn puuttumista oikeuttaa käsiteltävänä

olevan  oikeudenkäyntimenettelyn  erityispiirteillä ("the  special  features  of  the  proceedings  in  issue"), jos

suullinen  käsittely  on  pidetty  ensi  asteen  tuomioistuimessa.  Siten  valituslupamenettely  tai  menettely,

jossa  on  kysymys  yksinomaan  oikeuskysymyksistä ("questions  of  law  ") eikä  faktakysymyksistä,  voi

täyttää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vaatimukset, vaikka valittajalle ei olisikaan annettu



oikeutta  tulla  henkilökohtaisesti  kuulluksi  muutoksenhakutuomioistuimessa.  Kuitenkin  tapauksissa,

joissa  muutoksenhakutuomioistuin  tutkii  tapauksen  sekä  faktakysymysten  että  oikeuskysymysten

kannalta  ja  arvioi  kokonaisuudessaan  syyllisyyskysymyksen,  ei  asiaa  voida  ratkaista,  jollei  syytetylle

anneta mahdollisuutta esittää todisteita syyttömyytensä tueksi (kohta 95). 1

Ihmisoikeustuomioistuin  on  myös  nimenomaan  todennut,  ettei  pelkkä  uusien  faktojen

puuttuminen  tehnyt  suullista  käsittelyä  muutoksenhakuasteessa  tarpeettomaksi,  vaan  ratkaisevaa  oli

muutoksenhakutuomioistuimen käsittelemien kysymysten luonne ("the most significant factor is the nature of

the questions which the appellate court is to address "), (tuomion kohta 97).

1Ks. Tierce ym. v. San Marino, tuomion kohta 95: "The absence of public hearings on appeal may be justified by the
special  features  of  the  proceedings  in  issue,  provided  that  there has  been  a  public  hearing  at  first  instance.  Thus,
leavetoappeal proceedings and proceedings involving only questions of  law, as opposed to questions of  fact, may
comply with the requirements of Article 6 even if the appellant has not been given the opportunity of being heard in
person by the appellate court (see the Ekbatani v. Sweden judgment of 26 May 1988, Series A no. 134, p. 14, § 31).

However, where an appellate court has to examine a case as to the facts and the law and make a full
assessment of the issue of guilt or innocence, it cannot determine the issue without a direct assessment of the evidence
given  in  person by  the  accused  for  the  purpose  of proving  that he did  not  commit  the  act  allegedly  constituting a
criminal offence. The principle that hearings should be held in public entails the right for the accused to give evidence
in person to an appellate court. From that perspective, the principle of publicity pursues the aim of guaranteeing the
accused's defence rights."

Euroopan  ihmisoikeustuomioin  on  tosin  aikanaan  muun  muassa  kahdessa  Ruotsia

koskeneessa  tapauksessa  pitänyt  kyseisissä  yksittäistapauksissa  oikeudenkäyntimenettelyä  Euroopan

ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  vaatimukset  täyttävänä  huolimatta  siitä,  että  suullista  käsittelyä

muutoksenhakuvaiheessa  ei  ollut  toteutettu.  Tältä  osin  tuomioistuin  perusti  käsityksensä  kuitenkin

kyseisten  tapausten  erityispiirteille:  valituksessa  oli  vedottu  sellaisiin  seikkoihin  ja  ne  koskivat

asetelmaa,  jotka  voitiin  ratkaista  asianmukaisesti  pelkän  asiakirjamateriaalin  pohjalta,  ja  toiseksi  oli

kyse  vähäisistä  rikosasioista  (ks. Fejde v. Ruotsi, 29.10.1991,  tuomion  kohta  33;  ja JanÅke Andersson v.

Ruotsi, 29.10.1991,  tuomion  kohta  29).2  Tapaukset  eivät  nähdäkseni  perustele  yleisesti  luopumista

pääsäännöstä,  jonka  mukaan  suullinen  käsittely  on  ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  kannalta

välttämätön myös muutoksenhakuasteessa.

Hallituksen  esityksen  sääntelymalli  menee  olennaisesti  pidemmälle  kuin  ne  tapaukset,

joissa  ihmisoikeustuomioin  on  poikkeuksellisesti  pitänyt  mahdollisena  suullisen  käsittelyn  jättämistä

pitämättä  muutoksenhakuasteessa.  Hallituksen  esityksessä  rajaus  ei  itse  asiassa  perustu  lainkaan

tapauksen  erityispiirteisiin,  vaan  tuomioistuimen  omaan  ennakointiin  siitä,  tuleeko  alioikeuden  päätös

muuttumaan.  Hallituksen  esityksen  taustalla  on  mielestäni  ongelmallinen  käsitys,  jonka  mukaan

tapauksissa,  joissa  hovioikeus  ei  päädy  muuttamaan  alioikeuden  päätöksiä,  koko  oikeus  saattaa  asia

hovioikeuden tutkittavaksi olisi jotenkin merkityksetön.

Erityisen  ongelmalliselta  malli  vaikuttaa  rikosasioissa,  jossa  hyvinkin  vakavista  rikoksista

alioikeudessa  tuomittujen  valitukset  voisivat  ohjautua  summaariseen  menettelyyn,  jos  hovioikeus

päätyisi  siihen,  että  valituksella  ei  ole  menestymisen  mahdollisuutta.  On  nimittäin  huomattava,  että



toisin  kuin  siviiliasioissa  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  7.  lisäpöytäkirjan  2  artikla  nimenomaan

edellyttää  rikosasioissa  tuomitun  muutoksenhakuoikeutta  alioikeuden  päätökseen  (lukuun  ottamatta

vähäisiä rikoksia tai tapauksia, joissa ylin tuomioistuin on toiminut ensimmäisenä oikeusasteena, taikka

syyllisyys  on  todettu vasta muutoksenhakuasteessa).  Muutoksenhakuoikeuden merkitys kyseenalaistuu,

jos hovioikeuskäsittely jää ehdotetulla tavalla summaariseksi. Tältä osin lähtökohtana tulisi päinvastoin

olla se, että syytetyllä on myös muutoksenhakuasteessa käytössään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6

artiklan 3 kappaleen  tarkoittamat  oikeusturvatakeet, muun muassa  oikeus kuulustella  tai  kuulusteluttaa

todistajia (dkohta).

2 Tapaukset on selostettu myös hallituksen esityksessä (ks. HE, s. 16), josta eivät kuitenkaan käy ilmi täsmällisesti ne
perusteet,  joilla  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuin  katsoi  poikkeuksellisesti  mahdolliseksi  muutoksenhakuasteessa
noudatetun  menettelyn.  Toinen  ratkaisu  omaksuttiin  samaan  aikaan  annetussa päätöksessä  Helmers  v.  Ruotsi,
29.10.1991,  jossa  muun  muassa  faktakysymyksiin  liittyvät  epäselvyydet  katsottiin  sen  laatuisiksi,  että  suullinen
käsittely olisi tullut järjestää myös muutoksenhakuasteessa.

Kokoavana  arvionani  esitän,  että  ehdotettu  oikeudenkäymiskaaren  26  luvun  2  a  §:n  sisältämä

menettelyn  eriyttämissäännös  on  ristiriidassa  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  kanssa.  Ehdotetussa

muodossa säännös rikkoisi periaatteen,  jonka mukaan myös muutoksenhakuasteessa  tulee pääsääntöisesti  järjestää

suullinen käsittely.3 Erityisen ongelmallisena pidän säännöksen ulottumista koko laajuudessaan rikosasioihin. Tämä

vaarantaa  käsitykseni  mukaan  vakavasti  rikoksesta  syytetyn  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  3

kappaleessa tarkoitetut vähimmäisoikeudet.

Tältä osin ei riittävänä oikeusturvatakeena voida pitää ehdotetun säännöksen muotoilua,

jossa  viitataan  asianosaisten  oikeusturvaan  valituksen  käsittelyn  jatkamisen  perusteena.

Oikeudenmukaisen  oikeudenkäynnin  kannalta  ehdotetun  menettelyn  ongelmallisuutta  korostaa  se

seikka,  ettei  summaarisessa  menettelyssä  tehtyjä  ratkaisuja  tarvitsisi  esityksen  mukaan  perustella  kuin

lyhyesti  toteamalla,  ettei  valitus  anna  aihetta  käräjäoikeuden  päätöksen  muuttamiseen  (ks.  HE,  s.  44).

Tämä  merkitsisi  pitkää  takaaskelta  viime  vuosien  johdonmukaisessa  pyrkimyksessä  parantaa

tuomioistuinten päätösten perustelujen tasoa.

Jos  hovioikeuksissa  katsotaan  välttämättömäksi  siirtyä  joidenkin  asioiden  osalta

summaariseen  menettelyyn,  joka  ei  sisällä  lainkaan  suullista  pääkäsittelyä,  tulisi  tämä  selvästi  rajata

ainoastaan  sellaisiin  tapauksiin,  joissa  valitus  laadultaan  koskee  asioita,  joiden  kannalta  suullisella

käsittelyllä  todistelumahdollisuuksineen  ei  ole  merkitystä. Pidän  selvänä,  että  ainakin  valitukset,  jotka

koskevat  alioikeuden  tuomitsemaa  vankeusrangaistusta,  eivät  luonteeltaan  voi  olla  summaariseen

käsittelyn  piiriin  kuuluvia  asioita.  Tuomioistuimen  oma  ennakointi  valituksen  lopputuloksesta  ei

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  tulkintakäytäntö  huomioon  ottaen  voi  nähdäkseni  ylipäätään

toimia  sellaisena  kriteerinä,  jolle  voitaisiin  antaa  merkitystä  suullisen  käsittelyn  järjestämistarpeen



näkökulmasta.  Myöskään  tuomioistuimen  yksimielisyydellä  ei  ole  merkitystä  asian  valtiosääntö  ja

ihmisoikeusarvioinnin kannalta.

3  Liittyessään  Euroopan  ihmisoikeussopimukseen  Suomi  teki  nimenomaan  suullista  käsittelyä  hovioikeuksissa  ja
eräissä  muissa  muutoksenhakutuomioistuimissa  koskevan  varauman  sopimukseen.  Sittemmin  varauma  on  pääosin
purettu. Nykyinen muotoilu  ilmenee asetuksesta 388/2001. Varauman tultua puretuksi Suomi ei enää yksipuolisesti
voi  uudelleen  saattaa  voimaan  sellaisia  suullista  käsittelyä  hovioikeuksissa  koskevia  lainsäädännöllisiä  rajoituksia,
jotka eivät täytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vaatimuksia.

Kun otetaan huomioon perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tulkinnallinen liityntä toisiinsa, katson,

että ehdotus on ristiriidassa myös perustuslain 21 §:n 1 ja 2 momentin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien

säännösten kanssa.

Vaikka ehdotetun oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 a §:n taustalla onkin perustuslain 21 §:n ja

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta perusteltu hovioikeusmenettelyn nopeuttamistavoite, ei kyseinen

ehdotus  voi  käsitykseni  mukaan  muodostaa  valtiosääntöoikeudelliselta  kannalta  hyväksyttävää  sääntelymallia

tavoitteen  toteuttamiseksi.  Jo  puhtaasti  praktiselta  näkökulmalta  ehdotetun  sääntelyn  järkevyys  voidaan

kyseenalaistaa:  on  ilmeistä,  että  summaariseen  menettelyyn  siirtyminen  olisi  omiaan  jo  sellaisenaan  luomaan

paineita yksilövalitusten  tekemiseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.  Edellä esittämääni viitaten pidän hyvin

todennäköisenä, että Euroopan ihmisoikeustuomioin tulisi ainakin osassa sinne vietäviä tapauksia katsomaan Suomen

syyllistyneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan rikkomiseen summaarisen hovioikeusmenettelyn johdosta.


