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5.5.1997

Apulaisprofessori Matti Pellonpää

Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren muutok-

senhakua hovioikeuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa

koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien

muuttamisesta (HE 33/1997 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle:

Yllä mainittua hallituksen esitystä koskevana lausuntonani

esitän kunnioittavasti seuraavaa.

1. Johdanto

Tarkastelen esitystä ennen muuta ihmisoikeuksien ja perus-

vapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen eli Euroopan

ihmisoikeussopimuksen (SopS 19/1990) näkökulmasta. Niiltä osin

kuin esityksellä on kosketuskohtia mainittuun sopimukseen, ei

sen enempää hallitusmuodon uusituista perusoikeussäännöksistä

kuin YK:n ns. KP-sopimuksestakaan (SopS 8/1976) aiheutune

Euroopan ihmisoikeussopimukseen verrattuna ainakaan olennaisia

lisävaatimuksia (vrt. kuit. alajakson 3 lopussa lausuttu).

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappale turvaa

jokaiselle oikeuden "kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmu-

kaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa

riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin,

kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai

häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä".



Tarkastelen alla ensiksi 6 artiklasta johdettavissa olevaa

oikeutta suulliseen käsittelyyn (2). Sen jälkeen (3) käsittelen

esityksen suhdetta ihmisoikeussopimuksen seitsemännen

lisäpöytäkirjan 2 artiklaan, jossa säädetään oikeudesta muu-

toksenhakuun rikosasioissa. Ennen loppuyhteenvetoa (5) esitän

joitakin muita ihmisoikeussopimukseen liittyviä näkökohtia (4).

2. Suullinen käsittely hovioikeudessa ja Suomen varauma Euroopan

ihmisoikeussopimukseen

Liittyessään Euroopan ihmisoikeussopimukseen Suomi teki 6

artiklan 1 kappaleeseen varauman, jossa se ilmoitti, että se "ei

voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäi

kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista

oikeutta". Näin varaumassa todetaan olevan laita muun muassa

mitä tulee hovioikeuskäsittelyyn OK 26 luvun 7 ja 8 §:n mu-

kaisesti.

Sanamuotonsa ("toistaiseksi") mukaan varauma on tarkoitettu

väliaikaiseksi, ja se peruutettiinkin viime joulukuussa lää-

ninoikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden osalta hallin-

tolainkäyttölain (586/1996) tultua voimaan. Nyt puheena olevan

esityksen yhtenä tavoitteena on, että suullisia käsittelyjä

koskeva varauma voitaisiin myös hovioikeuksien osalta poistaa.

Varauman peruuttaminen edellyttää luonnollisesti, että ehdotetut

säännökset turvaavat oikeuden suulliseen käsittelyyn siinä

laajuudessa kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tulkinnut 6

artiklan tällaista käsittelyä hovioikeuksiamme vastaavissa

tuomioistuimissa edellyttävän.

Ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä on

selostettu laajasti yleisperusteluissa (erityisesti s. 18



ss.)1 Mainittua oikeuskäytäntöä koskeva esitys on mielestäni

asiantuntevasti ja varsin tyhjentävästi laadittu, joten en katso

aiheelliseksi ryhtyä toistamaan siinä esitettyjä näkökohtia.

Yhdyn myös pääosin niihin johtopäätöksiin, joihin ihmisoi-

keustuomioistuimen käytäntöä koskevan erittelyn perusteella on

esityksessä tultu. Ihmisoikeussopimuksen voi katsoa vaativan

pääkäsittelyä sekä riita- ja rikosasioissa että hakemusasioissa,

milloin asian ratkaiseminen riippuu käräjäoikeudessa

vastaanotetun suullisen todistelun tai katselmuksen yhteydessä

tehtyjen havaintojen uskottavuudesta. On myös perusteltavissa,

että "suullisen käsittelyn toimittamisvelvollisuus ei

ihmisoikeussopimuksen mukaan riipu siitä, muuttaako

muutoksenhakutuomioistuin alioikeuden näyttö-kysymyksessä

tekemää ratkaisua vai ei" (s. 21).

Sen sijaan jossain määrin varauksellisemmin voidaan suhtautua

esitykseen niiltä osin kuin siinä korostetaan, että pääkäsittely

on toimitettava muiden edellytysten ollessa käsillä silloinkin,

kun asianosaiset ovat ehkä ilmoittaneet, etteivät he tällaista

käsittelyä halua (12 §:n yksityiskohtaiset perustelut, ss. 65–

66). Ehdotetun järjestelmän omista lähtökohdista käsin saattaa

olla perusteltua, että "asianosaiset eivät voi pakottaa

hovioikeutta ratkaisemaan asiaa vailla mahdollisuutta itse

välittömästi havainnoida todistajien käyttäytymistä" (s. 66).

Toinen asia on, onko Euroopan ihmisoikeussopimuksesta

johdettavissa vaatimus suullisen käsittelyn järjestämisestä

myös, milloin asianosaiset eivät

1 Ihmisoikeussopimusta koskeva vähäinen - ja nyt käsiteltävänä
olevan asian kannalta merkityksetön - epätäsmällisyys on s. 18
sisältyvä toteamus, jonka mukaan asia voi toistaiseksi tulla
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi "vain
ihmisoikeustoimikunnan tai kyseisen valtion vaatimuksesta".
Vuonna 1994 voimaan tulleen ja Suomenkin ratifioiman sopimuksen
yhdeksännen pöytäkirjan nojalla myös asian
ihmisoikeustoimikunnassa vireille saattaneella yksityisellä
valittajalla on nyttemmin (rajoitettu) mahdollisuus saada asia
siirretyksi tuomioistuimeen.



sitä halua.2

Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta suullista käsittelyä

koskeva vaatimus on nimenomaan yksilön oikeus. Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt selväksi, että henkilö voi

ainakin tietyissä rajoissa luopua pätevästi vetoamasta

sopimuksessa sinänsä turvattuihin oikeuksiinsa. Tuomioistuin on

jättänyt auki mahdollisuuden, että joistakin oikeuksista ei voi

ylipäätään luopua, mutta oikeus suulliseen käsittelyyn ei

ainakaan pääsääntöisesti näyttäisi kuuluvan tähän ryhmään.

Päinvastoin, tunnetuimmat oikeuskäytännön esimerkit pätevästä

luopumisesta vetoamasta sopimuksen turvaamiin oikeuksiin ovat

koskeneet nimenomaan suullista käsittelyä (esityksessä ss. 20–21

selostettu Håkansson ja Sturesson v. Ruotsi,
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu 21.2.1990, A 171-A; Schuler-

Zgraggen v. Sveitsi, 24.6.1993, A 263). Myös yleisperusteluissa

(ss. 19–20) selostetuissa tapauksissa Ekbatani ja Helmers.

joissa suullisen käsittelyn pitämättä jättämisen todettiin

olleen 6 artiklan vastaista, oli asianosainen nimenomaisesti

vaatinut sellaista käsittelyä.

Näin ollen en ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta näkisi pe-

riaatteellisia esteitä säätelylle, jonka mukaan asianosaiset

voisivat nimenomaisesti luopua suullisesta käsittelystä myös

tilanteissa, joissa sellainen käsittely olisi muuten pidettävä.

On tosin ajateltavissa, että jossakin tilanteessa alioikeuden

päätöksen muuttaminen esim. syytetyn vahingoksi ilman suullista

käsittelyä saattaisi luopumisesta riippumatta olla

oikeudenkäyntiä koskevan kokonaisarvion valossa 6 artiklan

kannalta ongelmallinen.3 Niin ehdoton ei sopimusmääräyksestä

johdettavissa oleva suullisen käsittelyn vaatimus kuitenkaan

ole, etteikö puheena olevasta oikeudesta

2   Tätä ei kyllä nimenomaisesti näytetä väitettävänkään, mutta
ajatus on ehkä luettavissa esityksen ”rivien välistä”.

3 Tällöin voisi olla perusteltua väittää, että tärkeä julkinen
olisi puoltanut suullista käsittelyä siitä huolimatta, että
asianosaiset eivät sellaista halunneet. Vrt. esityksen ss. 18-
19.



luopuminen olisi lainkaan sallittua. Eri asia on, että mah-

dollisuus luopua sopisi ehkä huonosti yhteen suunnitellun

järjestelmän jonkinlaisen oman "sisäisen loogisuuden" ja sen

tavoitteen kanssa, että hovioikeusmenettelyn tulisi todistelun

välittömyyden osalta muistuttaa uutta alioikeusmenettelyä.

Edellä esitetyt näkökohdat ovat koskeneet lähinnä menettelyä

hovioikeudessa sen toimiessa muutoksenhakutuomioistuimena.

Seuraavassa joitakin huomioita siltä osin kuin hovioikeus toimii

ensimmäisenä tuomioistuinasteena.

Kuten esityksessä todetaan (s. 22), asianosainen voi luopua

oikeudestaan suulliseen käsittelyyn myös ensimmäisessä (ja

mahdollisesti ainoassa) tuomioistuinasteessa. Tämän johdosta

ehdotettu sääntely (27:3 §), jonka mukaan suullinen käsittely on

hovioikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemissä riitasioissa

tehty pitkälti riippuvaiseksi asianosaisen ja rikosasioissa

asianomistajan tai vastaajan pyynnöstä ei ole sellaisenaan

ongelmallinen. Koska oikeus suulliseen käsittelyyn ei näissäkään

asioissa ole täysin ehdoton, eivät myöskään viitatun 3 §:n 2

momentin poikkeussäännökset ("Pääkäsittelyä ei kuitenkaan 1

momentissa tarkoitetuista syistä tarvitse toimittaa, jos...")

automaattisesti riko 6 artiklaa. Potentiaalisesti

ongelmallisimmalta näyttäisi momentin 2-kohta, joka oikeuttaa

asianosaisen vaatimuksesta huolimatta olemaan järjestämättä

suullista käsittelyä, mikäli "kantajan vaatimus havaitaan

selvästi perusteettomaksi". Tätä säännöstä käytännössä

sovellettaessa on pidettävä mielessä, että oikeus suulliseen

käsittelyyn ainakin yhdessä oikeusasteessa on pääsääntö, josta

poikkeaminen on ihmisoikeustuomioistuimen käytännön valossa

oikeutettua vain valtion pystyessä esittämään poikkeamiselle

hyväksyttävät syyt.4 Näin

4 Valtiolle tältä osin asetettu näyttövelvollisuus ilmenee
mm. ihmisoikeustuomioistuimen viimeisimmästä tuomiosta, jossa 6
artiklaa on todettu rikotun suullisen käsittelyn puuttumisen
perusteella. Tapauksessa Stallinger ia Kuso v. Itävalta (tuomio
23.4.1997) oli Itävallan hallintotuomioistuin
(Verwaltungsgerichtshof) maanjakomenettelyyn liittyvässä asiassa
jättänyt suullisen  käsittelyn asian-



ollen säännöksen soveltaminen tulisi rajata yksiselitteisen
selviin tapauksiin.

Yhdyn esityksessä julkituotuun näkemykseen (s. 27), jonka mukaan

uudistuksen tultua voimaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6

artiklaan tehty varauma voidaan peruuttaa hovioikeuksien osalta.

3. Oikeus muutoksenhakuun rikosasioissa

Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ei sinänsä turvaa oikeutta

muutoksenhakuun sen enempää rikos- kuin muissakaan sopimus-

määräyksen soveltamispiiriin kuuluvissa asioissa, jos kohta

valtion luodessa "vapaaehtoisesti" muutoksenhakutuomioistuimia

soveltuvat 6 artiklan mukaiset periaatteet lähtökohtaisesti myös

niissä käytävään prosessiin. Rikosasioiden osalta myös oikeus

muutoksenhakuun sinänsä on turvattu sopimusta täydentävässä

seitsemännessä lisäpöytäkirjassa. Sen 2 artiklan mukaan:

"1. Jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada

syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi

ylemmässä tuomioistuimessa. Tämän oikeuden käytöstä sekä

käytön perusteista säädetään laissa.

2. Tähän oikeuteen voidaan tehdä poikkeuksia lain mää-

räämien vähäisten rikosten kohdalla tai tapauksissa, joissa

ylin tuomioistuin on toiminut ensimmäisenä asteena tai

vapauttavan tuomion saanut henkilö on muutoksenhakuasteessa

todettu syylliseksi."

osaisen vaatimuksesta huolimatta pitämättä sellaisen säännöksen
nojalla, joka oikeutti puhtaasti kirjallisen menettelyn, mikäli
tuomioistuimen mielestä oli sille esitettyjen kirjelmien ja muun
aineiston valossa ilmeistä, että suullinen käsittely ei
todennäköisesti toisi lisävalaistusta asiaan.
Ihmisoikeustuomioistuin totesi lyhyesti, että koska hallitus ei
ollut yksilöinyt poikkeuksellisia olosuhteita, jotka olisivat
saattaneet oikeuttaa suullisen käsittelyn pitämättä jättämisen,
oli 6 artiklaa loukattu (sopimusmääräyksen mukaista julkista
suullista käsittelyä ei ollut järjestetty missään alemmassakaan
oikeusasteessa).



Lisäpöytäkirjan turvaama muutoksenhakuoikeus ei ole rajoit-

tamaton, vaan valtiolla on verraten laaja harkintavalta säädellä

valitusoikeuden edellytyksistä. Kuten yleisperusteluissa

todetaan, on pöytäkirjan valmisteluasiakirjoissa "myös

nimenomaisesti todettu, että muutoksenhakulupajärjestelmä

sinänsä riittää täyttämään artiklan muutoksenhakuoikeutta

koskevat määräykset" (HE, s. 35). Euroopan ihmisoikeustoimikunta

on vahvistanut tämän oikeuskäytännössään (esim. valitus

18066/91, Näss v. Ruotsi, päätös 6.4.1994, DR 77-A, s. 37).

Riippumatta siitä, ovatko muutoksenhakulupaa ehdotetun 25 luvun

5 §:n 1 momentin mukaan vaativat rikosasiat aina luokiteltavissa

"vähäisiksi" yllä mainitun artiklan 2 kappaleen tarkoittamassa

mielessä, lähtisin ilman suurempaa epäröintiä siitä, että

ehdotetut säännökset ovat riittäviä kysymyksessä olevan

sopimusmääräyksen näkökulmasta. Myöskään se, että

muutoksenhakulupahakemusta koskevat asiat ratkaistaisiin

kirjallisessa menettelyssä, ei ole ongelmallista.5

Kokonaan toinen asia on, että muutoksenhakulupajärjestelmä

hovioikeuteen ulotettuna näyttäisi sopivan huonosti suomalaiseen

oikeusperinteeseen. Voidaan myös kysyä, onko ehdotettu

lupajärjestelmä sopusoinnussa HM 16 §:stä ilmenevien

5 Sikäli kuin muutoksenhakulupahakemusta koskevan menettelyn
katsotaan kuuluvan 6 artiklan soveltamisalaan, voidaan viitata
esityksen ss. 35-36 julkituotuihin näkökohtiin. Todettakoon,
että Euroopan ihmisoikeustoimikunta ei ole katsonut
valituslupahakemuksen käsittelyä korkeimmassa oikeudessa
koskevan menettelyn kuuluvan mainitun sopimusmääräyksen
soveltamisalaan. Ajatuksena on ollut, että menettelyssä ei ole
kysymys oikeuksista tai velvollisuuksista taikka rikossyytteestä
"päättämisestä" vaan sen ratkaisemisesta, ovatko valitusluvan
saamisen edellytykset käsillä. Mikäli 6 artiklan katsotaan
koskevan hovioikeuksien muutoksenhakulupamenettelyä (mikä on
hyvin mahdollista, koska esitetyt muutoksenhakulupaperusteet
poikkeavat olennaisesti korkeimman oikeuden osalta voimassa
olevista), saattaisi kielteisten päätösten perustelemattomuus
(ehdotettu 24: 6 §)) olla jossain määrin arveluttavaa.
Todettakoon kuitenkin, että esim. Saksan
valtiosääntötuomioistuimen hyvin lyhyesti perustellut päätökset,
joilla valtiosääntövalitus jätetään tutkittavaksi ottamatta,
eivät ole törmänneet ongelmiin Strasbourgissa.
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periaatteiden kanssa. Vaikka mainittu perusoikeussäännös on

monessa suhteessa yhdenmukainen ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan

kanssa (vrt. esityksen s. 33), voidaan siitä myös johtaa

pitemmälle meneviä vaatimuksia.

4. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyviä muita kysymyksiä

Ehdotettu säännös (25: 2 § 2 mom.) asianosaisen mahdollisuudesta

sitovasti tyytyä käräjäoikeuden päätökseen ei ole ih-

misoikeussopimuksen kannalta ongelmallinen edes rikosasioissa,

joissa sopimus (seitsemäs lisäpöytäkirja) turvaa muutok-

senhakuoikeuden. Viittaan siihen, mitä edellä on todettu oi-

keuksista luopumisesta.

Tuomion perustelut ovat yksi ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan

edellyttämän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijä.

Ehdotettu 24 luvun 5 § täyttää puheena olevat vaatimukset, myös

mitä tulee mahdollisuuteen jättää toistamatta käräjäoikeuden

perustelut, jotka hovioikeus hyväksyy ( 2 mom.). Vaikka

päätösten perustelut kuuluvat oikeudenmukaiseen oikeuden-

käyntiin, ovat valvontaelimet hyväksyneet, että muutoksenha-

kutuomioistuimen ei tarvitse alemman asteen perustelut hy-

väksyessään toistaa niitä. Kuten edellä (alaviite 5) on mai-

nittu, saattaisi muutoksenhakulupahakemusta koskevien kiel-

teisten päätösten perustelemattomuus (24: 6 §) sen sijaan olla

jossain määrin ongelmallista. Mitään ilmeistä ihmisoi-

keussopimuksen vastaisuutta ei tältäkään osin kuitenkaan ole

osoitettavissa.

Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevassa käytännössä on hy-

väksytty, että ensimmäisessä oikeusasteessa tapahtunut 6

artiklan vastaisuus on ainakin tietyissä rajoissa korjattavissa

hovioikeus- tai vastaavassa muutoksenhakuasteessa. Tältä

kannalta tärkeä on yleisperusteluista ilmikäyvä -ajatus, että

muutoksenhakuluvan myöntämiseen johtavana "painavana syynä" (25:

6 § 2 mom. 2 k) saattaisi olla myös se, "että asian käsittelyssä

käräjäoikeudessa olisi sattunut



oikeudenkäyntivirhe niin, että oikeudenkäyntimenettely ei olisi

ollut ihmisoikeussopimusten valossa asianmukainen" (HE, s. 53).

5. Lopuksi

Katson, että ehdotetut säännökset täyttävät Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen 6 artiklan mukaiset vaatimukset sillä tavoin,

että sopimusmääräykseen tehty varauma voidaan muutosten tultua

voimaan poistaa hovioikeusmenettelyn osalta. Mielestäni

ihmisoikeussopimus ei asettaisi myöskään ehdottomia esteitä

sellaiselle säätelylle, että asianosaiset esim. yksissä tuumin

asiasta sopien voisivat luopua oikeudestaan suulliseen

käsittelyyn hovioikeudessa käytävässä muutoksenhakumenettelyssä,

vaikka pääkäsittely olisi muuten järjestettävä. Ehdotettu

muutoksenhakulupajärjestelmä ei ole vastoin Euroopan

ihmisoikeussopimusta, vaikka järjestelmän yhteensopivuus

suomalaisen oikeusperinteen kanssa voidaan asettaa

kyseenalaiseksi.

Espoossa yllä mainittuna aikana

apulaisprofessori



Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioi-

keuteen ja asian käsittelyä hovioikeudessa koskevien säännösten sekä eräiden niihin

liittyvien lakien muuttamisesta (HE 33/1997 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

1. Hallitusmuodon 16 §:n 2 momentti

Hallitusmuodon 16 §:n 2 momentin mukaan "oikeus hakea muutosta" kuuluu niihin

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, jotka tulee turvata lailla. Kun Suomessa

tähän asti sääntönä siviili- ja rikosasioissa on ollut yleinen mahdollisuus valittaa

hovioikeuteen alioikeuden päätöksestä, tuntuu perusoikeussäännöksen kannalta

ongelmalliselta, että hyvin pian merkittävän perusoikeusuudistuksen toteuttamisen

jälkeen   halutaan   ottaa   käyttöön valituslupajärjestelmä.
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Muutoksenhakulupaan siirtyminen jo hovioikeusasteessa voi herättää kysymyksiä myös

hallitusmuodon 2 §:n 4 momentin ja 53 §:n kannalta. Voiko korkein oikeus olla yleisesti

ylin oikeusaste, jos jo hovioikeudet valikoivat käsiteltävikseen tulevia asioita?

Sinänsä tämä ongelmallisuus ei tarkoita, että esitys olisi suorastaan ristiriidassa

hallitusmuodon 16 §:n tai 2 ja 53 §:n kanssa. Esitykselle on olemassa painavia perusteita,

ja epäilemättä valmistelijoiden tarkoituksena on ollut uudistaa suomalaista

hovioikeusmenettelyä tavalla, joka kokonaisuutena katsoen edistää oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin toteutumista. Samassa yhteydessä on tarkoitus lisätä tuntuvasti suullisia

käsittelyjä hovioikeudessa ja siten luoda edellytykset Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6

artiklaan tehdyn varauman poistamiselle. Mielestäni on hyväksyttävää arvioida

yksittäisiä oikeudenkäyntimenettelyn kehittämishankkeita siltä kannalta, miten ne

toteuttavat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Edellytykseksi tulee kuitenkin asettaa,

että asiaa arvioidaan myös yksilöllisenä oikeutena oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

eikä vain jonkinlaisena keskiarvosuureena.

Esityksen hyvästä tarkoitusperästä huolimatta on mielestäni silti kysyttävä, eikö

esityksessä ole liian vahvasti lähdetty tuomioistuinlaitoksen olemassa olevista

voimavaroista hovioikeusuudistuksen reunaehtona. Voi hyvinkin olla, ettei

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin johdonmukainen turvaaminen ole Suomessa

toteutettavissa ohjaamatta ehkä merkittäviäkin uusia voimavaroja

tuomioistuinlaitokseen. Tällöin perusoikeusuudistus puoltaisi ennemmin resurssien

parantamista kuin valitusoikeuden rajoittamista hovioikeuksien toimintaedellytysten

turvaamiseksi.

2. Tuomitun oikeus hakea muutosta rikosasiassa ja ihmisoikeussopimusten

vaikutus
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Esitykseen sisältyy perusteellinen ja asiantunteva selvitys Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan merkityksestä hovioikeuksien ja erityisesti niiden

suullisten käsittelyjen kannalta (s. 18-22). Myös valituslupamenettelyä koskevan

muutoksen perusteluissa ihmisoikeussopimusten vaikutusta on selvitetty laajasti (s. 33-36),

mutta ehkä ei samalla huolella.

Hallituksen esityksessä ei mielestäni ole kiinnitetty riittävää itsenäistä huomiota kansalais-

ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklan 5 kappaleeseen, jonka

mukaan jokaisella rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys ja tuomittu

rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa lain mukaisesti. Säännös edellyttää

mahdollisuutta kahden oikeusasteen rikosprosessiin aina silloin, kun henkilö tuomitaan

rikoksesta. Sopimuskohdan erikielisiä toisintoja vertailtaessa on päädytty siihen, että

"rikoksella" ei tässä yhteydessä tarkoiteta vain tietyn vakavuusasteen ylittäviä tekoja

vaan ylipäätään rikosoikeudellisesti luonnehdittuja tekoja. (Ks. Manfred Nowak, CCPR

Commentary, Kehl am Rhein 1993 s. 266-268)

KP-sopimuksen määräys menee pitemmälle kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen

seitsemännen lisäpöytäkirjan 2 artikla, joka turvaa rikoksesta tuomitulle oikeuden saada

syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa.

Mainittuun Euroopan ihmisoikeussopimuksen kohtaan liittyy vielä artiklan 2 kappaleen

nimenomainen rajoituslauseke, joka oikeuttaa poikkeukset pääsäännöstä mm. "vähäisten

rikosten" kohdalla. KP-sopimukseen ei sisälly vastaavaa rajoituslauseketta, vaan ainakin

sanamuotonsa mukaan oikeus hakea muutosta koskee myös vähäisiä rikoksia.

Hallituksen esityksessä on turhan ongelmattomasti ohitettu tämä eroavuus (s. 36),

ilmeisesti olettaen, ettei yleismaailmallinen KP-sopimus voisi sisältää tiukaksi tunnettua

Euroopan alueellista ihmisoikeusjärjestelmää pitemmälle meneviä vaatimuksia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan
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syntyhistoria on kuitenkin sellainen, että eurooppalaista järjestelmää pyrittiin

täydentämään eräillä ajallisesti uudempaan KP-sopimukseen otetuilla normeilla, ja tässä

yhteydessä osa kyseisistä normeista joutui uudelleenmuokkauksen kohteeksi sen vuoksi,

että sopimusmääräyksiin haluttiin tehdä eurooppalaisten maiden sisäiseen lainsäädäntöön

perustuvia rajoituksia.

KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappale sinänsä mahdollistaa luonteeltaan erilaiset

muutoksenhakujärjestelmät, mutta edellyttää ainakin syyllisyyskysymyksen ja

rangaistuksen uutta arviointia muutoksenhakuasteessa. Sopimuskohdan lopussa oleva

viittaus "lakiin" ei tee itse muutoksenhakuoikeutta lainvaraiseksi, mutta saattaa

kuitenkin modifioida oikeutta hakea muutosta. Saattaa olla, että on hyväksyttävää asettaa

kansallisessa laissa jonkinlainen vakavuuskynnys muutoksenhakuoikeuden ehdoksi.

Asiasta ei ole mahdollista vielä esittää varmaa kantaa, mutta ainakin tapauksessa Salgar

de Montejo v. Kolumbia (valitus 64/1979) YK:n ihmisoikeuskomitea tuntui hyväksyvän

pikkurikkeiden jättämisen kansallisella lailla muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle. Kun

sopimusmääräyksen sanamuoto kuitenkin puhuu yleisen muutoksenhakuoikeuden

puolesta rikosasioissa, puoltaisin varovaista suhtautumista tämän ratkaisun

yleistettävyyteen.

Jos jokin menettely katsotaan sopimuskohdassa tarkoitetuksi muutoksenhauksi, sen tulee

täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteerit. Puutteet tässä suhteessa

merkitsevät KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen loukkausta. Ihmisoikeuskomitea on

vahvistanut tämän tulkinnan useissa Jamaikaa koskevissa tapauksissa (mm. Henry v.

Jamaika 230/1987 ja Little v. Jamaika 283/1988) ja myös 14 artiklasta antamassaan

yleisessä tulkintakannanotossa (General Comment 13/21, kohta 17). Toisaalta

muutoksenhakuasteessa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteerit saattavat olla

jossain määrin toisenlaiset kuin ensi asteessa. Poiketen Euroopan ihmisoikeussopimuksen

6 artiklan tulkinnassa omaksutusta linjasta, YK:n ihmisoikeuskomitea on eräissä Suomea

koskevissa ratkaisuissaan todennut, ettei KP-sopimuksesta voida johtaa yleistä oikeutta
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suulliseen käsittelyyn myös muutoksenhakuasteessa (R.M. v. Suomi, valitus 301/1988).

Sen sijaan komitea totesi KP-sopimuksen 14 artiklan loukkauksen toisessa suomalaisessa

tapauksessa, kun hovioikeus oli jättänyt järjestämättä suullisen käsittelyn, vaikka sen

avulla olisi voitu korjata ensimmäisessä asteessa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe

(Karttunen v. Suomi, valitus 387/1989). Tapauksessa Perera v. Australia (valitus

563/1993) ihmisoikeuskomitea totesi, ettei 14 artiklan 5 kappaleen tarkoituksena ole

turvata kokonaista uutta oikeudenkäyntiä muutoksenhakuasteessa vaan alioikeudessa

käydyn prosessin uudelleenarviointi.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja KP-sopimuksen välinen ero suhteessa rikoksesta

tuomitun oikeuteen hakea muutosta alioikeuden päätökseen voidaan pelkistää siten, että

KP-sopimus puhuu yleisen muutoksenhakuoikeuden puolesta, kun taas Euroopan

ihmisoikeussopimus painottaa muutoksenhakuasteen prosessille asetettavia vaatimuksia,

jos uusi käsittely järjestetään. Vaikka KP-sopimuksesta hovioikeuksien menettelylle

seuraavat prosessuaaliset vaatimukset ovat siis lievemmät kuin Euroopan

ihmisoikeussopimuksessa, hallituksen esityksen mukainen varsin summaariseksi jäävä

muutoksenhakuluvan käsittely hovioikeudessa ei käsittääkseni turvaa sitä

uudelleenarviointia, jota KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kohta edellyttää. Siksi on tärkeää

laatia muutoksenhakulupaa koskeva sääntely sellaiseksi, että mahdolliset ensi asteessa

tapahtuneet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin puutteet tulevat korjatuiksi joko

myöntämällä muutoksenhakulupa tai siten, että asiassa ei lainkaan edellytetä

muutoksenhakulupaa.

Sopusoinnun varmistamiseksi KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleen kanssa ehdotan,

että oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 6 §:ään sisällytettäisiin niin sanottua

referenssimenetelmää toteuttava säännös oikeudesta saada muutoksenhakulupa aina,

kun Suomea velvoittava kansainvälinen sopimus sitä edellyttää. Esimerkiksi:

Muutoksenhakulupa on myönnettävä, jos luvan hakijalla on Suomea velvoittavan
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kansainvälisen sopimuksen perusteella oikeus hakea muutosta asiassaan tai jos
ilmenee aihetta käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen muuttamiseen...

3. Oikeus hakea muutosta siviiliasioissa

Esityksessä korostetaan yleisesti ottaen onnistuneella tavalla, että oikeudenkäynti on

kokonaisuus, jonka eri osatekijät yhdessä vaikuttavat kokonaisarvioon oikeutta

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koskevan ihmisoikeuden toteutumisesta.

Rikosasioiden ohella oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä edellytetään myös siviilijutuissa,

ja tuolloin oikeus hakea muutosta alioikeuden päätökseen on eräs niistä osatekijöistä

joiden nojalla kokonaisarvio tehdään.

Pidän periaatteessa onnistuneena ehdotettua 25 luvun 3 §:n rajausta

muutoksenhakuluvan edellyttämiseksi silloin, kun asianosaisen alioikeuden päätöksen

mukainen häviöintressi "koskee vain rahaa taikka muuta omaisuutta tai etuutta, joka on

vaikeuksitta arvioitavissa rahassa" ja ei ilmeisesti ole enemmän kuin 20.000 markkaa.

Ongelmalliseksi asia kuitenkin muodostuu, kun pohditaan miten nämä kriteerit tulisivat

käytännössä sovellettaviksi. Käräjäoikeus, tarvittaessa kyselyoikeuttaan käyttäen, arvioisi

intressin laadun (mitattavissa rahassa vai ei) ja suuruuden (ks. perustelujen s. 50). Tämän

jälkeen käräjäoikeus joko antaisi valitusosoituksen tai osoituksen hakea

muutoksenhakulupaa (ks. ehdotettu 25 luvun 7 §). Samalla käräjäoikeus tulisi

päättäneeksi, mistä jutussa "oikeastaan" on kyse, ilman että tämä intressin laadun ja

määrän arviointi voisi tulla valituksen kohteeksi.

Käytännön elämässä esiintyy tilanteita, joissa ainakin asianosainen itse katsoo käyvänsä

oikeutta jostakin muusta kuin tietystä rahamäärästä, esimerkiksi kunniastaan tai

ihmisoikeuksista. Jo tunnearvoja sisältävä erityisesine oikeudenkäynnin kohteena voi

aiheuttaa tilanteita, joissa asianosainen ei hyväksy intressinsä mittaamista rahassa. Jos

käräjäoikeus tällaisissa asioissa määrittäisi intressin tietyn rahamäärän suuruiseksi ja

asettaisi muutoksenhakuluvan
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hovioikeuteen valittamisen ehdoksi, usko suomalaisen oikeudenkäynnin

oikeudenmukaisuuteen voisi saada pahoja kolauksia. Tuon kehityksen estämiseksi

saattaisi olla paikallaan muuttaa 25 luvun 6 §:ää siten, että muutoksenhakulupa olisi

myönnettävä myös, milloin asianosainen osoittaa muun kuin rahassa mitattavan intressin.

Jos tällainen muutos tehtäisiin, hovioikeudet luultavasti saisivat käsiteltävikseen runsaasti

muutoksenhakulupahakemuksia, joissa esitettäisiin rahallisen intressin rinnalle muita

intressejä. Ehkä tuollainen säännös olisi siis epäkäytännöllinen. Toisaalta sama asia

osoittaa, että itse muutoksenhakulupajärjestelmä on periaatteelliselta kannalta

ongelmallinen, jos siihen täytyy sisällyttää alioikeuden toimivalta omalla päätöksellään

määritellä ohi asianosaisten oman mielipiteen, mistä asiasta asianosaiset ovat käyneet"

oikeutta. Siksi päädyn puoltamaan hovioikeuden velvollisuutta myöntää

muutoksenhakulupa, jos asianosainen osoittaa muun kuin rahassa mitattavan intressin.

4. Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Esityksen sivulla 31 viitataan Suomessa oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta

tapahtuneeseen kehitykseen. Asia on viime aikoina ollut myös julkisen keskustelun

kohteena. Uudistettaessa riita-asioiden alioikeusmenettelyä toteutui muutos, jonka

seurauksena hävinnyt osapuoli joutuu säännönmukaisesti korvaamaan voittaneen

osapuolen oikeudenkäyntikulut. Vakuutusyhtiöt puolestaan ovat muuttaneet

kotivakuutusten korvausehtoja siten, ettei oikeusturvavakuutus enää kata

vakuutuksenottajan maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Nyt

käsittelyssä olevan esityksen perusteluissa mainitaan, että vastaava uudistus tullaan

toteuttamaan myös rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamisen yhteydessä.

Yhteenvetona tästä kehityslinjasta todetaan, että muutokset "aivan ilmeisesti omalta

osaltaan vaikuttavat muutoksenhakualttiuteen".

Lausuma ja sen taustalla oleva kehitys vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin

ehkä kaikkein perustavimman osa-alueen, tuomioistuinkäsittelyn
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saatavuuden yksilön näkökulmasta ("access to court"). Suomessa on jo jouduttu

tilanteisiin, joissa esimerkiksi varallisuutta vailla oleva palkansaaja ei uskalla lähteä

oikeudenkäyntiin sen vuoksi, että epätodennäköisestä mutta kuitenkin mahdollisesta

tappiosta seuraavat vastapuolen oikeudenkäyntikulut olisivat ylivoimaiset hänen

taloudelliselle kantokyvylleen. Erityisesti tällainen tilanne saattaa syntyä, kun henkilön

vastapuoli on voimavaroiltaan ylivertainen suuryritys, viranomainen, liikelaitos tai

julkisyhteisö. Pidän täysin mahdollisena, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoisi

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa loukatun kuvatun kaltaisessa tapauksessa, jos voitaisiin

osoittaa perustellusta oikeudenkäynnistä luovutun siihen sisältyvän taloudellisen riskin

vuoksi ja valittaja vielä tukisi kantaansa esittämällä todellisia esimerkkitapauksia ja

tilastoaineistoa siitä, että oikeudenkäynti on taloudellisista syistä karannut tavallisen

ihmisen ulottumattomiin.

Pitäisin suotavana, että perustuslakivaliokunta ilmaisisi kantansa mainitusta esityksen

perustelujen kohdasta ja mahdollisesta lainmuutosten tarpeesta sen taustalla olevassa

asiassa.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1997

Martin Scheinin
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