
MARKKU FREDMAN asianajaja 

Rikosprosessuaalisten
 
oikeuksien tulevaisuus
 

Rikosjuristit ovat huolissaan EU:n vaikutuksesta 
syyttäjien ja poliisien toimintaan ylikansallisella 
tasolla. Puolustuksen oikeuksia pyritään takaamaan 
askeleittain. 

Asian:ljocoilllinnan crikoisruminen näkyy 

l1lybs järjesrbkeIH~iss;i. Asian~j<Jjaliirrojen 

muodosramien CCI:3E:n YI fl:3A:n oheen 

on JO vuonna 19')7 perusrenu puolusrus

asian:ljajien eurooppalainen yhdisrys ECI:3A. 

Sllomalaisinain on huomanava, enä yhdis

tys ilmoittaa olevansa nimenomaan syytet

tyjen puolusrajien yhdistys. Suomessahan 

rikosasianajajat hoitavat paUon mybs asian

onllstajienjunuja,joten ECBA:n yksipuoli

nen näkbkull1la saattaa tunrua oudolt~. 

EU:n elintcn roimivaita rikosprosessin 

;)lalla on kasvanut harppauksin. Euroop

palaisen rikosoikeudenbynnin kehirys ei 

en;iä mää ri tybän ihmisoikeustu ol11iois

tUllnen kaytännbstä, vaan yh;i laajemmalti 

Eurooppalaisen 
syytetyn oikeudet 

-luonnos kriteereiden 
viideksi askeleeksi 

1.	 Turvataan syytetylIe oikeus tulkkauk
seen ja käännöksiin. Tätä koskeva eh
dotus on tänä syksynä ollut jo edus
kunnan arvioitavana (U 55/2009 vp). 

2.	 On tulossa sääntelyehdotus siitä, mi
ten epäillylle ja syytetylie selvitetään 
hänen oikeutensa. Tarkoituksena on 
luoda letter of rights -menettely, joka 
edellyttää kirjallisen selvityksen anta
mista syytetylie siitä, mitä oikeuksia 
hänellä on. 

3.	 Luodaan oikeusavun standardit eli 
taata oikeusavun saaminen esitut
kinnassa ja oikeudenkäynnissä. 

4.	 Laaditaan säännökset siitä, että pi

dätetyllä on oikeus olla yhteydessä
 
perheenjäseniinsä, työnantajaan ja
 
maansa konsulaattiin.
 

5.	 Säädetään heikossa asemassa olevien, 
esimerkiksi alaikäisten, vastaajien oi
keuksista. 

EU:n direktiivien, puitepäätbsrenja asetus

ten kauna. 

Tukholmassa lokakuun alussa piderys

sä ECBA:n puolivuotisseminaarissa nousi 

esille huoli siitä, miten EU:n vaikutus te

hostaa eriryisesti syyttäjien ja poliisien toi

mintaa yhkansalhsella tasolla. Tuomiois

tuinten toimivaltaa käsitellä ylikansallisia 

juttuja pyritään edesauttamaan yhtenäisillä 

s~iännbksillä (esimerkiksi puitepä~itbsehdo

tus rikosoikeudellisen menettelyn siirtämi

sestä, U 53/200') vp). 

Pllolustusasianajajien kannalta ongelma

na on se, että tutkil1t:lvankien ja syyttäjien 

liikkuessa vapaasri, ei ole yhrenäisiä vaati

muksia siit~i, miten syyreryn puolustlls pitää 

järjestää. Jos Euroopan syynäj~ivirasto Eu

rojllst päättä;i, että ylikansallinen juttu ka

sitellään vaikkapa Liettuassa, saattaa Suo

messa vangitun, tnuna Liettuaan läheteryn 

suomalaisen turkintJvangill syyte olla vain 

lienuankielinen eikä oikeusavusta ole mi

rään rakeira. Riittääkb se, että pääkäsittelys

sä rulkki wlkkaa syyttäjän lukeman syytreen 
suomeksi) 

Puolustuksen oikeudet 

Tukholman seminaarissa kuulimme komis

sion edustajan Caroline Morganin selos

tuksen siitä, miten aiemmin kokonaisuutena 

luonnosteliun puolustuksen vähiml1läisoi

keusasiakirjan sijasta on päädytty takaamaan 

puolmtukselle oikcuksia askel askeleelta.Ta

voitteena on valmistella kriteerit eurooppa

laisen syyteryn oikeuksiksi. 

R.uotsin hallitus EU-puheenjohtajan 

ominaisuudessa on ilmai,stlt tämän hank

keen olevan heidän painopisteensä. Tätä 

kävi mybs R.uotsin oikeusministeri Beat

rice Ask vakuuttamassa ECI3A:n seminaa

rIssa. 

Ei olisi yLlättävää,joS yhtenäisiä toil1lin

tarnalleja säädettäessä havaitaan, ettei suo

malainen järjestelmä ole eurooppalaisella 

tasolla. Ensimmäinen ongelma voi syntyä 

esimerkiksi simä, miten tien p;i:iIlä sakore

tuLle ulkomaalaiselle taataan käännbs ran

gaistusvaatimusilrnoitllksesta ja sen muu

toksenhakuohjeista. Tai pitäisikb haasre ja 

haastehakemus rikosasiassa anraa tiedoksi 

kielellä,jotJ mybs vastaaja ymmärtää' 

Lisätil'toja: II'UJwfrba.ol;I; 

Ruotsin oikeusministeri Beatrice Ask vakuutti hallituksen edistävän syytettyjen 
vähimmäisoikeuksien takaamista. 
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