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“Sending letters rogatory is a little like
throwing a bottle into the sea: you hope it
won’t sink and that someone will read
the message.”
An unknown Italian judge1

ESIPUHE
Maaliskuussa 2003 tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi.
Akateemisten jatko-opintojen harjoittaminen oli ollut mielessäni aiemminkin, mutta vasta kansainvälistä oikeudenhoitoa koskeneen Schuman-koulutusohjelman myötä hanke alkoi edistyä. Kiitän
lämpimästi johtoryhmän puheenjohtajaa, myöhemmin työni ohjaajaa, professori Raimo Lahtea kannustuksesta.
Tutkimuksellinen tiedonintressi on nyt tyydytetty. Mielessäni on lisäksi pari seikkaa, jotka haluaisin
tuoda esille tässä yhteydessä. Ensinnäkin kirjoittajan yllätti se, miten vähäistä Venäjää koskeva oikeustieteellinen perustutkimus Suomessa on. Lähinnä kiinnostus on kohdistunut yksityisoikeuden
alaan. Syykin on ilmeinen: Venäjän oikeusjärjestelmän tutkiminen vaatii sen tekijältä tiedonkeruuta
lähes Elias Lönnrotin hengessä. Toinen hämmästyksen aihe on se, miten eri tavoin kansainvälinen
oikeusapu eri valtioissa ymmärretään. Tanskalaiset soveltavat omaa prosessilakiaan analogisesti.
Venäjällä juuri tämä on vaikeutena. Joskus pyynnön täyttäminen taasen toteutetaan mieluusti ulkomaisen päätöksen täytäntöönpanona. Ehkä lähimpänä omaa käsitystäni on ruotsalainen malli, jossa
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa annettu laki nähdään siltana pyynnön esittäneen valtion ja
pyynnön vastaanottaneen valtion rikosprosessilakien välillä.
Haluan kiittää työtovereitani oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä myötäelämisestä. Erityisesti kiitän esimiestäni Matti Joutsenta arvokkaista kommenteista sekä osastosihteeri Eila Virtaa
avusta tilastojen tekemisessä.

1

Rikosoikeusavun käsikirja Manual on Judicial Co-operation in Criminal Matters. Ks. s. 17. Jakson kirjoittaneen kansainvälisen rikosoikeuden professorin Michel Massén mukaan sanojen takana on italialainen tuomari.

I

Sydämelliset kiitokseni osoitan myös ulkomaisille kollegoilleni, erityisesti entiselle syyttäjälle, dosentti Valentina Volženkinalle Pietariin sekä PC-OC:n pitkäaikaiselle sihteerille Candido Cunhalle
Strasbourgiin. Olen tutkimusta tehdessäni oppinut arvostamaan myös kirjastojen tiedonhankkimispalveluja.
Ilman perheeni tukea ja ymmärtävää asennetta en olisi selvinnyt.
Kiitän Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiötä saamastani apurahasta.
Lopuksi haluan kiittää oikeusministeriötä myönteisestä suhtautumisesta opintoihini ja teoksen ottamisesta ministeriön julkaisusarjaan.
Myyrmäessä, joulukuussa 2003

Merja Norros

II

1 JOHDANTO
1.1 Tutkimusongelma, käsitteet, rajaukset
Venäjä liittyi Euroopan neuvoston jäseneksi 1996. Samassa yhteydessä se allekirjoitti kaksi keskeisintä rikosoikeuden alan yleissopimusta, nimittäin rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevan yleissopimuksen (1957) sekä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen (1959). Sopimukset ratifioitiin joulukuussa 1999 ja ne tulivat voimaan Venäjän osalta maaliskuussa 2000.1 Suomi on soveltanut vastaavia sopimuksia jo vuodesta 1971 ja 1981, vaikka se
liittyikin järjestöön vasta 1989.2
Tutkimustyön ideaksi muotoutui ”tarkastella Venäjän liittymistä eurooppalaisiin rikosoikeuden alan
yleissopimuksiin ja sen vaikutuksia Venäjän lainsäädäntöön, hallinnon rakenteisiin ja viranomaiskäytäntöihin”. Tutkimustehtävänä on selvittää, onko Euroopan neuvoston yleissopimukset riittävän
tehokkaasti täytäntöönpantu Venäjällä. Vastauksia etsitään seuraaviin tutkimusongelmiin:
-

minkälaisia velvoitteita Euroopan neuvoston yleissopimukset rikosoikeuden alalla asettavat
sopimusvaltioille,

-

millä tavoin Euroopan neuvosto tai kansainvälinen yhteisö valvoo sopimusvelvoitteiden
täyttämistä,

-

miten Venäjä täyttää asianmukaiselle kansainväliselle oikeusavulle rikosasioissa asetetut
kriteerit sekä

-

eroaako kansainvälinen yhteistoiminta Venäjän kanssa jotenkin muiden valtioiden kanssa
harjoitettavasta yhteistoiminnasta ja miten tätä yhteistyötä tulisi kehittää?

Tutkimus rajataan ennen kaikkea kahteen keskeiseen Euroopan neuvoston yleissopimukseen rikosoikeudellisen yhteistyön alalla, jotka ovat:
1. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva yleissopimus vuodelta 1957 ja sen lisäpöytäkirjat vuosilta 1975 ja 1978 sekä
2. Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva yleissopimus vuodelta 1959 ja sen ensimmäinen lisäpöytäkirja vuodelta 1978.3

1

Sopimusten ratifiointitiedot löytyvät parhaiten Euroopan neuvoston Internet-sivulta osoitteesta
www.conventions.coe.int.
2
Voimaansaattamisasetukset 5.8.1971/640 SopS 32 ja ja 24.4.1981/287 SopS 30.

1

Joiltakin osin käsitellään myös rahanpesusopimusta eli rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevaa yleissopimusta vuodelta 1990.
Kohteena olevat yleissopimukset määrittelevät myös tutkimuksessa käytetyt käsitteet, joista eniten
hankaluuksia aiheuttaa itse kansainvälisen oikeusavun käsite.4 Luovuttamisen (extradition) käsite
on selkein: sillä tarkoitetaan rikoksen johdosta tapahtuvaa siirtämistä valtiosta toiseen. Termin
käyttöala on kansainvälisesti vakiintunut. (Rikos)oikeusavulla suppeassa mielessä (mutual legal
assistance) tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka kuuluvat lähinnä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen piiriin. Tällaisten toimien joukko on melko heterogeeninen.5 Kysymyksessä ovat tilanteet, joissa valtio vireillä olevaa tai lähiaikoina vireille tulevaa rikosoikeudenkäyntiä varten pyytää toisen valtion oikeusviranomaisilta apua esitutkinta- ja prosessitoimissa. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat erilaisten todisteiden hankkiminen, haasteen tiedoksianto tai todistajan
kutsuminen ulkomailta. Laajassa merkityksessä kansainvälisellä oikeusavulla tarkoitetaan sekä luovutusasioita että edellä mainittua keskinäistä rikosoikeusapua6. Kansainvälisessä rikosoikeudessa
(international/transnational criminal law) taasen käsitellään kansainvälisten rikosten ohella kansainvälisestä yhteistyöstä rikosasioissa (international co-operation in criminal matters), millä tarkoitetaan useimmiten valtioiden välisiä toimivalta- ja rikosprosessuaalisia suhteita mukaan lukien
lainvalvontayhteistyö7. Kattavin käsite on oikeudellinen yhteistyö (judicial cooperation). Siihen
voidaan rikoksentekijän luovuttamisen ja rikosoikeusavun lisäksi sisällyttää monia uudentyyppisiä
oikeusavun muotoja, kuten päätösten vastavuoroinen täytäntöönpano, sekä kaikenlainen viranomaisten verkostoituminen oikeudellisen yhteistyön alueella. Termi on vakiintunut etenkin EU-

3

Oikeusapusopimuksen toinen lisäpöytäkirja tulee voimaan 1.2.2004.
Ks. oikeusavun käsitteestä (myös kansainvälistä vertailua) esim. Huhtamäki 2000 s. 10-12. Kiinnostava on myös Kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden koordinointityöryhmän mietintö, jossa pohditaan mm. oikeusavun ja virka-avun
eroa sekä oikeusavun yleistä konstruktiota. Ks. Koordinointityöryhmän mietintö 2000, s. 36-43 ja 208-239.
5
Esimerkiksi P.O. Träskman sana-artikkelissaan Kansainvälinen oikeusapu teoksessa Encyclopaedia Iuridica Fennica
IV, p. 143, puhuu “suuremmasta” oikeusavusta ja “pienemmästä” oikeusavusta. Suuremmalla hän tarkoittaa rikoksentekijän luovuttamista ja pienemmällä muita oikeusavun muotoja. Pienempi käsittää hänen mukaansa useita eri oikeusapumuotoja kuten esim. rikosoikeudenkäynnin siirron. Käsite on ilmeisesti peräisin saksankielisestä ympäristöstä; ainakin sitä käytetään mm. Hollannissa. En pidä tätä terminologiaa onnistuneena, sillä näen asian oikeastaan päinvastoin.
On parempi puhua vaikkapa oikeusavusta laajassa (luovutus ja keskinäinen oikeusapu) ja suppeassa merkityksessä (vain
keskinäinen oikeusapu). Alun perin keskinäinen oikeusapu tosin on johdettu luovutusoikeudesta, ks. McClean 1992 s.
124-125. Mutta varsinkin Venäjän osalta rikoksentekijän luovuttaminen ja muu oikeusapu on selkeästi erotettava toisistaan, koska valtiolla on rasitteena ns. sekasopimusten perinne, kuten myöhemmin esitetään. Suomessa oikeusapu
saattaa lisäksi sekaantua yleiseen (maksuttomaan) oikeusapuun. Ruotsissa on sama ongelma. Lisäksi siellä englannin
termin mutual käännöstä pidettiin epäonnistuneena. Siksi Ruotsissa vuonna 2000 tarkistettiin sopimuksen nimeä inbördes rättshjälp > ömsesidig rättshjälp, ks. Ömsesidig 1999 s. 89. Englannin kielessä termit sen sijaan ovat eri: legal aid v.
legal assistance. Myöskään venäjän kielessä ongelmia ei yleensä synny.
6
Näin termiä käyttää esim. Gilbert 1991 s. 33-35.
7
Ks. esim. Van den Wyngaert 2000, sisällysluettelo s. xii tai Manual 2002 s. 8. Jakson on kirjoittanut kansainvälisen
rikosoikeuden professori Michel Massé Poitiersin yliopistosta.
4
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ympäristössä.8 Lisäksi on käytössä käsite kansainvälinen rikosoikeudenhoito (international judicial
administration), jossa näkökulma on enemmän hallinnollinen.
Tässä tutkimuksessa kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa tarkoittaa yleensä oikeusapua sen laajassa merkityksessä. Tutkimuksen otsikossa puhutaan rikosoikeuden alaan (penal field) kuuluvista
sopimuksista, koska se on institutionaalisesti vakiintunut Euroopan neuvoston toimintaympäristössä.9

1.2 Tutkimusmetodit ja lähdeaineisto
Lainopin metodinen kenttä on moninainen, puhutaan lainopin tulkintamatriisista.10 Oikeustieteen
tutkimusmetodit eivät ole samaan tapaan vakiintuneet kuin yhteiskuntatieteissä. Metodilla ymmärretään yleisesti keinoa (työvälinettä) tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Metodi myös mahdollistaa tiedontuotannon kontrollin, joten sen tulee edustaa tiettyä itsenäisyyttä suhteessa muihin
tiedontuotannon tekijöihin.11 Tässä tutkimuksessa metodinen ydinkysymys on, minkälaisilla tutkimusmenetelmillä voidaan selvittää, onko sopimusvelvoitteet riittävän tehokkaasti täytäntöönpantu?
Ensinnäkin tutkimuksen taustalla on tietty hyväksi havaittu konsepti. Kirjoittaja toimi vuosina
1999–2002 Baltian maiden rikosoikeusapujärjestelmän kehittämistä koskevan EU-hankkeen johtajana.12 Projektissa omaksuttiin jo alun alkaen jako kolmeen tarkastelutasoon, mikä osoittautui varsin hedelmälliseksi:
1. Lainsäädäntö (oikeusapua koskeva kansallinen lainsäädäntö),
2. Hallinnon rakenteet (viranomaisorganisaatio ja toimintatavat) ja
3. Henkilöstöresurssit (virkamiesten määrä sekä tiedot, taidot ja koulutus).
Vastaavaa tasoajattelua tullaan käyttämään hyväksi myös tässä tutkimuksessa.

8

Sopimus Euroopan unionista 29 artikla.
Euroopan neuvoston asianomaisen komitean PC-OC:n nimi kuuluu: European Committee of Experts on the Operation
of European Conventions in the Penal Field. Tarkasti ottaen sana oikeus puuttuu nimestä.
10
Siltala 2002 s. 98-99.
11
Ks. metodista esim. Häyhä 1997 s. 20-34.
12
Phare Project: Developing Judicial Cooperation in Criminal Matters in Estonia, Latvia and Lithuania. Terms of References.
9
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Perinteisenä avuna tutkimuksessa on lainoppi, jolla tarkoitetaan oikeussääntöjen tulkintaa ja systematisointia. Tässä tutkimuksessa sitä käytetään sopimusten ja kansallisen lainsäädännön tulkinnassa. Venäjän osalta pelkkä oikeusdogmaattinen analyysi ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan yhteiskuntatieteellistä analyysiä, ymmärrystä oikeuden ja yhteiskunnan suhteesta.
Oikeusvertaileva tiedonintressi on tässä tutkimuksessa selviö. Oikeusvertailussa perehdytään kahden tai useamman maan oikeusjärjestykseen ja tehdään niiden vastakkainasettelusta päätelmiä; joko
periaatteellisia tai käytännöllisluonteisia. Oikeusvertailuun sisältyy mm. vertailtavuuteen ja arvottamiseen liittyviä ongelmia.13 Tuori on puhunut oikeuden kolmesta tasosta, jotka muuttuvat eri tahtiin: oikeuden pintataso, oikeuskulttuuri ja oikeuden syvärakenne.14 Venäjän osalta on pidettävä
tärkeänä huomiona sitä, että oikeuskulttuurin taso muuttuu hitaammin kuin oikeuden pintataso.
Kaikkia näitä tasoja pidetään mielessä tutkimuksessa.
Lisäksi on haluttu hyödyntää yhteiskuntatieteissä tunnettua ns. transitio-tutkimusta. Siinä ei oikeastaan ole kysymys oikeusvertailusta, vaan melko yksipuolisesta muutosvaiheen tutkimuksesta. ItäEuroopan maiden kohdalla tarkastellaan, miten kommunismin romahdettua markkinatalouteen siirtymässä olevat Itä-Euroopan maat voivat täyttää demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen asettamat
vaatimukset.15
Osuvan mittarin valinta on yksi oikeusvertailun vaikeimmista tehtävistä. Tutkijan tarkoituksena on
aluksi eurooppalaisten yleissopimusten perusteella määritellä ”hyvän oikeusavun” kriteerit. Mittapuuksi otetaan niiden Länsi-Euroopan maiden käytäntö, jotka jo lähes viidenkymmenen vuoden
ajan ovat soveltaneet eurooppalaisia yleissopimuksia rikosoikeuden alalla. Kriteereillä etsitään
standardia (mittapuuta) sille, mitä yleissopimuksiin sitoutuminen kansainvälisoikeudellisesti edellyttää sopimusvaltiolta toisaalta lainsäädännön, toisaalta viranomaistoiminnan osalta. Näiden kysymystenasetteluiden avulla Venäjän järjestelmän vertailu muihin Euroopan maihin tulee mahdolliseksi.16
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Mattila 1998 p. 966-977.
Tuori 1997 s. 319-324 ja Tuori 2000 s. 163-216.
15
Salminen – Temmes 2000 s. 7-26 ja Nystén-Haarala 2001 s. 1-11.
16
Husa 1998 s. 80-82.
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Moni kysyy, millä oikeudella Venäjää ”arvostellaan”.17 Tutkimusta justifioidaan yleisesti sillä, että
Venäjä on ilmoittanut päämääräkseen markkinatalouden ja oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamisen. Ei ole mitenkään tavatonta, että valtioiden kykyä täyttää sopimusvelvoitteensa evaluoidaan.
Euroopan neuvostossa on omat valvontajärjestelmänsä ja Euroopan unionissa on oikeusavun osalta
tehty lukuisia arviointeja sekä jäsen- että ehdokasvaltioiden oikeusjärjestelmiä koskien.
Oikeustieteessä lainsäädännön (tai sopimusten) toimeenpanoa koskevaa tutkimusta sanotaan implementaatiotutkimukseksi.18 Nyttemmin Euroopan integraatiokehitys on lisännyt tutkimusaiheen
kiinnostavuutta.19 Implementaatiotutkimuksen ongelmanasetteluja – erityisesti instituutionäkökulmaa – hyödynnetään metodin kehittämisessä.
Varsinaisina teknisinä tutkimusmenetelminä tulee olemaan ensinnäkin tavanomainen lainsäädännön
tekstianalyysi koskien toisaalta kansainvälisiä sopimuksia toisaalta kansallista oikeusapulainsäädäntöä. Sen lisäksi haastatellaan sekä suomalaisia että venäläisiä asiantuntijoita, jotka käytännössä
hoitavat rikosoikeusapua. Empiirinen aineisto näyttää muodostuvan oikeustieteellisessä tutkimuksessa yhä merkittävämmäksi analyyttisen lähestymistavan ohella.20 Sen vuoksi tutkimukseen sisältyy empiirinen osuus, jossa selvitetään oikeusavun määrää ja tuloksellisuutta käymällä läpi Suomen
ja Venäjän väliset oikeusapupyynnöt tietyltä ajanjaksolta samalla vertaillen niitä muiden Euroopan
valtioiden käytäntöihin.
Tutkimuksen kirjalliset lähteet sisältävät hyvin erityyppisiä teoksia: kotimaisia rikos- ja prosessioikeuden sekä kansainvälisen oikeuden teoksia, kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa koskevia teoksia eri maista, venäläisiä monografioita sekä yleistä Venäjä-aiheista kirjallisuutta. Sen sijaan oikeuskäytäntöä, varsinkin Venäjällä, on voitu kommentoida vain minimaalisesti.
On sanomattakin selvää, että eräät kannanotot saavat tukea kirjoittajan omista kokemuksista Venäjä-yhteistyössä.

17

Kriittisiä näkökohtia transitiotutkimuksesta on esittänyt mm. Orlov 2002 s. 301.
Tala 2001 s. 215-221.
19
Kiinnostavista ulkomaisista implementaatiotutkijoista mainittakoon mm. Jürgen Schwarze, Heinrich Siedentopf,
Francis Snyder, ja J.A.E. Vervaele. Ks. esim. Schwarze, Jürgen & Becker, Ulrich &Pollak, Chsristina 1994. The Implementation of Community Law. Studies in Legislative and Administrative Policies of the European Community and
its Memver States. Baden-Baden 1994.
20
Ervasti 1998 s. 382-385.
18
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Jollei toisin mainita, sekä englannin- että venäjänkielisen aineiston käännös on kirjoittajan tekemä.
Koska lukijakunta muodostuu todennäköisesti etupäässä käytännön juristeista, tutkimuksessa noudatetaan kyrillisten kirjainten muuntamisessa ns. kansallista translitterointikaavaa.21
1.3 Tutkimuksen näkökulma
Tutkimuksessa selvitetään, onko Venäjän ”riittävästi” integroitunut eurooppalaisen oikeusyhteisöön
kansainvälisen rikosoikeudenhoidon alalla. Tutkijanäkökulma on positiivis-deskriptiivinen, kun on
kysymys sopimusten sisällön selvittämisestä tai Venäjän oikeusjärjestelmän kuvauksesta. Näkökulma on normatiivis-kriittinen, kun on kysymys tapahtuneen muutoksen arvioinnista ja analyysistä. Kun taas pohditaan järjestelmän kehittämistarpeita, päästään pakostakin de lege ferenda – analyysiin.
Tutkimuksessa on otettu se riski, että se koostuu hyvin erilaisista aineksista sekä tutkimuskohteen
tasojen että valittujen metodien suhteen. Käytännön toimijan lähestymistapana on todennäköisesti
yhä useammin ongelmakeskeinen metodi22, mikä saattaa johtaa tietynlaiseen pirstoutuneisuuteen
mm. perinteisiä oikeudenaloja ajatellen. Tässä tutkimuksessa liikutaan rikosoikeuden, rikosprosessioikeuden ja kansainvälisen oikeuden aloilla.
Venäjä-aiheen valinta saattaa vaatia edelleenkin lisäargumentteja. Perusteluna esitän yksinkertaisesti, että Venäjä on eurooppalaiseen oikeusyhteisöön integroituva Suomen naapurivaltio, jonka
oikeusjärjestelmä on tunnettava, jotta tehokas oikeudellinen yhteistyö käytännössä olisi mahdollista.
Oikeustieteellinen Venäjä-tutkimus on Suomessa varsin vähäistä yleiseen yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen verrattuna.
Mitkä ovat tutkimuksen sidonnaisuudet? Tekijä toimii hallitussihteerinä oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä. Kyseinen yksikkö on samalla ns. keskusviranomainen, joka hoitaa ministeriölle kansainvälisten sopimusten perusteella kuuluvat keskusviranomaistehtävät.23 Kirjoittajan
vastuualueeseen ministeriössä kuuluu nimenomaan Suomen ja Venäjän välinen oikeusapu siviili- ja
21

Kyrillisiä kirjaimia ei voida täydellisesti muuntaa latinalaisiksi. Standardin SFS 4900 nojalla esimerkiksi sukunimi
Горбачёв on suomalaisen ns. kansallisen kaavan mukaan Gorbatšov ja tieteellisen kaavan mukaan Gorbatčёv, mutta
lehdissä useimmiten Gorbatshov. Kielikellon 2/2003 artikkelista selviää, että nimi on kansainvälisen (YK) translitteraation mukaan Gorbačёv, englantilaisen mukaan Gorbachёv , ranskalaisen mukaan Gorbatchev. Anglosaksisissa maissa yleisin muoto on omien havaintojeni mukaan Gorbachev ja Ruotsissa Gorbatjov. Ks. myös Terho Itkosen Uusi kieliopas (Tammi, 2003) s. 45.
22
Mäkelä 2001 s. 9.
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rikosasioissa. Tutkimuksen näkökulma on haluttu etäännyttää sopivasti päivittäisistä virkavelvollisuuksista. Tätä edellyttää mielestäni myös lisensiaattitutkimukselta vaadittava tieteellis-teoreettinen
ote. Pelkkää Suomi-Venäjä oikeusavun analysoimista ei ole myöskään nähty hedelmälliseksi.
Lopputuloksena on, että tutkimuksen näkökulma on nimenomaan keskusviranomaisnäkökulma eli
kansainvälisen oikeudenhoidon keskeisen toimijan näkökulma. Se ei ole sama kuin Suomen näkökulma. Kyseessä on ikään kuin abstrahoitu, kenen tahansa sopimukseen kuuluvan sopimusvaltion
keskusviranomaisen näkökulma. Se on selkeästi funktionaalinen näkökulma. Tutkimuksessa selvitetään oikeusapujärjestelmien toimivuutta. Tarkoitus ei ole pohtia yksityiskohtaisesti kaikkia mahdollisia sopimusten tulkintakysymyksiä, joiden eteen syyttäjät tai tuomarit joutuvat. Viimeiseksi
tarvitaan ehdottomasti kehittämisen näkökulma. Huolimatta suorien yhteyksien lisääntymisestä keskusviranomainen on vastuussa toiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä omassa maassaan.
Toivomuksena on silti, että tutkimuksen lukijakuntaan kuuluisi toki myös käytännön oikeudellisen
yhteistyön harjoittajia. Heitä ajatellen, kun edelleen aihetta koskevaa suomenkielistä kirjallisuutta
on vähän tarjolla, varsinkin tutkimuksen alkuosa on käsikirjanomainen.
Kaiken kaikkiaan eurooppalaisen oikeusyhteisön katseet kohdistuvat Venäjään: Mitä siltä voidaan
perustellusti odottaa oikeudellisessa yhteistyössä?

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen rakenne on seuraava: Ensimmäinen osa alkaa johdannolla. Sen jälkeen, tutkimuksen
toisessa luvussa, kuvataan rikosoikeudellisen yhteistyön eurooppalaista toimintaympäristöä ja valtiosopimusten voimaansaattamismenettelyä. Kolmannessa luvussa esitellään pääpiirteittäin tarvittavat Euroopan neuvoston yleissopimukset rikosoikeuden alalla. Neljännessä luvussa selvitetään Euroopan neuvoston mekanismeja yleissopimusten valvontaan. Viidennessä luvussa määritellään rikosoikeudellisen yhteistyön arviointikriteerit ja kuvataan niiden toteutumista Euroopan neuvoston
maissa.

23

Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 3 § ja oikeusministeriön työjärjestys.
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Toisessa osassa siirrytään Venäjään. Kuudennessa luvussa annetaan taustatietoa Venäjän yhteiskunnan, talouden ja oikeuden kehityksestä. Seitsemäs luku tutkimuksen kulminaatiopiste: Miten
kansainvälisen oikeusavun kriteerit toteutuvat Venäjän järjestelmässä? Kahdeksannessa luvussa on
empiirinen tutkimus rikosoikeusavun tehokkuudesta, jossa vertaillaan Venäjää muihin Euroopan
maihin. Tutkimuksen johtopäätökset esitetään yhdeksännessä luvussa. Tämä tutkimuksen tiivistelmä on käännetty venäjäksi.
Tutkimuksen liitteenä on mm. Venäjän rikosprosessilain kansainvälistä yhteistyötä sääntelevä
5 luku suomeksi käännettynä (LIITE 1) sekä IVY-maiden välinen oikeusapusopimus eli ns. Minskin sopimus (LIITE 4).
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I OSA EUROOPPA
2 RIKOSOIKEUDELLISEN YHTEISTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ EUROOPASSA
2.1 Kansainvälisen rikosoikeuden kehitys
Rikosoikeuden alalla oikeusviranomaisten kansainvälinen yhteistyö on käynnistynyt paljon hitaammin kuin siviili- ja kauppaoikeudessa1. Tästä kertoo jo kansainvälisten yleissopimusten solmimisjärjestys: Siviili- ja kauppaoikeudessa perustan monenkeskiselle kansainväliselle yhteistoiminnalle ovat luoneet Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin sopimukset, joista ensimmäinen allekirjoitettiin jo 1896.2 Rikosasioissa sitä vastoin Euroopan ensimmäinen monenvälinen
yleissopimus – rikoksentekijän luovuttamista koskeva eurooppalainen yleissopimus – allekirjoitettiin Pariisissa vasta 1957.3 Syynä hitaaseen kehitykseen on nähty perinteisen rikollisuuden paikallinen luonne sekä valtiollisen suvereniteetin voimakas korostaminen.
Maailma kutistuu. Nykyään eri yhteiskunnat ovat toisiinsa aikaisempaa enemmän sidoksissa. Talous ja teknologia eivät enää tunne kansallisia rajoja ja tavalliset ihmiset liikkuvat aikaisempaa
enemmän. Myös kansainvälinen rikollisuus toimii näissä oloissa valtioiden rajoista riippumatta.
Valtioiden välisen yhteistyön tarpeet nousevat rikollisuusilmiöiden kansainvälistymisestä.4 Rikostorjunnan ja kriminaalipolitiikan ohella kansainvälistä yhteistoimintaa tarvitaan oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisessa.5
Kansainvälinen rikosoikeus on nopeasti kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansainvälinen rikosoikeus voidaan määritellä kahdella tavalla: se voidaan oikeudenalajaottelussa lukea
osaksi niin hyvin kansainvälistä oikeutta kuin kansallista rikosoikeutta. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan
valtioita niiden keskinäisessä suhteessa sitovaa oikeutta. Tuolloin valtioiden kansainvälisoikeudellisia velvoitteita katsotaan kansainvälisen oikeuden lähteistä käsin. Toisesta näkökulmasta voidaan
erottaa se osa valtion sisäistä rikosoikeutta, joka liittyy näiden kansainvälisoikeudellisten velvoittei1

Johdantoa aiheeseen esim. McClean 1992 s. 1-5 ja 124-129.
Järjestön kotisivu osoitteessa www.hcch.net.
3
Sen sijaan poliisin kansainvälinen yhteistyö modernissa muodossaan lähti käyntiin jo vuonna 1923. Silloin perustettiin
ICPC (International Criminal Police Commission), jonka nimi muutettiin vuonna 1956 muotoon IPCO-Interpol (International Criminal Police Organization – Interpol). Vaikka Interpolista on sittemmin kehittynyt merkittävä maailmanlaajuinen organisaatio, sen pohjana ei ole kansainvälistä sopimusta. Ks. Pajuoja 1998 s. 66-67.
4
Nuotio 2002 s. 140.
5
Murray – Harris s. 1-4.
2
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den toteuttamiseen. Esimerkiksi kansallisen rikosoikeuden soveltamisalasta määrätään Suomen rikoslain 1 luvussa ottaen huomioon kansainvälisten sopimusten määräykset.6
Kansainvälisen rikosoikeuden alaan luetaan karkeasti ottaen kansainvälinen rikoksentorjunta, kansainvälinen yhteistyö rikosasioissa sekä kansainväliset rikokset.7
Ensinnäkin kansainvälistyvä rikollisuus edellyttää kansainvälistä yhteistoimintaa rikoksentorjunnassa.8 Tällaisen toiminnan tuloksen on laadittu suuri määrä kansainvälisiä sopimuksia, joiden tarkoituksena on rikollisuuden tai tiettyjen rikollisten tekojen ehkäiseminen. Esimerkkeinä toimikoon
Euroopan neuvoston sopimus terrorismin vastustamisesta (SopS 16/1990) tahi YK:n huumausaineyleissopimus (SopS 44/1994).
Toiseksi rikoksentekijän luovuttaminen ja kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa kuuluvat myös
kansainvälisen rikosoikeuden piiriin.9
Kolmanneksi kansainvälisen rikosoikeuden alaan luetaan sellaiset kansainvälisen oikeuden loukkaukset, jotka ovat luonteeltaan erityisen törkeitä. Tällaisia kansainvälisiä rikoksia ovat mm. joukkotuhonta, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan sekä kansainvälinen terrorismi.10 Uusinta kehitystä kansainvälisessä rikosoikeudessa edustaa pysyvän kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen. Tuomioistuimen perussääntö hyväksyttiin Roomassa 1998 ja se sisältää myös kansainvälisen yhteistyön alaan kuuluvia määräyksiä.11
Kansainvälisen rikosoikeuden osalta voidaan siis puhua kahden tason ilmiöistä: rikosoikeusulottuvuuden kehittymisestä kansainvälisessä oikeudessa ja toisaalta kansainvälisen rikosoikeuden heijastumisesta kansallisessa oikeusjärjestyksessä. 12

6

Nuotio 2002 s. 142, Träskman 1997 s. 318.
Träskman 1995 p. 138-142.
8
Lahti 1999 s. 1123-1133.
9
Alan tunnetuin teos lienee Bassiounin toimittama International Criminal Law. Se jakautuu kolmeen niteeseen:
I Crimes, II Procedural and Enforcement Mechanisms ja III Enforcement. Toinen nide sisältää mm. seuraavat aihekokonaisuudet: toimivalta, rikoksentekijän luovuttaminen, keskinäinen oikeusapu rikosasioissa, tuomittujen siirto, tuomioiden tunnustaminen, oikeudenkäynnin siirto ja varojen jäädyttäminen. Ks. myös Gilbert 1991 s. 2-3 ja 8-9 luovutuksen
asemasta kansainvälisessä rikosoikeudessa.
10
Träskman 1995 s. 131-134.
11
Nuotio 2002 s. 148-150. Perussääntö on hyväksytty Suomessa lailla 1284/2000. Tuomioistuimen kotisivu osoitteessa
www.icj-cij.org <22.12.2003>.
12
Nuotio 2002 s. 142.
7
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Kansainvälisen oikeusavun sijoittaminen Suomen ”kansallisten” oikeudenalojen kenttään saattaa
vaatia hieman kohdentamista. Rikoksentekijän luovuttaminen luetaan opetuksessa yleisesti rikosoikeuden alaan.13 Sen sijaan kansainvälinen oikeusapu sen suppeassa merkityksessä kuuluu (rikos)prosessioikeuden alaan.14 Vertailun vuoksi todettakoon, että kansainvälisellä prosessioikeudella, ainakin sivilistien piirissä, tarkoitetaan useimmiten ainoastaan siviiliprosessioikeutta.15 Eittämättä sijoittelussa tarvitaan myös kansainvälistä oikeutta.16 Kysymyksessä on siis ollut jonkinlainen ”väliinputoaja”. Vakiintuva tulkinta lienee katsoa kansainvälisen oikeusavun sekä siviili- että
rikosasioissa kuuluvan prosessioikeuden alaan.
Nykyään puhutaan eri yhteyksissä eurooppalaisesta rikosoikeudesta. Yleensä sillä viitataan tiivistyvään eurooppalaiseen kriminaalipoliittiseen yhteistyöhön ilman, että samalla ajateltaisiin kehityksen
olevan johtamassa yhteiseen rikoslakiin. Terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen valmistelu17 on osoittanut rikosoikeuden harmonisoinnin vaikeudet. Euroopan unionin kolmannen pilarin
yhteistyössä ensisijainen päämäärä on kuitenkin (toistaiseksi) poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön kehittäminen eikä aineellinen rikosoikeus.18

2.2 Kansainväliset sopimukset
Nykyaikaisessa valtioyhteisössä yleissopimukset muodostavat kansainvälisen yhteistyön keskeisen
välineen. Kansainväliset sopimukset luovat perustan myös oikeudelliselle yhteistyölle. Valtiosopimukset ovat kansainvälisen tapaoikeuden ohella kansainvälisen oikeuden ensisijaisia lähteitä tapaoikeuden ja yleisten oikeusperiaatteiden ohella. Valtiosopimusten käsitettä, tekemistä, tulkintaa,
pätemättömyysperusteita jne. säännellään etenkin valtiosopimusoikeutta koskevassa Wienin yleissopimuksessa vuodelta 1969 (SopS 32–33/1980).19

13

Honkasalo 1965 s. 73 -80 ja Rikosoikeus – teoksen jaottelu s. 157.
Träskman 1995 p. 138 -141. Jo Tirkkonen (1969) käsittelee Suomen tuomioistuinten ja ulkomaan viranomaisten
toisilleen antamaa oikeusapua sekä rikoksentekijän luovuttamisen yhteydessä että muissa yhteyksissä s. 222-226. Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa Huhtamäki (2000) on pohtinut kansainvälisen oikeusavun olemusta ja luokitellut sen
(rikos)prosessioikeuden alaan, vaikka toteaakin osuvan eri oikeusalojen sauma-alueelle.
15
Koulu 2001 s. 1-2.
16
Träskman 1997 s. 318.
17
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti (EYVL) L 164, 22.6.2002, s. 3-7.
18
Tuoreen katsauksen Euroopan unionin rikosoikeudellisesta yhteistyöstä antaa eduskunnan teettämä selvitys (9/2002)
Eurooppalainen yhteistyö ja kansalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n rikosoikeudellisessa ja poliisiyhteistyössä.
19
Hakapää 2003 s. 21-24. Klabbers 1996 s. 37-64.
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Nimenomaan kansainvälistä oikeudenhoitoa koskeva toimintaympäristö on viime vuosina ollut
voimakkaan kehityksen kohteena. Yhteistyötä sääntelevien instrumenttien määrä on lisääntynyt
räjähdysmäisesti.20 Miten tätä sopimusviidakkoa olisi mahdollista paremmin hahmottaa?
Kokemukseni mukaan kansainvälistä sopimuskenttää on hyödyllistä jäsentää ainakin kahdella tavalla. Ymmärtämistä voi ensinnäkin helpottaa Pajuojan kuvaama nelikenttä. Siinä oikeusapua koskevat sopimukset on tyypitelty sopimusvaltioiden määrän ja sopimuksen laadun perusteella. Sopimukset ovat joko kahden valtion välisiä (bilateraalisia) tai monenvälisiä (multilateraalisia). Luonteeltaan ne saattavat olla yleissopimuksia tai soveltamisalaltaan suppeampia erityssopimuksia niin,
että ne koskevat esimerkiksi vain tietyntyyppistä rikollisuutta. 21
Kuvio 1. Oikeusapua koskevien kansainvälisten sopimusten lajit
Sopimusvaltioiden määrä
Useita
Laaja

Kaksi

1. Monenvälinen
yleissopimus

3. Kahdenvälinen
yleissopimus

Sopimuksen
Soveltamisala
Suppea

2. Monenvälinen
erityissopimus

4. Kahdenvälinen
erityissopimus

Nelikentän vasen yläkulma, ruutu 1, kuvaa monenvälisiä yleissopimuksia. Niihin kuuluu esim. keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eurooppalainen yleissopimus. Nelikentän ruutu 2 kuvaa
monenvälisiä erityissopimuksia. Tästä esimerkkinä voi toimia YK:n yleissopimus huumausaineiden
ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan . Ruutu 3 kuvaa kahdenvälisiä yleissopimuksia. Tällainen on vaikkapa Suomen ja Venäjän välinen sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa. Viimeinen ruutu 4 kuvaa kahdenvälisiä erityissopimuksia, jotka eivät
yleensä ole relevantteja oikeusavun kannalta. Nelikentän ulkopuolelle jäävät ne valtiot, joiden kans20

Ks. esim. van den Wyngaert 2000 s. xii-xiii. Siinä International Co-operation in Criminal Matters luvun alle on
otettu mm. luovutusta ja keskinäistä oikeusapua koskevia YK:n, Euroopan neuvoston ja EU:n instrumentteja. Noin
kolmestakymmenestä yleissopimuksesta puolet on tehty vuoden 1990 jälkeen.
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sa valtiosopimusta ei ole. Tällöin oikeusavun antaminen tai antamatta jättäminen perustuu maan
sisäiseen lainsäädäntöön.
Toinen havainnollinen tapa on Schomburg – Lagodnyn malli kuvata eurooppalaista sopimusverkostoa:22
Kuvio 2. Eurooppalainen sopimus- ja yhteistyöverkosto rikosasioissa.
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Pajuoja 1998 s. 16-22.
Schomburg – Lagodny 1998 s. 3. Hyvän, tiiviin katsauksen eurooppalaisen rikosoikeudellisen yhteistyön kokonaisuuteen saa myös teoksesta Vervaele – Klip 2002 s. 7-47, vaikka sen pääasiallisena tarkoituksena onkin analysoida
hallinnollisissa (vero- ja tulli-) asioissa annettavan ja rikosasioissa annettavan oikeusavun välistä suhdetta.

22

13

Euroopan neuvoston tasolla verkoston peruspiirin muodostavat Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden
väliset sopimukset. Seuraava ulompi piiri osoittaa sopimuksiin liittyneiden Euroopan neuvoston
ulkopuolisten jäsenmaiden joukkoa. Sitä vastoin sisempi piiri muodostaa nopeasti kehittyvän, Euroopan unionin sisäistä oikeudellista yhteistyötä koskevan järjestelmän. Vielä tätäkin suppeampi
piiri kuvaa alueellisia järjestelyjä, kuten Schengen-yhteistyötä. Keskustan muodostaa kansallinen
oikeus, millä ei tarkoiteta pelkästään oikeusapua koskevaa lainsäädäntöä, vaan myös aineellista
rikosoikeutta ja rikosprosessioikeutta.
Eurooppalainen yhteistyöverkko käsittää toki muitakin alueellisia toimijoita kuin EU:n ja Euroopan
neuvoston. Rahanpesuasioissa G 7-maiden perustama Financial Action Task Force (FATF) on arvovaltainen elin.23 Myös OECD on aktiivinen toimija mm. korruption torjunnassa.24
Euroopan neuvoston rikosoikeudenalan yleissopimukset ovat merkittäviä sen vuoksi, että ovat erittäin suosittuja. Esimerkiksi rikoksentekijän luovuttamista koskevaan sopimukseen kuuluu 45 jäsenvaltiota ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan sopimukseen 42.25 Lisäksi Euroopan
ulkopuolisilla mailla on mahdollisuus liittyä osaan niistä.
Euroopan unionin rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat yleissopimukset täydentävät Euroopan
neuvoston sopimuksia.26 Valitettavasti monikerroksinen, osittain jopa keskenään kilpaileva, sopimusjärjestelmä Euroopassa lisää lainsoveltajan ongelmia liittyen sopimusten etusijajärjestykseen ja
yhteensopivuuteen.27
Varsinaisten sitovien sopimusten rinnalla kansainvälisessä yhteisössä on voimassa normeja ja standardeja jotka eivät velvoita valtioita oikeudellisesti (ns. soft law)28. Esimerkiksi Euroopan neuvosto
hyväksyy sopimusten lisäksi oikeudellisesti sitomattomia julistuksia, suosituksia ja päätöslauselmia.
Suositukset voivat ohjata valtionsisäistä lainsäädäntöä ja niitä voidaan käyttää tulkinnan apuvälineenä. Monet suosituksista ovat sittemmin johtaneet sopimuksen solmimiseen.29

23

Nuotio 2002 s.145, Huhtamäki 2000 s. 19, Heikinheimo 1999 s. 73-74 ja McClean 1992 s. 185-186.
OECD:ssa toimii mm. korruption vastainen työryhmä Working Group on Bribery. Se järjesti seminaarin Integrity of
the legal system and mutual legal assistance to fight corruption Moskovassa kesäkuussa 2002.
25
Tiedot on päivitetty Euroopan neuvoston Internet-sivuilta www.conventions.coe.int. <26.3.2003>.
26
Esim. Euroopan unionin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan oikeusapusopimuksen 1 artikla. PrEU 109.
Ks. myös HE 31/2003.
27
Vervaele – Klip 2002 s. 32.
28
Vrt. Klabbers, joka suhtautuu kriittisesti soft law -teoriaan ja suorastaan torjuvasti kaikkien ei-sitovien (political/
moral) instrumenttien käyttökelpoisuuteen kansainvälisessä oikeudessa. Ks. Klabbers 1996 s. 157-164.
29
Pellonpää 2000 s. 3.
24
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2.3 Valtiosopimuksen valtionsisäinen voimaansaattaminen
Valtiosopimusten sitovuus on valtiosopimusoikeuden ja yleisemminkin kansainvälisen oikeuden
keskeinen periaate. Se on vahvistettu Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen 26
artiklassa (Sops 32–33/80). Valtioilla on velvollisuus panna kansainväliset sitoumukset täytäntöön,
vaikka menettelystä ei ole annettukaan tarkempia ohjeita.
Scheininin mukaan kansainvälisoikeudellisessa kirjallisuudessa kansainvälisen ja valtionsisäisen
oikeuden suhdetta tarkastellaan kahden peruslähtökohdan kautta. Ne ovat kumpikin riippumattomia
siitä, onko valtio omaksunut dualistisen vai monistisen perusratkaisun:
1) Ensiksi valtio on pacta sunt servanda -maksiimin mukaisesti velvollinen huolehtimaan kansainvälisoikeudellisen velvoitteen toteutumisesta myös valtionsisäisin toimin. Tällä velvollisuudella on sekä negatiivinen että positiivinen ulottuvuutensa. Negatiivisen ulottuvuuden
mukaan valtio ei voi tukeutua sisäiseen oikeuteensa perusteena kansainvälisoikeudellisesta
velvoitteestaan poikkeamiselle. Maksiimilla on myös positiivinen ulottuvuutensa, mikä on
tämän tutkimuksen kannalta keskeinen velvoite. On nimittäin kiistatonta, että kansainväliseen sopimukseen sitoutumisesta seuraa valtiolle velvollisuus tavalla tai toisella huolehtia
oman sisäisen oikeusjärjestyksensä muuttamisesta sopimusta vastaavaksi.
2) Toinen kansainvälisen oikeuden tasoisista lähtökohdista on, että valtioilla on vapaus valita,
millä keinoin ne huolehtivat sopimusvelvoitteiden toteutumisesta oikeudenkäyttöpiirissään.30
Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan on siis valtion harkinnassa, millä keinoin se täyttää
kansainväliset velvoitteensa. Sekä teoriassa että käytännössä voidaan erottaa kaksi perusvaihtoehtoa: monismi ja dualismi. Monistisissa valtioissa kansallinen ja kansainvälinen oikeus kuuluvat samaan oikeudelliseen järjestelmään, joten riittää että valtion liittymisestä tiettyyn kansainväliseen
sopimukseen päätetään valtiosäännön mukaisessa järjestyksessä ja sopimusteksti tämän jälkeen
julkaistaan virallisesti. Ainakin tärkeimpien sopimusten osalta edellytetään yleensä, että kansanedustuslaitos antaa suostumuksensa sopimuksen ratifiointiin. Dualistisissa valtioissa kansainväliset
velvoitteet saatetaan valtionsisäisesti voimaan erillisellä kansallisella lainsäädäntötoimella.31
Scheinin on havainnollisessa kaaviossaan osoittanut, miten erilaiset voimaansaattamismenetelmät

30
31

Scheinin 1991 s. 21-23.
Rosas 1993 s. 16-17, Pellonpää 2000 s. 41-43 ja Scheinin 1999 s. 191-192.
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voidaan järjestää monismin ja dualismin liukuvalle asteikolle: adoptio – referenssi – inkorporaatio –
transkriptio – transformaatio.32
Suomen perusratkaisu on dualistinen, vaikka käytössä on erilaisia voimaansaattamismenetelmiä. Perustuslain 94 §
sääntelee valtiosäännön mukaan pätevän menettelyn Suomen sitoutuessa kansainvälisen oikeuden tasolla. Valtiosopimusten valtionsisäinen voimassaolo edellyttää perustuslain 95 §:ssä säänneltyä voimaan saattamista. Käytännössä eduskunta hyväksyy samalla kertaa ns. vapaamuotoisella ponnella suostumuksensa siihen, että tasavallan presidentti ratifioi
sopimuksen (hyväksyminen) ja hyväksyy lainsäädäntömenettelyssä voimaansaattamislain.33
Vuoden 2000 perustuslainuudistuksen jälkeenkin yleisin voimaansaattamistapa on ns. blankettilaki tai asetus. Blankettilaki ei sisällä aineellisoikeudellisia säännöksiä, vaan siirtää sopimuksen määräykset sellaisinaan osaksi valtionsisäistä
oikeutta. Toinen vaihtoehto on sekamuotoinen laki, joka sisältää sekä blankettilain että asiasisältöisen lain. Asiasisältöistä voimaansaattamista tarvitaan rinnalla, kun kansallinen lainsäädäntö on sisällöltään saatettava vastaamaan kansainvälisiä velvoitteita. Molemmissa vaihtoehdoissa laista tulee käydä ilmi sen luonne tietyn kansainvälisen velvoitteen
voimaansaattamislakina. Lisäksi molemmissa tapauksissa annetaan yleensä (tasavallan presidentin) voimaansaattamisasetus. Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset, jotka sisältävät
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain
mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Perustuslakivaliokunnan mukaan valtiosopimuksen määräys on
luettava lainsäädännön alaan mm. silloin kun määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä
tai rajoittamista tahi muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita. Samoin viranomaisten toimivallan tulee perustua ensisijaisesti kansalliseen lainsäädäntöön. Rikosoikeuden alalla on legaliteettiperiaatteen vuoksi
vakiintuneesti noudatettu transformaatiotekniikkaa. 34
Blankettilaki toteuttaa inkorporaation eli asianomaiset kansainvälisen sopimuksen määräysten sisällyttämisen Suomen
oikeuteen Scheininin mukaan. Oikeusvaikutuksiltaan ratkaisu vastaa monismia. Inkorporoinnin seurauksena lailla voimaan saatetut kansainväliset sopimukset ovat sellaisinaan sovellettavissa tuomioistuimissa.35

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot voidaan jakaa monistisiin, dualistisiin ja sekamuotoisiin.36 Jyrkkä
kahtiajako monismin ja dualismin välillä on väistymässä tai ainakin tarkastelu on jäsentymässä.
Scheinin mukaan erotetaan oikeusnormin pätevyyden perusta (voimassaolo), muuntamismenettelyn
valinta ja oikeusvaikutukset toisistaan.37 Joka tapauksessa kansainvälisen oikeuden ja kansallisen
oikeuden välisiä konfliktien ratkaisemista varten tarvitaan normi. Monismissa turvaudutaan yleensä
kansainvälisen oikeuden etusijasääntöön. Dualistisissa maissa pätevät yleensä normaalit tulkinta32

Scheinin 1993 s. 44 -48.
Scheinin 1999 s. 192
34
Valtiosopimustyöryhmän mietintö s. 22, 61 ja 67-70. Lopullinen valtiosopimusopas on mm. ulkoministeriön Internetsivuilla www.formin.fi. Ks s. 21-25 ja 26-28.
35
Scheinin 1999 s. 192-193.
36
Polakiewicz 1999 s. 153-154.
37
Scheinin 1991 s. 18. Venäjän osalta ks. jakso 7.4, kriteeri 2.
33
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säännöt. Kuitenkaan mekaanisia tulkintasääntöjä (lex posterior jne.) ei ole syytä käyttää. Monismi/dualismi -jaottelulla ei välttämättä ole tulkinnan lopputuloksen kannalta merkitystä, sillä dualistisissa järjestelmissä useimmiten noudatetaan harmonisoivia, ”sopimusmyönteisiä” tulkintaperiaatteita.38
Kansainvälisessä oikeudessa on tutkittu erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen asemaa sopimusvaltioiden oikeusjärjestyksessä. Sopimus on paitsi valtiota sitova kansainvälisoikeudellinen
sopimus myös osa sisäistä oikeusjärjestystä. Näin on laita Euroopan neuvoston monistisissa valtioissa (kuten Alankomaat, Belgia ja Sveitsi) sekä niissä dualistisissa valtioissa, joissa sopimus on
erityisen lainsäädäntöaktin avulla tehty osaksi valtionsisäistä oikeutta (esimerkiksi Malta ja Suomi).
Kaiken kaikkiaan sopimus on inkorporoitu 40 sopimusvaltion oikeusjärjestykseen (tästä Irlanti on
ainoa poikkeus). Sopimuksen hierarkkinen asema ja sen suhde muuhun lainsäädäntöön, samoin
kuin sopimuksen tosiasiallinen merkitys kuitenkin vaihtelevat suuresti.39 Pellonpää huomauttaa aiheellisesti myös siitä, että sopimukseen ja sitä koskevaan tulkintakäytäntöön on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota paitsi lainsoveltamisessa myös kaikessa lainvalmistelutyössä.40
Aivan uusimmassa oikeuskirjallisuudessa Nuutila kirjoittaa kansainvälisen rikostuomioistuimen
Rooman perussäännön implementoinnista Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Kriminalisointia
koskevien esimerkkien avulla hän osoittaa, miten vaikeaa dualistisessa valtiossa on tasapainoilla
rikosmääritelmissä toisaalta minimalistisen linjan ja toisaalta vaihtoehtona olevan maksimaalisen
statuutin adoption välillä.41

2.4 Kansallinen lainsäädäntö sekä ns. self executing- doktriini
Edellä kuvatussa Lagodnyn – Schomburgin kaaviossa ytimen muodostaa kansallinen lainsäädäntö.

38

Scheinin s. 1991 s. 47, Pellonpää 2000 s. 56 -69, Scheinin 1999 s. 193-194 sekä Tupamäki 1999 s. 63 alaviitteet 42,
43 ja 44 sekä Suomen osalta s. 391 alaviite 928.
39
Pellonpää 2000 s. 43-44. Kirjan vuoden 1991 painos sisältää yksityiskohtaisemman eri jäsenvaltioiden järjestelmien
vertailun. Varsinkin ihmisoikeussopimuksen hierarkkisen aseman suhteen on monenlaisia ratkaisuja. Esim. Alankomaissa, joka on monistinen maa, sopimuksella on vahva asema, vaikkakaan se ei ole perustuslain tasoinen. Perustuslain
94 artiklan nojalla sopimuksen self executing -luonnetta olevilla määräyksillä on kuitenkin etusija kansalliseen lainsäädäntöön verrattuna. Tästä ei kuitenkaan seuraa lain tai sen säännöksen kumoamista vaan sen soveltamatta jättäminen.
40
Pellonpää s. 67-68.
41
Nuutila 2002 s. 25-29.
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Polakiewiczin mukaan useimmat Euroopan neuvoston sopimuksista ovat normatiivisia luonteeltaan.
Ne enemmän tai vähemmän laajasti muotoilevat tietyn alan periaatteita ja tavoitteita, jotka edellyttävät osapuolilta kansallista täytäntöönpanoa. Kuten edellä on todettu, tärkeintä on sovitun lopputuloksen takaaminen, keinot ovat kunkin maan valittavissa. Polakiewiczin mukaan nämä kansalliset
toimet on tehtävä ennen sopimuksen ratifiointia. Euroopan neuvoston uusimmat sopimukset sisältävät yhä useammin implementaatiota koskevia erityisiä määräyksiä.42
Polakiewicz huomauttaa, että inkorporaatiosta on erotettava kysymys ns. self-executing määräyksistä. Joskus käsitettä on käytetty monistiseen järjestelmän synonyymina. Kuitenkin termillä useimmiten luonnehditaan itse sopimusmääräyksiä. Jotta monistisessa järjestelmässä tuomioistuin voisi suoraan soveltaa kansainvälisen sopimuksen määräystä, sen on oltava riittävän täsmällinen. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin tekee testin, jossa se kysyy:
-

onko sopimuksen sanamuoto, sisältö ja tarkoitus niin selvä, että sitä on mahdollista soveltaa
suoraan ja

-

ovatko osapuolet halunneet antaa yksittäisille kansalaisille täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Euroopan maista löytyy melko runsaasti asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä. Jokainen valtio joutuu itse
päättämään, onko tietty sopimus self-executing -luonteinen. Kuuluisin myönteinen esimerkki lienee
Euroopan ihmisoikeussopimus, joka nimenomaan takaa subjektiivisia oikeuksia. Lukuisat ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot käsittelevät kansallisen järjestelmän ja sopimuksen välisiä ristiriitoja.
On pantava merkille, että nimenomaan eurooppalaisen luovutussopimuksen määräyksiä pidetään
monissa valtioissa self-executing -luonteisena.43 Sen sijaan rahanpesusopimuksen määräyksiä ei,
esimerkiksi Ranskassa, ole pidetty sellaisina.44 Venäjää on luonnehdittu monistiseksi valtioksi45 ja
siksi kysymyksellä, ovatko normit suoraan sovellettavia, on paljonkin vaikutusta, koska lainsäädännön harmonisoiminen on kesken.46

42

Polakiewicz s. 153-156.
Polakiewicz s. 156-160.
44
Rahanpesusopimuksen selitysmuistio.
45
Långström 2002 s. 227-228.
46
Kahdenkeskisessä keskustelussa eräs venäläinen asiantuntija luonnehti, että rahanpesusopimuksen määräykset ovat
deklaratyvnyje (julistuksenomaisia). Tällä hän ilmeisesti tarkoitti, että niitä ei voi suoraan soveltaa. Näin siitä huolimatta, että Venäjän lain mukaan kansainvälisillä sopimuksilla on ristiriitatilanteessa etusija.
43
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2.5 Euroopan unionin yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa
Vaikka tässä tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan neuvoston sopimuksia, sivutaan luvun lopuksi
Euroopan unionissa tapahtuvaa oikeudellista yhteistyötä. Tämä johtuu ensinnäkin halusta nähdä
eurooppalainen yhteistyöympäristö kokonaisuutena. Toiseksi se johtuu siitä, että EU:lla on tällä
hetkellä kehityksessä edelläkävijän asema. Oikeudellinen yhteistyö on laajentunut erilaisten päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon suuntaan (mm. eurooppalainen pidätysmääräys47). Samalla
perinteisiä kieltäytymisperusteita ja rajoituksia on kyseenalaistettu (erityissääntö, kaksoisrangaistavuus, omien kansalaisten luovuttaminen). Ainakin osa EU:n puitteissa tehdyistä uudistuksista johtaa
vastaaviin muutoksiin myös Euroopan neuvoston instrumenteissa.48 Voidaan sanoa, että rikosoikeudellisessa yhteistyössä Euroopan unioni on tietyllä tavalla tunkeutunut Euroopan neuvoston
tontille ja että tällä hetkellä vauhti EU:ssa on aivan toinen kuin Euroopan neuvostossa. Kehityksen
suunnasta ja laadusta voidaan olla montaa mieltä.49
Lähtökohtaisesti Euroopan yhteisölle ei kuulunut toimivaltaa rikosoikeuden alueella. Euroopan talousyhteisön perustamissopimus vuodelta 1957 ei sisältänyt erityisiä säännöksiä oikeus- ja sisäasioista. Yhteistyön voidaan katsoa alkaneen muotoutua 1976, jolloin yhdeksän jäsenvaltion oikeus- ja
sisäministerit aloittivat sisäiseen turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin keskittyvän kaksi kertaa
vuodessa tapahtuvan kokoontumisperinteen (ns. Trevi-yhteistyö50). Lisäksi toimi epävirallisia työryhmiä. Varsinainen lähtölaukaus Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden yhteistyölle oli Euroopan unionin perustaminen Maastrichtin sopimuksella 1992. Sopimuksessa luotiin hallitusten väliseen yhteistyöhön perustuva III pilari (YOS eli yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa). Unionisopimuksen
entisessä K.1 artiklassa sovittiin, että unionin tavoitteiden, erityisesti henkilöiden vapaan liikkuvuuden, saavuttamiseksi eräitä aloja pidetään ”yhteistä etua koskevina asioina”. Näihin kuului myös
oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla sekä poliisiyhteistyö. Tuloksia ei kuitenkaan aina saatu
aikaan tyydyttävällä tavalla.51

47

Ks. Eurooppaoikeuden lakikirja RiEU 301 ja HE 88/2003.
Esimerkiksi EU:n keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva yleissopimus vuodelta 2000 johti lähes identtisen
toisen lisäpöytäkirjan syntyyn Euroopan neuvostossa. Sen sijaan luovutusasioissa tuskin seurataan kehitystä yhtä ripeästi.
49
Ks. esim. Eurooppalainen yhteistyö 2002 ja erityisesti liitteenä olevat asiantuntijoiden puheenvuorot.
50
Nimen alkuperästä on liikkeellä kahdenlaista tietoa (vrt. McClean 1992 s. 128 ja Huhtamäki 200 s. 162 av. 544).
EU:n neuvoston pääsihteeristön pääjohtaja Charles Elsenin ja osastopäällikkö Hans G. Nilssonin mukaan kyseessä ei
ole lyhenne, vaan nimi on keksitty ryhmän ensimmäisen puheenjohtajan Fonteijn’in nimestä.
51
Eurooppalainen yhteistyö 2002 s. 9-11. Ks. myös Aalto – Joutsamo – Pimiä s. 26-30.
48
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Niinpä unionisopimuksen tavoitteet ja oikeus- ja sisäasioihin liittyvät toimintatavat muotoiltiin uudelleen Amsterdamin sopimuksessa, joka tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999. Tässä yhteydessä unionisopimukseen otettiin uusi 2 artikla, jossa unioni asettaa tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää
unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena. Tähän päämäärään pyritään
kehittämällä jäsenvaltioiden yhteistä toimintaa oikeudellisessa yhteistyössä. Amsterdamin sopimuksella yhteisöpilariin siirrettiin suuri osa (mm. yhteistyö yksityisoikeuden alalla sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka) entiseen III pilariin kuuluneista asioista. Uuteen III pilariin jätettiin vain määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosoikeuden alalla. Myös
Schengenin säännöstö otettiin osaksi unionin säännöstöä.52
Tampereen Eurooppa-neuvostossa lokakuussa 1999 kävi selväksi – ja USA:n tapahtumat 11.9.2001
vauhdittivat asiaa – että edellä mainitut tavoitteet halutaan saada nopeasti täytäntöön. Merkittävimpinä Tampereen päätelmien pohjalta toteutettuina uudistushankkeina voitaneen pitää Eurojustin
perustamista sekä eurooppalaista pidätysmääräystä.
Kolmannen pilarin yhteistyö on siis hallitusten välistä yhteistyötä. Keskeisiä instrumentteja ovat 34
artiklan mukaiset yhteiset kannat, puitepäätökset, päätökset sekä yleissopimukset. Puitepäätöksiä
tehdään jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Ne ovat eräänlaisia kolmannen pilarin direktiivejä, sillä ne velvoittavat jäsenvaltioita saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot. Niistä ei seuraa välitöntä oikeusvaikutusta.53
Yleissopimukset ovat perinteisiä valtiosopimuksia, joiden hyväksymistä neuvosto suosittaa jäsenvaltioille. Näistä ovat esimerkkinä vuosina 1995 ja 1996 tehdyt rikoksentekijän luovuttamista koskevat yleissopimukset54 sekä vuonna 2000 tehty keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehty
yleissopimus,55 joka täydentää Euroopan neuvoston sopimusta. Sopimukset tulevat yleensä voimaan
sen jälkeen kun vähintään puolet jäsenvaltioista on ne ratifioinut. Oikeusapua koskevista keskeisistä
yhteisistä toiminnoista mainittakoon vaikkapa hyviä toimintatapoja keskinäisessä oikeusavussa rikosasioissa koskeva väline.56

52

Eurooppalainen yhteistyö 2002 s. 11-15. Ks. myös Joutsamo – Aalto – Kaila – Maunu s. 850-853.
Joutsamo – Aalto – Kaila Maunu s. 867-871.
54
EYVL C 78, 30.3.1995, s.12 (RiEU 301) ja EYVL C 313, 23.10.1996, s. 11 (RiEU 302).
55
EYVL C 197 12.7.2000 s. 1. (PrEU 109) ja HE 31/2003. Ks. Jahkola 2000 s. 508-513.
56
EYVL L 191/1 29.6.1998. Oikeus- ja sisäasioita koskevat asiakirjat ovat helposti saatavilla Euroopan rikosoikeudellisen verkoston verkkosivuilla www.ue.eu.int/ejn/index.htm <15.3.2003>.
53
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Unionin piirissä on useissa yhteyksissä huomautettu jäsenmaita siitä, että ne liian hitaasti ratifioivat
sopimuksia.57 On ilmeistä, että EU-jäsenmaiden hidas ratifiointi sekä Euroopan neuvoston että Euroopan unionin yleissopimusten suhteen on johtanut siihen, että yhteistyössä siirryttiin uudentyyppisiin välineisiin, puitepäätöksiin. Oikeudellisen yhteistyön suunta Euroopan unionissa, erityisesti
sopimusjärjestelmän yksinkertaistaminen, on jälleen uudelleen arvioinnin kohteena hallitusten välisessä konferenssissa.58
Neuvostonkin toiminnassa vuorottelevat yleisen tason ohjelmat ja käytännölliset toimet edistää oikeudellisen yhteistyön sujuvuutta. Eräs keino saada aikaan tuloksia ovat erilaiset arviointijärjestelmät. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin on jäsenmaiden ns. vertaisarviointi, joka koski keskinäistä oikeusapua rikosasioissa.59
Arviointi on kohdistunut myös EU:n hakijavaltioihin. Kun Itä-Euroopan valtiot ryhtyivät hakemaan
EU-jäsenyyttä, ne samalla sitoutuivat mukauttamaan lainsäädäntönsä ja järjestämään hallinnolliset
käytäntönsä unionin standardien mukaisesti. Jäsenyysneuvottelujen alettua 1998 EU:n toimielimille
tuli ajankohtaiseksi määritellä Euroopan unionin acquis oikeus- ja sisäasioiden alalla. Se näkyy
parhaiten yhteisestä toiminnasta, joka koskee Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden alan säännöstön hyväksymistä, soveltamista ja tosiasiallista täytäntöönpanoa unionin jäsenyyttä hakeneissa
maissa koskevan yhteisen arviointijärjestelmän perustamisesta.60 Tämän tutkimuksen kannalta on
olennaista, että arvioinnin tekoaikaan yhteisön säännöstön perustan rikosoikeudellisessa yhteistyössä muodostivat Euroopan neuvoston yleissopimukset.
Oikeus- ja sisäasioihin kuuluvat myös suhteet kolmansiin valtioihin, kuten Venäjään tai USA:han.
Kullakin puheenjohtajavaltiolla on yleensä puheenjohtajakaudelleen ulkosuhdeohjelma OSAkysymyksissä. Puheenjohtajasta riippuen painottuvat yhteydet eri maihin.
57

Esim. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma, jonka Eurooppaneuvosto hyväksyi Amsterdamissa kesäkuussa 1997.
58
Pimiä 2003.
59
Yhteinen toiminta koskien järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen
tason soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamista, EYVL L 344, 15.12.1997, s. 7-9 ja
ensimmäisen arvioinnin ja ensimmäisen arvioinnin loppuraportti EYVL C 216/14, 1.8.2001, s. 14-26.
60
Yhteinen toiminta koskien Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden alan säännöstön hyväksymistä, soveltamista ja
tosiasiallista täytäntöönpanoa unionin jäsenyyttä hakeneissa maissa koskevan yhteisen arviointijärjestelmän perustamisesta, EYVL L 191/8, 7.7.1998 s. 8-9. Acquis’n sisällöstä ks. Draft list of the ”acquis” of the Union and of its Member
States in the field of Justice and Home Affairs, 6473/3/98 Rev3, JAI 7, ELARG 51, 25.5.1998, joka on hyväksytty neuvostossa 28.5.1998, mutta jota ei ole julkaistu virallisessa lehdessä. Myös komissio (DG JAI) ylläpitää nettisivuillaan
oikeus- ja sisäasioiden säännöstöä, ks. www.europa.int/comm/justice_home/doc_centre/criminal/acquis/ <6.4.2003>.
Lisäksi mainittakoon Euroopan neuvoston pääsihteeristön (pääosasto H) neliosainen julkaisu Poliisi-, tulli-, ja oikeushallinnon yhteistyö Euroopan unionissa lokakuulta 1999.
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EU:n Venäjä-politiikasta on vaikeaa saada kokonaiskuvaa, koska se muodostaa monimutkaisen
matriisin. Ensinnäkin toimijoita on useita, tärkeimpinä asianomaiset komission Venäjän ulkosuhteita sekä oikeus- ja sisäasioita hoitavat pääosastot sekä neuvoston pääsihteeristö. Toiseksi asiat
jakautuvat kahteen pilariin eli yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä oikeus- ja sisäasioiden
alaisuuteen. Nämä ikään kuin kurkottavat toisiaan kohti, mutta eivät aivan ylety kättelemään. Myös
puheenjohtajina olevien jäsenmaiden mielenkiinto EU – Venäjä -suhteisiin vaihtelee suuresti. Vaatii
paljon vaivannäköä saada aikaan käytännön yhteistyön paranemista strategioiden ja juhlapuheiden
lisäksi.

2.6 EU - Venäjä yhteistyö: strategiat ja toimintaohjelmat
Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden perustan muodostaa Euroopan unionin ja Venäjän
välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (PCA), joka tuli voimaan 1997. Sopimuksella perustetut
elimet (ministeritason yhteistyöneuvosto, virkamiestason yhteistyökomitea ja yhdeksän alakomiteaa) aloittivat toimintansa vuoden 1998 kuluessa.61
Kumppanuussopimuksen mukaan osapuolet ovat vakuuttuneita oikeusvaltion kunnioittamisen ensisijaisen tärkeästä merkityksestä. Kumppanuuden tavoitteena on demokraattisen kehityksen lujittaminen Venäjällä sekä taloudellisen yhteistyön edellytysten parantaminen.
Oikeudellista yhteistyötä koskevien määräysten mukaan ottamista on pidettävä tietynlaisena uutuutena tämäntyyppisessä sopimuksessa. Oikeudellista yhteistyötä pidetään yhä enenevässä määrin
edellytyksenä taloudellisen järjestelmän kehittämiselle.62 Sopimuksessa mainitaan mm. lainsäädännön lähentäminen ja laittomien toimien (mm. talousrikollisuus, rahanpesu ja huumausainekauppa)
ehkäiseminen. Merkittävin elin on alakomitea 6, jolle kuuluu lainsäädännön harmonisoiminen sekä
rikollisuuden vastainen taistelu.
EU:n tavoitteita tarkentaa Kölnin huippukokouksessa kesäkuussa 1999 hyväksytty EU:n yhteinen
Venäjä-strategia.63 Sen tavoitteena on strateginen kumppanuus Euroopan unionin ja Venäjän välil-

61

EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1-2.
Miller 1999 s. 95.
63
EYVL L 157, 24.6.1999, s. 1-10.
62
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lä. Yhteisellä strategialla pyritään ohjaamaan toisaalta koko EU:n Venäjä-politiikkaa, toisaalta
koordinoimaan komission ja jäsenvaltioiden keskinäisiä toimia Venäjä-yhteistyössä.
Kuten PCA-sopimuksenkin, Venäjä-strategian tavoitteena on demokratian, oikeusvaltioperiaatteen
ja julkisten instituutioiden kehittäminen Venäjällä. Euroopan unioni haluaa tukea erityisesti Venäjän lainsäädäntö-, täytäntöönpano- ja lainkäyttöelinten vakiinnuttamista demokraattisten periaatteiden mukaisesti sekä tehostaa yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ja sen lieveilmiöiden torjunnan alalla. Tärkeänä toiminta-alueena on nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun,
laittoman ihmis- ja huumekaupan ja huumausaineiden torjunta sekä oikeudellinen yhteistyö mm.
”vahvistamalla oikeusvaltion periaatetta ja tarjoamalla apua oikeusjärjestyksen kehittämisessä muun
muassa kehottamalla Venäjää allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön keskeiset
yleissopimukset erityisesti siviili ja rikosasioissa tehtävän ja oikeudellisen yhteistyön alalla”. Yhteistyön välineitä koskevassa osassa kehotetaan hyödyntämään täysimääräisesti kumppanuus- ja
yhteistyösopimusta sekä EU:n ja jäsenvaltioiden ohjelmia.
Venäjä -strategiaan liittyy kunkin puheenjohtajavaltion työsuunnitelma yhteisen strategian toteuttamiseksi. Esimerkiksi Suomen puheenjohtajakaudella pidettiin useita Venäjä-aiheisia seminaareja.64
Vielä yksi esimerkki EU:n Venäjä-aikaansaannoksista: Suomen puheenjohtajakaudella valmisteltiin
toimintasuunnitelma yhteisestä toiminnasta Venäjän kanssa järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2000.65 Toimintasuunnitelma kattaa sekä oikeudellisen että poliisiyhteistyön. Oikeudellisen yhteistyön osalta todetaan, että Venäjää on tuettava oikeusapulainsäädännön ja muiden järjestelyjen kehittämisessä sekä keskeisten kansainvälisten sopimusten ratifioinnissa ja täytäntöönpanossa. Yhteistyötä ehdotetaan tietyillä prioriteettialoilla, kuten talousrikollisuus
(ml. rahanpesu), ihmiskauppa, huumausainekauppa, korruptio ja vakava ympäristörikollisuus. EU
on valmis avustamaan Venäjää mm. kehittämään hyviä menettelytapoja kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön, järjestämällä säännöllisiä kokouksia ja seminaareja sekä kouluttamalla virkamiehiä. Yhteisen toimintaohjelman täytäntöönpanoa arvioitaisiin komission ja Venäjän korkean
tason viranomaisten säännöllisissä kokouksissa.
64

EU – Russia Judicial Cooperation -seminaari heinäkuussa 1999, EU – Venäjä maahanmuuttoseminaari samoin heinäkuussa 1999 ja EU – Venäjä konferenssi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta joulukuussa 1999. Ks. Ulkoministeriön asiakirja 10.4.2000 (HELD 1104-23) Suomessa järjestetyt ministeri- ja virkamiestason kokoukset, mikä liittyy
puheenjohtajakauden loppuraportointiin.
65
EYVL C 106, 13.4.2000, s. 5-12.
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Suomen johdolla toteutettu kaksoislaskutusta koskeva ns. RAID-operaatio 2000–2001 on lähes ainoa toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyvä toteutunut hanke. Suomi onkin ehdottanut, että
ohjelmaa varten laadittaisiin aikataulutettu toimeenpanosuunnitelma ja että sen toteuttamista seurattaisiin säännöllisesti nimenomaan PCA:n alakomitea 6:ssa. Komitea on kokoontunut noin kerran
kullakin puheenjohtajakaudella. Myös Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmissä kehotetaan jäsentämään unionin ja Venäjän välistä yhteistyötä PCA-sopimuksen pohjalta järjestäytyneen rikollisuuden, huumausainekaupan, terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjunnan alalla. Lisäksi jäsenmaiden yhteysmiesten tapaamiset Moskovassa ovat olleet suhteellisen säännöllisiä. Viimeisimmät saavutukset ovat ns. yhteyspisteiden perustaminen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa tiedonvaihtoa varten.
Kahden viimeisen EU- huippukokouksen aikana (Pietarissa ja Rooma) EU: ja Venäjän yhteistyön
alueet jaettiin neljään ns. yhteiseen alueeseen: yhteinen taloudellinen alue; yhteinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue; ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalue; tutkimuksen, koulutuksen ja
kulttuurin alue. Keskeiseksi prioriteetiksi on nousemassa yhteisen talousalueen muodostuminen
(CEES). Nykyisen Venäjä-strategian voimassaolo päättyy kesäkuussa 2004.66
EU tukee Venäjän ja muiden IVY-maiden kehittämistä merkittävästi taloudellisesti mm. TACISavustusohjelman kautta.67

66
67

Oikeusministeriön Venäjä-strategian tarkistus 2003 s. 8-9.
Ks. esim. Lähialuestrategia 2000 s. 7.
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3 EUROOPAN NEUVOSTO JA YLEISSOPIMUKSET RIKOSOIKEUDEN ALALLA

3.1 Euroopan neuvostosta
Euroopan neuvosto on kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1949 toisen maailmansodan
raunioille. Perustajajäseninä oli kymmenen länsieurooppalaista valtiota. Järjestön tehtäväksi tuli
edistää Euroopan yhtenäisyyttä yksilön perusoikeuksien kunnioittamisen ja parlamentaarisen demokratian hengessä. Euroopan neuvoston keskeisiä toimialoja ovat sen perussäännön 1 artiklan mukaan ihmisoikeudet, sosiaalitoimi, kulttuuri, tiede, nuorisoasiat, ympäristö, terveys, oikeudellinen
yhteistyö ja aluehallinto. Sotilaallinen yhteistyö jätettiin ulkopuolelle. Taloussuhteiden sääntely on
keskittynyt Euroopan unioniin.1
Euroopan neuvoston tärkeimpänä jäsenyysedellytyksenä on oikeusvaltioperiaatteen hyväksyminen
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Mittapuuna tässä suhteessa pidetään
ennen muuta vain jäsenvaltioille avointa Euroopan ihmisoikeussopimusta, jonka uusien jäsenten
edellytetään kohtuullisessa ajassa jäseneksi liittymisensä jälkeen ratifioivan. Jäseneksi hyväksymisestä päättää Euroopan neuvoston ministerikomitea parlamentaarisen yleiskokouksen lausunnon
perusteella.2
Hyvin pitkään Euroopan neuvosto kattoi vain perinteiset Länsi-Euroopan demokratiat. Viimeisenä
näistä valtioista järjestöön liittyi Suomi vuonna 1989, jonka pysyttäytyminen järjestön jäsenyyden
ulkopuolella johtui juuri idänsuhteiden vaalimisesta, sillä Neuvostoliitto suhtautui kauan kielteisesti
Euroopan neuvostoon pitäen sitä kommunisminvastaisena järjestönä. Tosin epävirallisesti Suomi oli
jo 1960-luvulta alkaen ollut mukana järjestön työskentelyssä ja liittynyt useisiin sopimuksiin.3
Euroopassa tapahtuneiden suurten muutosten jälkeen käytännöllisesti katsoen kaikki entiset ItäEuroopan sosialistiset valtiot ilmaisivat halukkuutensa tulla Euroopan neuvoston jäseniksi. Järjestön
jäsenmäärä onkin kasvanut huomattavasti. Vuoden 2002 lopussa jäsenvaltioita oli 44, joista 17
entistä sosialistista Keski- ja Itä-Euroopan valtiota. Yksi Euroopan neuvoston tämän päivän tär-

1

Euroopan neuvosto 1999 s. 9-10, Hakapää 2003 s. 115.
Pellonpää 1998 p. 112.
3
Euroopan neuvosto 1999 s. 12 ja Pellonpää 2000 s. 4-7
2
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keimpiä tehtäviä on entisten Itä-Euroopan valtioiden demokratisointikehityksen tukeminen.4 Vuonna 1989 käynnistettiin laajamittainen yhteistyö- ja avustusohjelma ns. KIE-maiden muutoksen tukemiseksi.5
Euroopan neuvoston päätoimielimiä ovat parlamentaarinen yleiskokous ja ministerikomitea. Parlamentaarinen yleiskokous on neuvoa-antava ja aloitteita tekevä elin, joka koostuu jäsenmaiden kansanedustuslaitosten keskuudestaan valitsemista edustajista. Päättävä toimielin on ministerikomitea,
joka koostuu jäsenvaltioiden ulkoministereistä. Tässä kokoonpanossa ministerikomitea kuitenkin
kokoontuu verraten harvoin. Käytännössä pääosaan ministerikomitean työstä osallistuvat Euroopan
neuvostoon akkreditoidut diplomaattiset edustajat. Ministerikomitea päättää mm. järjestön budjetista ja vuotuisesta työohjelmasta. Valmistelutyö Euroopan neuvoston sopimuksia ja toimintoja
varten tapahtuu asiantuntijaryhmissä. Eri alojen asiantuntijoiden työtä johtaa 15 johtokomiteaa.
Tärkeimmät oikeudelliset johtokomiteat ovat Oikeudellinen yhteistyökomitea (European Committee on Legal Co-operation eli CDCJ) ja Rikosongelmia käsittelevä komitea (European Committee
on Crime Problems eli CDPC). Neuvostolla on myös pysyvä sihteeristö. Neuvoston päämaja, Palais de l’Europe, sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa. Euroopan neuvoston yhteydessä toimii luonnollisesti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.6
Euroopan neuvosto toimii ennen muuta laatimalla järjestön toimialaan liittyviä valtiosopimuksia ja
suosituksia. Vuoden 2002 lopussa oli voimassa 190 eurooppalaista yleissopimusta eri aloilta. Ministerikomitea hyväksyy valtiosopimusten tekstin ja päättää sopimuksen avaamisesta allekirjoittamista varten. Euroopan neuvostolla ei ole ylikansallista toimivaltaa, joten voimaan tullakseen sopimukset edellyttävät jäsenvaltioiden ratifiointia tai hyväksymistä. Eräät Euroopan neuvoston sopimukset ovat avoinna ainoastaan jäsenvaltioille kun taas toisiin on myös ulkopuolisten mahdollista
liittyä.7

4

Jäsentiedot on päivitetty Euroopan neuvoston internet-sivuilta www.coe.int <26.3.2003>. Ks. Pellonpää 1998 s. 12-13
ja Euroopan neuvosto s. 46.
5
Pellonpää 2000 s. 13, Euroopan neuvosto 1999 s. 46.
6
Pellonpää 1998 p. 113-114, Euroopan neuvosto 1999 s. 19-20 ja 83 ja www.coe.int/tcj <26.3.2003>.
7
Pellonpää 1998 p. 114 ja Euroopan neuvosto 1999 s. 21-22, Polakiewicz 1999 s. 29.
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3.2 Rikosoikeuden alan sopimusten valmistelu ja ratifiointi
Polakiewiczin mukaan Euroopan neuvoston sopimusten8 valmistelu on melko joustavaa. Ministerikomitea antaa saamiensa aloitteiden perusteella toimeksiannon alaisuudessaan toimivalle johto- tai
muulle komitealle. Varsinainen valmistelutyö tapahtuu niiden alaisissa hallitustenvälisissä asiantuntijakomiteoissa. Esimerkiksi keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen
toinen lisäpöytäkirja valmisteltiin CDPC:n alaisessa asiantuntijakomiteassa PC-OC:ssä (Committee
of Experts on the Operation of European Conventions in the Penal Field). Viimeksi mainittu komitea käsittelee myös sopimusten käytännön soveltamisongelmia, mistä enemmän jäljempänä.9
Sopimusneuvottelujen päätyttyä ministerineuvosto siis hyväksyy sopimustekstin ja avaa uuden sopimuksen allekirjoittamista 10 varten. Allekirjoitukselle ei yleensä anneta määräaikaa. Rikosoikeuden alaan kuuluvien yleissopimusten hyväksymismenettely sujuu yleensä seuraavasti:11 Ensin asianomainen valtio allekirjoittaa sopimuksen. Sen jälkeen valtio yleensä huolehtii niistä valtionsisäisistä toimenpiteistä, joita sen valtiosääntö edellyttää sopimukseen sitoutumiselta. Tämän jälkeen
ratifioimis- tai liittymisasiakirja talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Sopimus
tulee yleensä voimaan 90 päivän kuluttua kolmannen ratifioimiskirjan allekirjoittamisesta. Sellainen
valtio, joka ei ole ollut mukana neuvotteluissa, voi ministerineuvoston kutsusta myöhemmin liittyä
sopimukseen. Varsinkin rikosoikeudellisen yhteistyön osalta uusien ei-jäsenvaltioiden liittyminen
sopimuksiin edellyttää tiettyjen minimivaatimusten täyttämistä ihmisoikeuskysymyksissä.12

8

Ks. termeistä convention/agreement/charter/code/protocol Polakiewicz 1999 s. 11-12.
Euroopan neuvosto 1999 s. 20, Polakiewicz 1999 s. 19-25 ja hallitussihteeri Juhani Korhosen haastattelu 3.4.2003.
10
Tässä yhteydessä kerrataan lyhyesti valtiosopimuksiin liittymisen terminologiaa. Allekirjoittaminen liittyy sopimuksentekovaiheeseen. Valtiosopimuksen hyväksymistä käytetään kolmessa merkityksessä. Valtiosääntöoikeudelliselta
kannalta hyväksyminen on synonyymi valtionsisäiselle ratifioimiselle (voimaansaattamistoimelle). Kansainvälisoikeudellisesti hyväksyminen (acceptance, approval) rinnastetaan valtiosopimuksen kansainvälisoikeudelliseen ratifioimiseen
(suppea merkitys). Eräät valtiot haluavat nimenomaan käyttää tätä ilmausta. Toisaalta hyväksyminen on yläkäsite, joka
kattaa valtiosopimuksen 1) hyväksymisen (suppeassa mielessä), 2) valtiosopimuksen ratifioimisen ja 3) valtiosopimukseen liittymisen. Tällainen hyväksyminen tapahtuu yleensä luovuttamalla erillinen asiakirja (hyväksymis-, ratifioimistai liittymiskirja) tallettajan huostaan. Valtiosopimuksen ratifioiminen määritellään kansainväliseksi toimeksi, jolla
valtio kansainvälisellä tasolla ilmaisee suostumuksensa noudattaa valtiosopimusta eli sitoutuu siihen. Edellä mainitut
kolme tapaa ovat mahdollisia. Monenvälisten sopimusten ratifiointi tapahtuu ratifiointiasiakirjan tallettamisella. Valtiosopimuksiin liittyminen (accession) tarkoittaa sitoutumista sellaiseen monenväliseen sopimukseen, jonka valmistelussa
valtio ei itse ole ollut osallisena (kuten Venäjän liittyessä Euroopan neuvoston yleissopimuksiin). Valtionsisäisenä menettelynä se ei yleensä eroa ratifioinnista tai hyväksymisestä. ks. Pelttari 1998 p. 923-926.
11
Euroopan neuvostossa käytetään hyväksi loppumääräysten mallia The Model Final Clauses for Conventions and
Agreements Concluded within the Council of Europe. Ks. Polakiewicz s. 11. Yksittäisten sopimusten osalta ks. esim.
luovutussopimuksen 29 ja 30 sekä rikosoikeusapusopimuksen 27 ja 28 artiklat. Vrt. hiukan toisin rahanpesusopimuksen
36 artikla.
12
Hakapää s. 25-30, Euroopan neuvosto 1999 s. 21.
9
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Monenväliset sopimukset, kuten eurooppalaiset yleissopimukset rikosoikeuden alalla, tulevat lopullisesti sitovaksi ratifioimis- tai liittymisasiakirjan tallettamisella. Tosin jo sopimuksen allekirjoitus velvoittaa Wienin sopimuksen mukaan toimimaan hyvässä uskossa sopimustavoitteiden toteuttamiseksi.13
Ratifioinnin yhteydessä valtio voi ilmoittaa, ettei sitoutuminen koske tiettyjä sopimuskohtia eli valtio tekee joukon varaumia (reservation) ja selityksiä (declaration). Varaumien tekeminen oli pitkään kiistanalainen kysymys kansainvälisessä oikeudessa, mutta asia täsmentyi huomattavasti Wienin yleissopimuksessa (19 art.) vuodelta 1969. Varauma tähtää jonkin sopimusmääräyksen oikeusvaikutusten rajoittamiseen tai muokkaamiseen. Selitys taas on sopimusvaltion tulkinta tietystä sopimuskohdasta. Ero on kuitenkin häilyvä.14
Polakiewicz kuvaa hyvin, miten hankalaa varaumapolitiikka on. Ilman varaumamahdollisuutta eivät
maat kenties laajassa mitassa liittyisi sopimuksiin, sillä jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö
asettaa usein esteitä. Toisaalta liian liberaali varaumapolitiikka saattaa johtaa pitkään neuvotellun
sopimuksen koherenssin vesittymiseen. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on
kuitenkin päätynyt suositukseen, jossa pyydetään jäsenvaltioita vähentämään varaumiaan ja kehotetaan asianomaisia komiteoita yleisesti valvomaan sopimusten varaumia.15 Polakiewiczin mukaan
Wienin yleissopimuksen varaumia koskevien artiklojen tulkintalinjaus (erityisesti varaumien hiljainen hyväksyminen seurauksineen) soveltuu huonosti Euroopan neuvoston normatiivisiin, monenvälisiin sopimuksiin, joissa pyritään tiettyihin minimistandardeihin ja harmonisointiin. Siksi Euroopan neuvosto joutuu jatkuvasti etsimään tasapainoa varaumakysymyksessä sopimus sopimukselta.
Olennaista on, että jo sopimusvaiheessa neuvotellaan, millaisia varaumia sopimukseen tullaan sallimaan. Muodollisesti varaumien laillisuustarkastus kuuluu Euroopan neuvoston pääsihteerille.
Myös pääsihteerin epävirallisella etukäteiskonsultoinnilla on tärkeä ohjaava merkitys. Sopimusvaltioiden vastalauseet varaumia kohtaan ovat äärimmäisen harvinaisia, jollei ihmisoikeussopimusta
oteta lukuun.16
Sekä eurooppalainen luovutussopimus että keskinäistä oikeusapua koskeva sopimus lähtevät siitä,
että kaikkiin artikloihin on mahdollista tehdä varauma. Sen sijaan rahanpesusopimuksen 40.1 artik13

Polakiewicz s. 29-30.
Hakapää 2003 s. 33-36.
15
Recommendation 1223(1993) on reservations made by members states to Council of Europe convention. Ks. Polakiewicz s. 77.
16
Polakiewicz 1999 s. 79-85 ja 90-104. Ks. kuitenkin Saksan reagointi Portugalin varaumaan luovutussopimuksessa.
14
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lassa on – ilmeisesti vahingosta viisastuneena – määrätty, että varauma on sallittu vain tiettyihin
sopimuksen kohtiin.17
Sopimukset julkaistaan eurooppalaisessa sopimussarjassa (European Treaty Series eli ETS), missä
jokaiselle sopimukselle on annettu oma numeronsa. Esimerkiksi luovutussopimus on numero ETS
024 ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva sopimus on ETS 030. Numeron avulla on helppo käyttää Euroopan neuvoston sopimustoimiston (Treaty office) verkkosivuja hyödyksi. Päävalikosta löytyvät sopimukset, sopimusvaltiot sekä varaumat ja selitykset. Kunkin sopimuksen kohdalta
löytyvät sopimustekstin lisäksi siihen liittyvät raportit. Tietoja voi hakea joko sopimuksittain tai
sopimusvaltion perusteella.18
Sopimustoimisto ylläpitää ratifiointitaulukkoa (Chart of signatures and ratifications), jossa sopimukset on jaettu kuuteentoista eri luokkaan. Rikosoikeuden alan sopimukset muodostavat oman
ryhmänsä. Vuonna 1999 niitä oli 13.19 Käytännössä rikosoikeuden alan muodostavat oman kokonaisuutensa valmistelun, soveltamisen ja seurannan suhteen. Euroopan neuvoston verkkosivuilta saa
hakuehdolla rikosoikeudellinen yhteistyö (legal cooperation in criminal matters) 28 sopimusta.20
Müller-Rappard kertoo Euroopan neuvoston rikosoikeuden alan sopimusten historiasta. Hän jakaa
sopimusten teon kolmeen kehitysvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 1951 – 1959 keskityttiin
opettelemaan monenvälisten yleissopimusten käyttöä rikosten torjunnassa. Seuraavassa vaiheessa
1961 -1971 perinteisten luovutus- ja oikeusapuinstrumenttien rinnalle luotiin oikeudenkäynnin
siirtoa ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat sopimukset. Kolmannessa vaiheessa 1972 – 1990
yhteistyön alaa laajennettiin, rajoituksia vähennettiin ja menettelyjä yksinkertaistettiin erilaisilla
lisäpöytäkirjoilla ja suosituksilla. Viimeisimpänä vaiheena voidaan pitää Itä-Euroopan maiden liittymistä konventioihin.21
Sopimusten lisäksi Euroopan neuvosto hyväksyy oikeudellisesti sitomattomia julistuksia, suosituksia ja päätöslauselmia. Vuodesta 1965 alkaen uusista sopimuksista on laadittu selitysmuistio (ex17

Luovutussopimus art. 26, rikosoikeusapusopimus art. 23 ja rahanpesusopimus art. 40. Alun perin laajalla varaumapolitiikalla tavoiteltiin siis mahdollisimman laajoja ratifiointeja. Ks. luovutussopimusta koskeva selitysmuistio, kohta 12.
Varaumakäytännöstä ks. Polakiewicz 1999 s. 85-90.
18
Sopimustoimiston sivuille pääsee suoraan osoitteella www.conventions.coe.int.
19
Polakiewicz s. 13-14. Terminologia hieman vaihtelee, sillä PC-OC:n nimessä ja painetuissa asiakirjoissa käytetään
termiä penal field. Tähän tutkimukseen on valittu käännös rikosoikeuden ala. Polakiewiczin teoksessa esiintyy termi
Conventions in Criminal Law. Vrt. myös seuraavan alaviitteen hakusana.
20
List of treaties coming from the subject-matter: Legal co-operation in criminal matters <26.3.2003>.
21
Müller-Rappard 1999 s. 331-336.
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planatory report). Myös luovutussopimuksesta ja keskinäistä oikeusapua koskevasta yleissopimuksesta löytyy raportti, mutta ne on julkaistu jälkikäteen vuonna 1969. Raporteilla ei kuitenkaan ole
sitovaa merkitystä sopimuksen tulkinnassa, mutta niitä voidaan käyttää tulkinnan apuna.22 Rikosoikeuden alan yleissopimuksiin liittyy lisäksi suuri määrä ministerikomitean hyväksymiä päätöslauselmia ja suosituksia, jotka yleensä koskevat sopimusten käytännön soveltamista.23
Tässä tutkimuksessa keskitytään seuraaviin rikosoikeuden alan sopimuksiin, joihin Venäjä on liittynyt. Tutkimuksen aluksi luonnehditaan yleisesti sopimuksen syntyä, tarkoitusta ja suosituimmuutta
sekä esitellään kunkin sopimuksen soveltamisala, toimivaltaiset viranomaiset, yhteydenpitojärjestys
ja keskeinen sisältö.

3.3 Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva eurooppalainen yleissopimus
Eurooppalainen luovutussopimus (ETS 024) on Euroopan neuvoston ensimmäinen rikosoikeuden
alan yleissopimus; aikaisemmat koskivat sosiaali- ja kulttuuriasioita. Sopimus tehtiin Pariisissa
13.12.1957 ja se tuli voimaan 18.4.1960. Maaliskuuhun 2003 mennessä sopimuksen on ratifioinut
45 valtiota. Näistä 17 on Keski- ja Itä-Euroopan maata (Venäjä mukaan lukien) ja kolme eijäsenvaltiota.24
Yleissopimukseen on tehty kaksi lisäpöytäkirjaa - vuosilta 1975 (ETS 086) ja 1978 (ETS 098).
Suomi on ollut eurooppalaisen luovutussopimuksen osapuoli vuodesta 1971 (SopS 32/1971). Yleissopimuksen määräykset on transformoitu rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettuun
lakiin (456/1970). Suomi on liittynyt ainoastaan toiseen lisäpöytäkirjaan.
Venäjä allekirjoitti luovutussopimuksen marraskuussa 1996, mutta ratifioi sen vasta joulukuussa
1999. Sopimus tuli voimaan 9.3.2000. Samassa yhteydessä Venäjän ratifioi sekä ensimmäisen että
toisen lisäpöytäkirjan.

22

www.conventions.coe.int. Ks. Aloitussivu ja Glossary on the treaties <26.3.2003> sekä Polakiewicz 1999 s. 26-28.
Ks. Compendium of Recommendations adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on the practical application of the Council of Europe Conventions in the penal field.
24
Tässä luvussa esiintyvät sopimuksia koskevat ratifiointi-, varauma- ja selitystiedot on päivitetty 26.3.2003 Euroopan
neuvoston sopimustoimiston Internet-sivuilta www.conventions.coe.int.
23
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Kansainvälisen rikosoikeudellisen yhteistyön muodoista rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
on perinteisin. Luovutusmenettelyn tarkoituksena on pakoilevan rikoksesta epäillyn luovuttaminen
sitä pyytävälle valtiolle oikeudenkäyntiä (tai tuomion täytäntöönpanoa) varten.25
Eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat luovuttamaan yleissopimuksessa vahvistettujen määräysten ja ehtojen mukaisesti kaikki ne henkilöt, joita vastaan vaatimuksen esittäneen osapuolen asianomaisten oikeusviranomaisten toimesta pannaan vireille oikeudenkäynti rikoksesta tai jotka mainittujen viranomaisten toimesta ovat etsintäkuulutetut rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten.26
Sotilasrikokset eivät 4 artiklan mukaan kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Alun perin vero-, tullija valuuttarikokset eivät kuuluneet sopimuksen soveltamisalaan, mutta toisen lisäpöytäkirjan 2 artiklassa sopimuksen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan myös niitä.
Luovuttamisvelvollisuutta koskevan pääsäännön mukaan, joka ilmenee 2 artiklasta, luovuttamispyyntöön on suostuttava kysymyksen ollessa rikoksista, joista saattaa pyynnön esittäneen osapuolen
ja sen osapuolen, jolle pyyntö on esitetty, lain mukaan seurata yhden vuoden vapausrangaistus tai
vapaudenmenetyksen käsittävä turvaamistoimenpide tahi sitä ankarampi rangaistus. Milloin rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu pyynnön esittäneen osapuolen
alueella, määrätyn seuraamuksen kestoajan on oltava vähintään neljä kuukautta. Vaatimuksena on
siis kaksoisrangaistavuus. Rikoslainopissa on keskusteltu lähinnä siitä, onko kyseessä kaksoisrangaistavuus in abstracto vai in concreto ja minkä hetken mukaan tilanne arvioidaan. Vallitseva kanta
on teonkuvaukseen sidottu in abstracto.27
Keskeinen ajatus on, että luovuttamisvelvollisuus perustuu vangitsemismääräykseen sellaisenaan
eikä muuta näyttöä tarvita. Vangitsemismääräyksen on oltava oikeusviranomaisen (ei poliisin) antama. Kun kyseessä on luovutuskelpoinen rikos eikä kieltäytymisperusteita ole, on luovutukseen
suostuttava.28 Tämä perustuu siihen, että kaikki sopimusvaltiot ovat ratifioineet eurooppalaisen ih25

Träskman 1995 p.495-499.
Gilbert 1991, passim.
27
Nyberghin mukaan rikoksen törkeysasteen osalta tarkoitetaan rangaistusta in abstracto. Ks. Nybergh 1985 s. 11.
Samoin Gilbert s. 47-52 ”It is the facts of the case that are important”. Erityisesti Påle 2003 s. 139-151 käsittelee kaksoisrangaistavuutta perusteellisesti. Hän antaa myös ns. transformatiivisen tulkinnan avuksi niihin tilanteisiin, joissa
rikoksen kohde on ruotsalainen (suomalainen). Toisin sanoen esimerkiksi veropetosrikoksessa vieraaseen valtioon kohdistunut teko siirretään ajatuksellisesti kotimaiselle maaperälle. Träskman 1977 s. 300-305 on kritisoinut Nyberghin
rikoksen tekotyyppiin perustuvaa kantaa.
28
Ks. Explanatory report on the European Convention on Extradition, selitykset artikloihin 2 ja 12.
26
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misoikeussopimuksen ja ovat velvollisia noudattamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Jonkin verran joustavuutta tulkintaan saadaan varaumilla, mutta nekään eivät voi olla minkälaisia tahansa.29
Luovutussopimus tuntee useita kieltäytymisperusteita. Poliittisista rikoksista ei luovuteta. Lisäksi
sopimusvaltiolle varataan mahdollisuus olla luovuttamatta omia kansalaisiaan (6 art.). Useimmat
jäsenmaat ovat tehneet tällaisen varauman ja samalla antaneet selityksen, mitä ne tarkoittavat kansalaisella. Sopimuskohtaan liittyy kiinteästi periaate aut dedere, aut judicare eli velvollisuus ryhtyä
asianmukaisiin syytetoimenpiteisiin, jos luovuttamiseen ei suostuta. Olennainen kieltäytymisperuste koskee kuolemanrangaistuksen uhkaa (10 art.). Myös rikoksen vanhentuminen joko vaatimuksen esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen lain mukaan estää luovuttamisen (10 art.).
Non bis in idem/res judicata -periaatteen noudattaminen on pakollista.
Kiireellisissä tapauksissa epäilty voidaan 16 artiklan nojalla ottaa väliaikaisesti säilöön. Itse asiassa
tämä on normaali luovutusmenettelyn aloittamistapa. Säilöönottovaihe hoidetaan yleensä Interpolin
kautta. Vasta kun epäillyn säilöönottamisesta on saatu vieraan valtion ilmoitus, alkaa varsinainen
luovutusmenettely keskusviranomaisten kesken.
Yleissopimuksen 12 artiklassa on määrätty yhteydenpitojärjestyksestä ja luovuttamispyynnön sisällöstä. Perussopimuksen mukaan pyynnöt lähetetään diplomaattista tietä, mutta toisessa lisäpöytäkirjassa pääsäännöksi on asetettu oikeusministeriöiden välinen yhteydenpito. Luovuttamispyyntöön
on liitettävä vangitsemismääräys, selostus rikoksista, joiden perusteella luovuttamista pyydetään
(rikosten tekoajat ja -paikat, niiden tunnusmerkistöt ja viittaukset sovellettaviin lainkohtiin on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti) sekä sovellettavat säännökset ja mahdollisimman tarkka kuvaus pyynnön kohteena olevasta henkilöstä.
Ns. erityissääntö ja sen tulkitseminen kuuluvat luovutusjuridiikan klassisiin kysymyksiin.30

29

Esimerkkinä voidaan antaa Bulgarian tekemä varauma luovutussopimuksen 12 artiklaan. Bulgaria ilmoitti, että luovutuspyyntöön on liitettävä näyttö syyllisyydestä ja varasi oikeuden kieltäytyä, jos näyttö ei ole riittävä. Varaumasta
keskusteltiin PC-OC:n kokouksessa ja työryhmä suositteli Bulgarialle varauman poistamista. Bulgaria poistikin varauman kesäkuussa 2001. Ks. Juhani Korhosen luento Bulgariassa heinäkuussa 2002. Vrt, kuitenkin Tanskan ja Ruotsin voimassaoleviin varaumiin. Tanskan varaumassa on varattu mahdollisuus pyytää näyttöä ”where seemingly indicated by special circumstances---”. Ruotsin varauman mukaan ”Even though the sentence rendered or the warrant of
arrest issued by a court or a judge in a State which is a Party to the Convention are generally accepted, Sweden reserves the right to refuse the extradition requested if an examination of the case in question shows that the said sentence
or warrant is manifestly ill-founded”.
30
Ks. esim. Gilbert 1991 s. 106-107.
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Yleissopimuksen 14 artiklan mukaan luovutettua henkilöä ei saa syyttää, tuomita tai häneltä riistää
vapautta sellaisen rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, mikä on määrätty rikoksesta, joka on tapahtunut ennen hänen luovuttamistaan, ellei tämä rikos ole ollut luovuttamisen syynä, eikä hänen henkilökohtaista vapauttaan saa tällöin myöskään muun syyn vuoksi
rajoittaa, lukuun ottamatta artiklassa mainittuja poikkeuksia. Toisin sanoen luovutettua henkilöä ei
saa syyttää muista rikoksista kuin niistä, mistä hänet on luovutettu. Erityissääntöä ei voi tulkita
ymmärtämättä luovutuksen historiaa. Luovutustilanteessa luovuttava valtio suvereniteettinsa nojalla luovutuksen jälkeenkin valvoo luovutetun henkilön etua luovutuksensaajavaltiossa. Ns. luovutuksen laajennuksen avulla voidaan tosin myöhemmin pyytää oikeutta syyttää niistä rikoksista,
jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen luovuttamispyyntöön (14 (1) (a) art.).
Luovutusmenettelyssä noudatetaan pääsääntöisesti sen osapuolen lakia, jolle pyyntö on esitetty (22
art.).

3.4 Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva yleissopimus
Toinen keskeinen sopimus on keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva yleissopimus31 vuodelta
1959 (ETS 030). Se on yhteistyötä rikosasioissa koskeva perussopimus. Ajatus sopimuksen tekemisestä syntyi eurooppalaisen luovutussopimuksen valmistelun aikana.32 Yleissopimus on voimassa
42 valtion kesken.
Sopimuksen ensimmäinen lisäpöytäkirja on vuodelta 1978. Siinä on sovittu laajentavista määräyksistä fiskaalisiin rikoksiin liittyen. Toinen lisäpöytäkirja vuodelta 2001, joka on Euroopan unionin
vuoden 2000 oikeusapusopimuksen rinnakkaissopimus, tulee ensimmäisten jäsenvaltioiden osalta
voimaan 1.2.2004.
Suomi liittyi yleissopimukseen 1981 (SopS 30/1981) ja sen lisäpöytäkirjaan 1985 (SopS 14/1985).
Sopimuksen määräykset on pääosin sisällytetty kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun (4/1994) lakiin ja asetukseen (13/1994).

31
32

Jäljempänä rikosoikeusapusopimus tai oikeusapusopimus.
Idean syntymisestä on kerrottu sekä luovutussopimuksen että oikeusapusopimuksen selitysmuistiossa.
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Venäjä liittyi yleissopimukseen lisäpöytäkirjoineen yhtä aikaa luovutussopimuksen kanssa 1996,
ratifioi sopimukset 1999 ja ne tulivat voimaan 9.3.2000.
Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eurooppalainen yleissopimus on rikosoikeudellisen
yhteistyön perusta Euroopassa.33 Sen laaja-alaisuus käy esille 1 artiklasta, jossa todetaan, että sopimusosapuolet sitoutuvat yleissopimuksen määräysten mukaisesti antamaan toisilleen mahdollisimman laajalti keskinäistä oikeusapua ryhdyttäessä toimenpiteisiin rikoksen johdosta, jos asian käsittely oikeusapua pyydettäessä kuuluu pyynnön esittäneen osapuolen oikeusviranomaisten toimivaltaan.
Luovutusasiat on säännönmukaisesti pidetty erillään muusta oikeusavusta. Sopimusta ei sovelleta
myöskään tuomioiden täytäntöönpanoon (art.1(2)) eikä sotilasrikoksiin. Ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa soveltamisalaa laajennetaan vero-, tulli- ja valuuttarikoksiin.
Olennaista on myös, että oikeusapua annetaan toimenpiteeseen, joka liittyy rikosasian käsittelyyn.
Oikeusavun pyytäminen edellyttää yksiselitteisesti jo tapahtunutta rikosta, jonka selvittämiseksi
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin. Tämä vaatimus erottaa oikeusavun poliisin virka-avusta, jossa myös tiedusteluluontoinen toiminta on mahdollista. Toisaalta
apu tulee kysymykseen rikosasian kaikissa vaiheissa esitutkinnasta syyteharkinnan kautta oikeudenkäyntiin asti ja osittain sen jälkeenkin. Sopimukseen liittyvän selitysmuistion mukaan apua voidaan pyytää liittyen esim. armonanomukseen, rikoksen uhrin korvausvaatimuksiin tai syyttömästi
tuomitulle maksettavaan korvaukseen.34
Yleissopimuksen toisesta luvusta ilmenee, että järjestelmä perustuu siihen, että toinen osapuoli
esittää vastaanottavalle osapuolelle oikeusapupyynnön (request/rogatory letter). Pyyntö ikään kuin
antaa vastaanottavan valtion viranomaisille valtuutuksen toimia pyynnön esittäneen valtion puolesta
tietyn toimenpiteen osalta.35 Pyynnön sisällöstä on määräykset 14 artiklassa. Pyyntö täytetään pääsääntöisesti vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä (locus regit actum). Oikeusaputoiminta on luonnollisesti kahdensuuntaista, mutta tässä luvussa keskitytään oikeusavun pyytämiseen.
33

Murray – Harris 2000 s. 7-16.
Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s. 36-40 ja 210-212 sekä sopimuksen selitysmuistio 1 artiklan kohdalta.
35
Selitysmuistion 3 artiklan kohdalla on todettu, että kyseessä on ”a mandate given by a judicial authority of one country to a foreign judicial authority to perform in its place one or more specified actions”. Ks. myös yleisen oikeusavun
konstruktiosta Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s. 208-238.
34

34

Oikeusavun määritelmään kuuluu, että toiminta tapahtuu oikeusviranomaisten kesken ja niiden toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Yleissopimukseen liittyvissä (24 art.) selityksissä sopimusvaltiot voivat ilmoittaa, mitä oikeusviranomaisella tarkoitetaan.
Yleissopimuksen III luku koskee asiakirjojen tiedoksiantoa, mikä on käytännössä eräänlaista massamenettelyä vastaajien haastamiseksi sekä todistajien ja asiantuntijoiden kutsumiseksi ulkomailta.
Sen hallinnollista merkitystä tai juridista kiinnostavuutta ei kuitenkaan pidä aliarvioida (ks. esim.
KKO 2000:107, jossa oli kysymys ulkomailla tiedoksi annetun haasteen pätevyydestä). Pääsääntöisesti tiedoksianto tapahtuu 7 artiklan mukaan luovuttamalla asiakirjat vastaanottajalle. Todistajaa ja
asiantuntijaa ei kansainvälisen käytännön mukaisesti voida pakottaa saapumaan oikeuteen toisen
valtion alueelle tai rangaista saapumatta jäämisestä (8 art.). Todistajalla ja asiantuntijalla on oikeus
erinäisiin kulukorvauksiin (9 art.). Lisäksi on muistettava immuniteettia (12 art.) koskevat määräykset.
Sopimuksen kovin keskieurooppalaisesta systematiikasta ja käsitteistä johtuen36 vaatii hieman vaivannäköä yksilöidä tyypilliset oikeusavun muodot, joita mielestäni ovat:
-

todisteiden hankkiminen esitutkintavaiheessa (henkilöiden kuuleminen tai erilaisten kirjallisten todisteiden hankkiminen),

-

pakkokeinopyyntöjen esittäminen (etsintä ja takavarikko, varojen jäädyttäminen),

-

todistajan ja asiantuntijan kutsuminen ulkomailta oikeudenkäyntiin,

-

rikosasian asianosaisen (syytetyn) haastaminen oikeudenkäyntiin,

-

todistajien ja asiantuntijoiden kuuleminen ulkomailla oikeudenkäyntivaiheessa,

-

oikeudenkäyntiasiakirjojen ja tuomioistuimen päätösten tiedoksi antaminen ulkomailla,

-

ns. syytteensiirrot (pyyntö syytetoimenpiteisiin toisen osapuolen tuomioistuimessa),

-

rikosrekisteritietojen välittäminen ja

-

rangaistuspäätöksiä koskevien tietojen vaihtaminen.

36

Lievät ”asennoitumisongelmat” johtuvat mielestäni etupäässä siitä, että sopimus ei erottele esitutkintaa oikeudenkäynnistä. Ei voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että sopimus on tehty lähinnä Ranskan rikosoikeusjärjestelmän pohjalle.
Samoin myös McClean 1992 s. 131-133, jonka mukaan on mm. selvää, että myös ”formal investigatory proceedings”
kuuluu sopimuksen soveltamisalaan. Hänen mukaansa ainoa sopimuskohta, jossa esitutkinta nimenomaan on mainittu,
on artikla 15(3). Selitysmuistion yleisessä osassa selostetaan, kuinka – raportin tekijöiden näkökulmasta poikkeuksellisesti – Itävallan, Saksan ja Norjan (tai Suomen) järjestelmässä käsitellään kaikkia oikeusapupyyntöjä yhtenä ryhmänä
eikä tehdä eroa letter rogatoryn ja muun oikeusapupyynnön (esim. haasteen tiedoksiannon) välillä. Kyseinen erottelu on
sitten sopimuksen teossa johtanut mm. varsin monimutkaiseen yhteydenpitojärjestystä koskevaan 15 artiklaan. Samoin
ihmetellään 7 artiklan kohdalta Skandinavian maiden järjestelmiä, jossa vastaaja on hyvissä ajoin haastettava oikeuteen
ja jossa tuomio vastaajan poissa ollessa on mahdollinen vain erityistapauksissa. Myös tämä on johtanut kompromissiin
sopimuksen 7 artiklan 3 kappaleen muotoilussa. Uudemmissa sopimuksissa, kuten rahanpesusopimuksessa, esitutkinta
ja oikeudenkäynti on mainittu erikseen.

35

Sopimuksen 2 artiklan nojalla oikeusapu voidaan evätä, jos pyynnön vastaanottanut osapuoli katsoo, että pyynnön noudattaminen saattaa loukata sen täysivaltaisuutta tai voi vaarantaa sen turvallisuutta taikka on ristiriidassa sen oikeusjärjestyksen yleisten periaatteiden (ordre public) tai muiden
olennaisten etujen kanssa. Pyyntö voidaan evätä myös poliittisissa rikoksissa. Käytännössä tärkeimmät kieltäytymiset liittyvät niihin tapauksiin, joissa pyynnön vastaanottanut osapuoli edellyttää
kaksoisrangaistavuutta etsinnän ja takavarikon yhteydessä (5 artikla).
Sopimuksen 15 artiklan mukaan yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti oikeusministeriöiden (keskusviranomaisten) kesken. Kiireellisissä tapauksissa Interpolin tai suorien yhteyksien käyttö on
mahdollista. Tässä vaiheessa on huomautettava, että kaikki uusimmat oikeusapusopimukset perustuvat suoriin yhteyksiin oikeusviranomaisten kesken. Samalla pieni, mutta tärkeä huomio: Selostusraportin 16 artiklan kommenteissa esiintyy termi keskusviranomainen – central authority. Sitä ei
– yllättävää kyllä – löydy varsinaisesta sopimustekstistä, vaikka termi on kansainvälisessä yhteistyössä varsin keskeinen.
Yleissopimuksen loppuosa sisältää joitakin käytännön asioita, mm. oikeusapupyyntöjen kääntämisestä ja laillistamisesta.

3.5 Yleissopimus terrorismin vastustamisesta
Eurooppalaisella yleissopimuksella terrorismin vastustamiseksi vuodelta 1977 (ETS 090) laajennetaan velvollisuutta rikoksentekijän luovuttamiseen sulkemalla pois poliittisen rikoksen käsitteestä
tiettyjä rikostyyppejä. Terrorismisopimus on varsin suosittu sopimus – siihen kuuluu 39 valtiota.
Suomi on ratifioinut terrorismisopimuksen helmikuussa 1990 (SopS 16/1990) ja Venäjä marraskuussa 2000.
Vaikka terrorismi ja sen vastainen taistelu on viime vuosina ollut koko maailman huomion kohteena
sekä Tšetšenian sodan että USA:n terrori-iskujen takia, niin käytännössä terrorismisopimusta so-
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velletaan äärimmäisen harvoin.37 Siksi tässä yhteydessä sopimusta ei käsitellä enempää. Sopimus
mainitaan kuitenkin vielä poliittisten rikosten käsittelyn yhteydessä.

3.6 Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus
Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskeva yleissopimus (ETS 149) eli rahanpesusopimus on jo seuraavan sukupolven tuote vuodelta
1990. Siihen kuuluu 41 valtiota.
Suomi on ratifioinut rahanpesusopimuksen vuonna 1994 (Sops 53/1994). Kriminalisointi toteutettiin alun perin sisällyttämällä rahanpesu rikoslain kätkemisrikoksiin. Konfiskaation osalta lisättiin
kätkemisrikoslukuun menettämisseuraamusta koskeva 32:6a, mutta muutoin katsottiin konfiskaatiota ja kansainvälistä rikosoikeusapua koskevien säännösten riittävän.38
Venäjä on allekirjoittanut rahanpesusopimuksen toukokuussa 1999, ratifioinut elokuussa 2001 ja
sopimus on tullut voimaan 1.12.2001 alkaen.
Rahanpesusopimus eroaa vanhemmista sopimuksista myös siinä, että se sisältää selkeitä velvoitteita
kansallisiin toimenpiteisiin. Ensinnäkin sopimusosapuolet velvoitetaan 6 artiklassa kriminalisoimaan rahanpesurikokset sisäisessä lainsäädännössään.39 Toiseksi sopimuksessa asetetaan pitkälle
meneviä konfiskaatiota koskevia velvollisuuksia. Osapuolten velvollisuutena on tuomita menetetyksi rikoksentekovälineiden lisäksi rikoksen tuottama hyöty tai vaihtoehtoisesti hyödyn arvo.40
Rikoksen tuottama hyöty on keskeinen käsite, joka samalla johtaa siihen, että sopimus soveltuu
parhaiten uhrittomiin rikoksiin. Tyypillisin tapaus lienee huumeiden myynnistä saatu tuotto.41
Kansainväliseen yhteistyöhön osalta tarkoituksena toimia mahdollisimman laajassa yhteistyössä
rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitsemiseen liittyvässä tut37

Osallistuessani PC-OC:n kokoukseen helmikuussa 2002 terrorismisopimuksen uudistamiseen liittyneessä keskustelussa kävi ilmi, ettei yksikään paikalla olevista jäsenmaiden asiantuntijoista ollut koskaan soveltanut mainittua sopimusta.
38
Heikinheimo 1999 s. 91-95 ja 158-159.
39
Heikinheimo 1999 s. 68-71.
40
Heikinheimo s. 86-87. Tämän esine- ja arvokonfiskaation erottaminen toisistaan on tärkeää. Ks. myös McClean s.
235-237.
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kinnassa ja oikeudenkäynnissä 42 Sopimusosapuolet sitoutuvat 7 artiklan mukaan ryhtymään lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin voidakseen vastata oikeusapupyyntöihin, jotka koskevat:
-

esineen menetetyksi tuomitsemista sen ollessa rikoksen tuottamaa hyötyä tai rikoksentekoväline sekä rikoksen tuottaman hyödyn menetetyksi tuomitseminen siten, että asianomainen
velvoitetaan maksamaan kyseisen hyödyn arvoa vastaava rahamäärä sekä

-

avunantoa tutkinnassa ja turvaamistoimissa, joiden tarkoituksena on edellä mainittu menetetyksi tuomitseminen.

Sopimuksessa erotetaan siis toisaalta avunanto tutkintavaiheessa, velvollisuus ennakolta ryhtyä turvaamistoimiin (hukkaamiskieltoon tai takavarikkoon) odotettavissa olevan menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon varalta sekä toisaalta varsinaisen menettämisseuraamuksen täytäntöönpano.
Pääsääntöisesti menetellään pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.
Yhteistyöstä kieltäytymisestä ja sen lykkäämisestä on säädetty sopimuksen viidennessä osassa.
Pakkotoimenpiteiden osalta edellytetään kaksoisrangaistavuutta. Kieltäytymisperusteita koskeva
pitkä luettelo valitettavasti heikentää sopimuksen tehokkuutta.43
Yleisiä sekä menettelytapoja koskevia sääntöjä annetaan seitsemännessä osassa. Rahanpesusopimus
velvoittaa sopimuspuolia nimeämään keskusviranomaisen, jonka tehtävänä on pyyntöjen lähettäminen, niihin vastaaminen ja niiden paneminen täytäntöön tai toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille täytäntöönpantavaksi. Keskusviranomaiset ovat yhteydessä toisiinsa, mutta kiireellisissä
tapauksessa syyttäjä voi esittää pyynnön. Pyynnön sisältöä koskee 27 artikla. Koko rahanpesusopimuksen luonne on huomattavasti operatiivisempi kuin vanhojen yleissopimusten. Esimerkiksi 31
artiklassa annetaan selkeä ohje ilmoittaa pyynnön esittäneelle osapuolelle, mihin toimenpiteisiin
pyynnön johdosta on ryhdytty.
Ongelmia on luonnollisesti monenlaisia. Motivaatio-ongelmaksi voi muodostua sopimuksen 15
artikla, jonka mukaan rahojen palauttaminen pyytäjävaltiolle riippuu vastaanottajavaltion sisäisestä
lainsäädännöstä.

41

Näin myös McClean 1992 s. 198.
Tällä kertaa esitutkinta ja oikeudenkäynti on selvästi erotettu toisistaan toisin kuin rikosoikeusapusopimuksessa. Ks.
ed. av. 36.
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3.7 Muut yleissopimukset
Sellaisista rikosoikeuden alan yleissopimuksista, joihin Venäjä toistaiseksi ei ole liittynyt, mainittakoon: 44
1. Eurooppalainen yleissopimus rikosasioissa annettujen tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä vuodelta 1970 (ETS 070) ja eurooppalainen yleissopimus rikosasian käsittelyn siirtämisestä vuodelta 1972 (ETS 1972).
2. Ulkomaisesta lainsäädännöstä saatavia tietoja koskeva eurooppalainen yleissopimus vuodelta 1968 (ETS 062) ja erityisesti sopimuksen lisäpöytäkirja vuodelta 1978 (ETS 097),
millä soveltamisalaa on laajennettu rikosasioihin.
3. Tuomittujen siirtämistä koskeva eurooppalainen yleissopimus vuodelta 1983 (ETS 112).

43

Heikinheimo s. 88, McClean 1992 s. 237-238.
Sopimukset on valikoitu sopimusvaltioiden määrän mukaan. Rikosoikeudellisen yhteistyön alaan kuuluvasta 26
sopimuksesta 10:een on liittynyt 20 tai enemmän sopimusvaltiota. Ehdottomasti suosituin on tuomittujen siirtoa koskeva sopimus (52 ratifiointia). Luovutus-, oikeusapu-, terrorismi- ja rahanpesusopimus ovat aivan kärjen tuntumassa (välillä 39-45 ratifiointia). Keskinkertaisia ovat ensimmäisen kohdan sopimukset (15 ja 18 ratifiointia). Suomi ei kuulu
kahteen ensiksi mainittuun sopimukseen. Eräät sopimukset, kuten sopimukset ETS 071 ja 119, eivät ole lainkaan astuneet voimaan vähäisten ratifiointien takia. Müller-Rappard on pohtinut syitä matalaan ratifiointitasoon. Ks. MüllerRappard 1999 s. 352-356.
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4 EUROOPAN NEUVOSTON VALVONTAMEKANISMIT
4.1 Jäsenyyssitoumusten valvonta ja yhteistyöohjelmat
Euroopan neuvoston jäsenyyssitoumusten noudattamisen valvonta (monitoring) poliittisella tasolla
tapahtuu sekä jäseneksi liittymisen yhteydessä että sen jälkeen. Jäsenyyssitoumuksia ovat Euroopan
neuvoston perussäännön, ihmisoikeussopimusten ja muiden jäsenmaan hyväksymien sopimusten
noudattaminen – toisin sanoen demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Jäsenyyskriteerien selvittämiseksi ehdokkaan täytyy aluksi käydä läpi maatutkinta ja antaa
yksityiskohtainen sitoumus liittymisen yhteydessä. Sekä ministerikomitea että parlamentaarinen
yleiskokous suorittavat valvontaa rinnakkaisesti.1
Ministerikomitean roolia jäsenyyssitoumusten noudattamisessa vahvistettiin vuonna 1993 pidetyn
Wienin huippukokouksen hengessä 1995. Ministerikomitean valvontajärjestelmässä jokaisen jäsenvaltion jäsenyyssitoumusten noudattaminen tulee esille automaattisesti ja säännöllisesti. Jäsenyyssitoumusten noudattamatta jättäminen pyritään ratkaisemaan luottamuksellisella ja rakentavalla
vuoropuhelulla. Myös Euroopan neuvoston yhteistyö- ja avustusohjelmia pyritään hyödyntämään
tällaisissa tilanteissa. Ministerikomitea voi kehottaa jäsenvaltiota korjaamaan asian. Mikäli näin ei
kuitenkaan tapahdu, voi ministerikomitea käyttää Euroopan neuvoston perussäännön sille suomia
valtaoikeuksia – ja viime kädessä erottaa jäsenvaltion Euroopan neuvostosta.2
Suomi toimi Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana marraskuusta 1996 toukokuuhun 1997. Yhtenä keskeisenä tavoitteen puheenjohtajuuskauden aikana oli ministerikomitean
jäsenyysvelvoitteiden noudattamisen valvonnan vakiinnuttaminen ja täten Euroopan neuvoston
muiden seurantamekanismien täydentäminen.3
Myös parlamentaarinen yleiskokous on hyväksynyt oman valvontajärjestelmänsä. Tämä tärkeä
parlamentaarisen yleiskokouksen toimintamuoto sai alkunsa Suomen valtuuskuntaan kuuluneen
Tarja Halosen vuonna 1993 esittämän aloitteen pohjalta (ns. Halonen order), jonka mukaisesti parlamentaarinen yleiskokous ryhtyi aktiivisesti valvomaan uusien jäsenmaidensa antamien sitoumusten noudattamista. Halonen order on myöhemmin korvattu uudella järjestelyllä, jonka mukaan
1

Euroopan neuvosto 1999 s. 21-23.
ibid. s. 22-23.
3
ibid. s. 24.
2
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kaikki jäsenvaltiot kuuluvat valvontamekanismin piiriin. Tammikuussa 1997 yleiskokous päätti
uudesta valvontamenetelmästä ja perusti uuden valvontakomitean. Seurannan perusteella valvontakomitea raportoi parlamentaariselle yleiskokoukselle ja esittää konkreettisia ehdotuksia tutkinnan
kohteena olevan maan tilanteen parantamiseksi. Mikäli jäsenvaltio ei toteuta seurannan esittämiä
parannuksia kohtuullisen ajan kuluessa, voi parlamentaarinen yleiskokous sulkea jäsenvaltion toimintansa ulkopuolelle ja viime kädessä esittää ministerikomitealle jäsenmaan erottamista.4
Myös Venäjä on ollut monitoroinnin kohteena. Vuoden 2002 huhtikuussa parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi päätöksen, joka perustuu parlamentaarisen valvontakomitean arviointiraporttiin
siitä, miten Venäjä on täyttänyt vuonna 1996 antamansa sitoumukset. Yleisesti ottaen raportissa
todetaan, että Venäjä on merkittävästi edistynyt oikeusvaltion ja demokratian rakentamissa; erityisesti koskien yleissopimusten ratifiointia, oikeusreformia, vankeinhoitolaitoksen siirtämistä sisäasianministeriöltä oikeusministeriölle 1998 ja ihmisoikeusvaltuutetun viran perustamisessa. Kuitenkin on useita jäsenyysvelvoitteita, joissa Venäjän toimia pidettiin riittämättöminä. Erityisesti huomio koskee Tšetšenian tilanteen rauhanomaista ratkaisua ja ihmisoikeusrikkomusten asiallista tutkimista. Kuolemanrangaistusta koskeva kielto tulisi hyväksyä lain tasolla, eikä presidentin ukaasina
täytäntöönpanon kieltämisestä, mikä taasen mahdollistaisi liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudenteen lisäpöytäkirjaan. Tutkimuksen aiheen kannalta on myös kiinnitettävä huomio
päätöksen kohtaan 8 iv, minkä mukaan ”parlamentaarinen yleiskokous noteeraa lainsäädännön uudistukset monilla aloilla, mutta on huolissaan niiden toimeenpanosta”. Samoin yleiskokous odottaa,
että syyttäjälaitosta koskevaa reformia jatketaan Euroopan neuvoston standardien mukaisesti. Vaikka tutkintavankien määrä on alentunut, vankilaoloja on kohennettava. Raportti ehdottaa monitoroinnin jatkamista ja yhteistyöohjelmien vahvistamista.5
Euroopan neuvosto tarttui hyvin nopeasti Keski- ja Itä-Euroopan maiden tukemiseen itäblokin hajotessa. Jo vuonna 1989 käynnistettiin laajamittainen yhteistyö- ja avustusohjelma Keski- ja ItäEuroopan valtioiden muutoksen tukemiseksi. Euroopan neuvoston oikeudellisen osaston johtaja
Guy de Vel kertoi Lappeenrannassa pidetyssä seminaarissa heinäkuussa 1999 Euroopan neuvoston
ja Venäjän yhteistyön vaiheista.6 Suhteiden lämpenemisen alkuna de Vel pitää Gorbatšovin osallistumista parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoon 1989. Jo ennen jäseneksi liittymistään 1996
4

ibid. s. 25-26 ja Resolution 1115 (1997).
Resolution 1277 (2002), Recommendation 1553 (2002) ja Doc. 9396. Tšetšeniaa koskee lisäksi Resolution 1270
(2002). Jäsenyysvelvoitteet löytyvät asiakirjasta Parliamentary Opinion No. 193 (1996). Ks. myös aiempi, vuoden 1998
valvontaraportti Doc. 8127. Ks. parlamentaarisen yleiskokouksen kotisivu www.assembly.coe.int.
6
Guy de Vel 1999 s. 109-117.
5
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Venäjä toimi tarkkailijana Euroopan neuvostossa. Venäjän ja Euroopan neuvoston yhteistyöohjelma
käynnistyi vuonna 1992. Yhteistyön keskeisiä teemoja ovat olleet perustuslailliset kysymykset ja
demokraattisten instituutioiden luominen, ihmisoikeuksien edistäminen, media ja kansalaisyhteiskunta sekä oikeusreformin tukeminen. Oikeusreformissa keskeisiä kehittämiskohteita ovat tuomioistuinlaitoksen, vankeinhoidon ja rikoslainsäädännön uudistaminen. Euroopan neuvoston oikeudellinen osasto on toteuttanut yhteistyöohjelmaa mm. Venäjän ulkoministeriön, oikeusministeriön,
syyttäjälaitoksen, sisäministeriön ja arbitraatiotuomioistuimen kanssa. Yhteistyömuotoina ovat olleet seminaarit7, tapaamiset ja opintomatkat. Myöskään muut Euroopan neuvoston ohjelmat, kuten
korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastustava OCTOPUS sekä GRECO-ryhmä, eivät ole
unohtaneet Venäjää.8
Nykyinen ohjelma kulkee nimellä Cooperation programme to strengthen the rule of law. Keskeiset
kehittämiskohteet ovat edelleen tuomareiden kouluttaminen, vankeinhoitolaitoksen uudistaminen,
rikos- ja prosessilainsäädännön kehittäminen sekä alueellisen demokratiakehityksen tukeminen.
Vuonna 2002 on toteutettu asiantuntijoiden tapaamisia ja seminaareja, joissa on käsitelty mm. lainvalmistelun tekniikkaa, siviililainsäädännön ja siviiliprosessilain valmistelua, arbitraatiotuomioistuinten menettelyä, tuomarin toimintaa, ulosottoa, nuorisorikosoikeutta, rikoksentorjuntaa sekä rikos- ja rikosprosessilain uudistamista. Valitettavasti Venäjää koskevasta maakohtaisesta luettelosta
ilmenee, että useita, sinänsä perusteltuja, toimintoja ei ole voitu panna täytäntöön rahan puutteen
vuoksi.9 Tavoitteisiin nähden Euroopan neuvoston resurssit lienevät varsin vaatimattomat. Tämän
takia järjestö on useaan otteeseen joutunut etsimään rooliaan ja tarkentamaan tehtäviään.
Ihmisoikeussopimuksen valvontajärjestelmä (ihmisoikeustuomioistuin) luonnollisesti pyrkii puuttumaan ihmisoikeussopimuksen soveltamisalaan kuuluviin rikkomuksiin. Tämän tutkimuksen alaan
läheisesti liittyen Venäjä on saanut langettavan tuomion (Kalašnikov) koskien mm. tarpeettoman
pitkää pidätysaikaa ja huonoja vankilaoloja (Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklat 3, 5 § 3 ja 6
§ 1). Velvoittavien tuomioiden täytäntöönpanon valvonta kuuluu 46 artiklan 2 kappaleen mukaan
ministerikomitealle. Ministerikomitean harjoittama valvonta tapahtuu siten, että komitea kehottaa
sopimusvaltiota toimittamaan komitealle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin ihmisoikeustuo7

Eräänä esimerkkinä olkoon Euroopan neuvoston (ja Euroopan komission) sekä Venäjän Federaation välisen yhteistyöohjelman toteuttamiseksi järjestetty kaksipäiväinen seminaari Russian Prosecutors in the Protection of Human
Rights and Freedoms. The Role of the Competent Prosecution Agencies in Extradition and Mutual Legal Assistance.
Osallistuin tilaisuuteen luennoitsijana syyskuussa 2003 Moskovassa.
8
On myös huomattava, että vaikka Neuvostoliitto suhtautui varauksella Euroopan neuvostoon eikä ollut sen jäsen, se
kuului muutamiin sopimuksiin, ks. Polakiewicz s. 175-177.
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mioistuimen tuomion johdosta on ryhdytty. Mikäli tuomioistuimen tuomion voidaan tulkita edellyttävän lainmuutoksia, ei ministerikomitea tyydy pelkkään vahingonkorvauksen maksamista koskevaan tietoon, vaan edellyttää selontekoa lainmuutoksista tai muista yleisen tason toimenpiteistä.
Ministerikomitealla ei kuitenkaan ole hallussaan ylikansallista täytäntöönpanovaltaa. Äärimmäisenä
keinona ihmisoikeuksien loukkauksista ministerikomitea voi pidättää sopimusvaltion jäsenoikeudet
tai jopa erottaa valtion Euroopan neuvoston jäsenyydestä. Sanktioiden soveltamista Venäjään on
esitetty ajoittain sen harjoittaman Tšetšenian-politiikan vuoksi.10

4.2 Euroopan neuvoston seurantajärjestelmä rikosoikeudellisessa yhteistyössä
Edellä kuvattu monitorointi on poliittista kontrollia, jonka tarkoituksena on lähinnä täydentää yleissopimuksiin perustuvaa seurantajärjestelmää,11 mikä on tämän tutkimuksen kannalta keskeisin valvontamuoto.
Euroopan neuvoston perussääntö ei sisällä yleistä määräystä, joka antaisi ministerineuvostolle tai
jollekin muulle toimielimelle tehtäväksi sopimusten täytäntöönpanon valvonnan. Näitä kysymyksiä
säätelevät kansainvälisen oikeuden periaatteet ja mahdolliset sopimusten omat määräykset. Pääsääntöisesti sopimuksen osapuolet ovat vastuussa toisilleen sopimusmääräysten noudattamisesta
eikä Euroopan neuvoston väliintuloa tarvita. Neuvoston historiasta löytyy kuitenkin useita tuloksettomia yrityksiä antaa toimivaltaa erityiselle riidanratkaisuelimelle. Pääasiallista valvontaa hoitavat nykyisin hallitustenväliset komiteat, joiden joustava työskentely on osoittautunut hyödylliseksi.
On myös olemassa yleissopimus (ETS 23), joka koskee riitojen ratkaisua kansainvälisen tuomioistuimen avustuksella, mutta sen mukainen menettely on äärimmäisen harvinainen. Joissakin sopimuksissa on lisäksi maininta erityisestä välitysmenettelystä, mutta sellaista ei ole todellisuudessa
koskaan käytetty.12
Keskeinen rooli on siis hallitustenvälisillä komiteoilla. Euroopan neuvoston perussäännön 17 artiklan nojalla voidaan asettaa hallitustenvälisiä johto- ja muita komiteoita, joiden tehtäväksi annetaan
eurooppalaisten yleissopimusten toiminnan ja täytäntöönpanon seuranta. Kuten edellä on kerrottu,
9

Caterina Bolognesen ja Agnes Lalardrien haastattelut 27.2.2002 Strasbourgissa sekä
www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/About us/ <7.4.2003>.
10
Pellonpää 2000 s. 178-182. Parlamentaarinen yleiskokous poisti vuoden 2000 alussa väliaikaisesti Venäjän äänioikeuden neuvostossa vastalauseeksi maan toimille Tšetšeniassa. Ks. Kivinen/Laakso 2000.
11
Polakiewicz 1999 s. 120.
12
Polakiewicz 1999 s. 119 -123.
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rikosoikeudellisen yhteistyön alalla keskeiset komiteat ovat Rikosasiain komitea CDPC (European
Committee on Crime Problems) ja sen alaisuudessa toimiva Rikosoikeudellisten sopimusten komitea PC-OC (Committee of Experts on the Operation of European Conventions in the Penal Field),
mikä on ns. sopimuspohjainen komitea.13
Ensin mainitun CDPC:n tehtävänä on harmonisoida jäsenvaltioiden kriminaalipolitiikkaa, edistää
yhteistyötä vankeinhoidossa sekä tarkastella Euroopan neuvoston rikosoikeuden alan yleissopimusten toimintaa ja täytäntöönpanoa tarkoituksenaan parantaa niiden käytännön soveltamista. Erityisesti varaumien tutkimisessa CDPC on osoittanut tarpeellisuutensa. Se on viime vuosina käynyt
läpi mm. rahanpesusopimuksen varaumia. Useimmissa sopimuksissa (muttei kuitenkaan vanhimmissa, kuten luovutus- tai rikosoikeusapusopimuksessa) on maininta, että komiteaa tulee informoida kyseisen sopimuksen soveltamisesta ja tulkinnasta. Lisäksi eräissä yleissopimuksissa komitealle
on annettu sovittelevia tehtäviä. Esim. rahanpesusopimuksen 42 artikla ja tuomittujen siirtosopimuksen 23 artikla antavat CDPC:lle pyynnöstä mahdollisuuden erimielisyyden sovinnolliseen ratkaisemiseen. Näin on Polakiewiczin mukaan tapahtunut ainoastaan yhden kerran: Italian ja Yhdysvaltain välillä oleva tapaus koski tuomitun siirtoa. Komitean työhön voi jäsenvaltioiden edustajien
lisäksi osallistua mm. Euroopan komission edustaja sekä tarkkailijoina Kanadan ja USA:n, Interpolin ja eräiden muiden järjestöjen edustajat.14
Jälkimäisen komitean eli PC-OC:n tehtäviin kuuluu nimensä mukaisesti ensinnäkin edistää rikosoikeuden alan yleissopimusten15 soveltamisessa ilmeneviä ongelmia. Toiseksi sen tulee seurata kehitystä muissa järjestöissä sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamista rikosoikeuden alalla.
Kolmanneksi sen tulee laatia uusia instrumentteja tarpeen vaatiessa. Polakiewicz huomauttaa, että
komitean tehtävänä on yleinen sopimusten toiminnan valvonta eikä yksittäisen jäsenvaltion sopimusten noudattamisen tutkiminen.16 PC-OC huolehtii nykyisin käyttäjien tietotarpeesta omalla nettisivullaan ja toimittamalla mm. sopimusten soveltamista helpottavaa materiaalia, kuten erilaisia
käsikirjoja.17

13

ibid. s. 123-129. Komiteoiden suomenkieliset nimet eivät ole vakiintuneet.
Ks. www.coe.int/tcj Specific terms of reference of the European Committee on Crime Problems <8.4.2003> ja Polakiewicz 1999 s. 124-128, 148-150.
15
Sopimukset No. 24, 30, 51, 52, 70, 71,73, 82, 90, 97, 98, 99, 101, 112, 116 ja 119 [muttei 141].
16
Polakiewicz 1999 s. 126.
17
Kotisivun osoite on www.coe.int/tcj. Ks. Information: A Guide to Procedures/Extradition, a Guide to Procedures/Transfer of Sentenced Persons, Manual on Mutual Assistance in Criminal Matters.
14
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PC-OC on kokoontunut vuodesta 1981 alkaen.18 Komitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 2 – 3
päivän ajan. Kokouksen välillä lähinnä puheenjohtaja yhdessä Euroopan neuvoston nimeämän sihteerin kanssa valmistelee asioita; joskus asetetaan erillinen työryhmä. Kutakin sopimusvaltiota kokouksessa edustaa vähintään yksi rikosoikeuden asiantuntija.19
Useimmiten toistuvia aiheita kokouksissa ovat olleet (sen jälkeen kun keskinäistä oikeusapua koskevan toisen lisäpöytäkirjan laatiminen saatiin päätökseen keväällä 2001) luovutussopimuksen,
keskinäistä oikeusapua koskevan yleissopimuksen ja tuomittujen siirtoa koskevien sopimusten soveltaminen. Esimerkkejä parin viime vuoden kokousaiheista ovat seuraavat:20
-

lausunnot Euroopan neuvoston muille toimielimille (esim. tuomittujen siirtosopimuksen
toimivuus, terrorismisopimuksen tarkistaminen),

-

informaatiota Euroopan neuvoston toiminnasta (esim. tietoverkkorikollisuutta koskevan sopimuksen valmistuminen),

-

sopimuksiin liittyneet uudet sopimusvaltiot,

-

suositusten laatiminen (esim. rikosoikeusapusopimuksen toinen lisäpöytäkirja).

-

tietyn sopimuksen soveltamisen parantaminen (esim. ongelmat USA:n ja Euroopan valtioiden välillä tuomittujen siirtosopimuksen soveltamisessa),

-

varaumatilanne (esim. uusien varaumien hyväksyttävyys, varaumien vähentämispolitiikka),

-

yksittäisten soveltamisongelmien käsittely (konkreettisiin tapauksiin liittyen esim. erityissäännön tulkinta luovutusasiassa tai väliaikainen säilöönotto Interpol-kuulutuksen perusteella taikka syytetyn poissa ollessa annettu tuomio tuomitun siirrossa),

-

informaatiota alan kehityksestä (esim. EU:n keskinäistä oikeusapua koskevan yleissopimuksen valmistelu, Schengen-yhteistyö, Eurojust),

-

tiedonantoja muilta sopimusvaltioilta (esim. Israelin ohje videokuulusteluja varten tai Tšekin
tasavallan uusi rikosoikeusapulaki).21

Eräänä myönteisenä esimerkkinä nimenomaan Venäjän osalta kerrottakoon, että syyskuussa 2002
pidetyssä kokouksessa Venäjän edustaja esitti selvityksen uudesta rikosprosessilaista, erityisesti
kansainvälisen rikosoikeusavun säännöksistä.
18

Eri lähteet antavat eri tiedon komitean perustamisajankohdasta. Komitean pitkäaikaisen sihteerin Candido Cunhanmukaan PC-OC perustettiin 1981: ”It replaced Committee XXX and XXXI, one dealing with extradition and MLA, the
other dealing with the other forms of co-operation”.
19
www.coe.int/tcj. Meetings/Specific Terms of reference, PC-OC <8.4.2003>.
20
Kokousten pöytäkirjat ovat saatavilla osoitteessa www.coe.int/tcj.
21
Olen osallistunut PC-OC:n kokouksiin muutamia kertoja vuosina 1996 – 2002. Lisäksi tutkimusta varten on haastateltu kokouksiin säännönmukaisesti osallistunutta hallitussihteeri Juhani Korhosta.
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Sopimusten yhtenäisen soveltamisen tukemiseksi Euroopan neuvoston ministerikomitea on varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla hyväksynyt joukon yleissopimusten soveltamista koskevia päätöslauselmia ja suosituksia. 22 Suositus R (80) 7 käsittelee luovutusprosessin periaatteita yleisesti. Useimmat
suosituksista koskevat kuitenkin yksittäisiä kysymyksiä tai yksittäisten kohtien tulkintaa, kuten
alaikäisten luovuttamista tai pidätysajan vähentämistä.23 Jo aiemminkin mainittu, tärkeä päätöslauselma No. (78) 43 vuodelta 1978 neuvoo jäsenmaita rajoittamaan tai vähentämään varaumiaan luovutussopimukseen. Keskinäistä rikosoikeusapua koskevat suositukset myös useimmiten liittyvät
yksittäisten sopimuskohtien tulkintaan, kuten kiireellisiin pyyntöihin, omaisuuden palauttamiseen,
pyyntöjen täyttämisen joutuisuuteen tai todistajan asemaan.24 Yhdessä suosituksessa, joka koskee
luovutusta ei-sopimusvaltioon, viitataan suoraan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksiin.25
Suositukset eivät kuitenkaan ole autoritatiivisia sopimustulkintoja tai sitovia sopimusten laajennuksia. - Valitettavasti kiireisessä käytännön työssä suositusten läpikäyminen unohtuu helposti. Lisäksi
eräät niistä, kuten telekuunteluun liittyvä, ovat vanhentuneita.
Polakiewiczin arvion mukaan käytännön soveltamiskysymyksen käsittelylle on yhä enemmän tarvetta eikä vähiten sen vuoksi, että suuri joukko uusia jäsenvaltiota on liittynyt sopimuksiin 1990luvulla. Lisäksi vanhimmat sopimukset ovat jääneet jälkeen teknisestä ja muusta kehityksestä.
Myös Euroopan unionin ja Schengen-maiden nopea kehitys asettaa paineita.26

4.3 Arviointia
Poliittisella monitorointijärjestelmällä on kohtuullisen painava rooli jäsenvaltioiden jäsenyyssitoumusten noudattamisen valvomisessa yleisellä tasolla. Sen sijaan ministerikomitea on hylännyt
ajatuksen, että komiteoille annettaisiin valvontavaltaa (supervisory powers). Esimerkiksi varaumien
osalta se kehottaa komiteoita ainoastaan tutkimaan kunkin sopimuksen varaumatilannetta. Niinpä
PC-OC:ssa keskustellaankin lähes joka kerta varaumien vähentämisestä, mutta tulokset ovat melko
vaatimattomia.27

22

Polakiewicz 1999 s. 127.
Esim. Resolution No. (75) 12, Recommendation No. (86) 13, Recommendation No. R (96) 9.
24
Resolution No. (71) 43, Resolution No. (77) 36, Recommendation No. R (80) 8, Recommendation No. R (83) 12, Recommendation No. R (85) 10.
25
Recommendation No. R (80) 9.
26
Polakiewicz s. 126.
27
Polakiewicz 1999 s. 148 -151.
23
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Johtokomiteoilla on toimivalta ainoastaan yleiseen valvontaan ja suositusten esittämiseen. Sopimuspohjaisten komiteoiden merkitys on suurin yhtenäisen soveltamiskäytännön ohjaajana sekä asiantuntijoiden yhteistyöverkostona. PC-OC:ssä ei ole tehty jäsenvaltiokohtaisia arviointeja.28 Rahanpesua koskevat evaluoinnit perustuvat ministerikomitean antamaan erityiseen valtuutukseen.

28

Tieto on varmistettu PC-OC:n pitkäaikaiselta sihteeriltä Candido Cunhalta.
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5 LUKU KANSAINVÄLISEN RIKOSOIKEUSAVUN ARVIOINTIKRITEERIT
5.1 Metodologiasta
Tämän luvun tarkoituksena on muotoilla kriteerit asianmukaiselle oikeusavulle rikosasioissa ja
analysoida Euroopan maiden järjestelmiä näiden kriteereiden avulla. Sen jälkeen seuraavassa kahdessa luvussa tarkastellaan Venäjän oikeusjärjestelmää.
Käytännön työssä joudutaan yleensä pohtimaan yksittäisten sopimuskohtien tulkintaa ilman, että on
mahdollisuutta analysoida toimintaa kokonaisuutena. On kuitenkin hyödyllistä joskus pysähtyä
miettimään, mikä on oikeusapujärjestelmän tavoite ylipäätään. Parhaiten asia on mielestäni muotoiltu Euroopan unionin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen johdannossa.
Siinä todetaan, että jäsenvaltiot haluavat ”parantaa unionin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilönvapautta suojaavia sääntöjä”. Lisäksi korostetaan nimenomaan jäsenvaltioiden yhteistä etua toimia niin, että keskinäistä oikeusapua
annetaan jäsenvaltioiden välillä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa
sopusoinnussa olevalla nopealla ja tehokkaalla tavalla ja Roomassa 4. päivänä marraskuuta 1950
allekirjoitetun, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen yksilönoikeuksia ja periaatteita noudattaen. Jahkola on pohtinut artikkelissaan, miten oikeusapuyhteistyössä pystytään tasapainoisella tavalla sovittamaan yhteen valtioiden yhteinen tavoite torjua tehokkaasti rikollisuutta ja yksilöllisten oikeuksien suojaaminen; kolmantena intressinä
vaikuttaa suvereenisuuteen pohjautuva valtioiden toimintavapaus alueellaan.1
Kuten johdannossa on todettu, tutkimuksen taustalla oleva laajempi konsepti on perua Baltian maiden rikosoikeusapujärjestelmän kehittämistä koskevasta projektista, jonka vetäjänä kirjoittaja toimi
1999 – 2002. Hankkeessa käytettiin hyväksi kolmitasoista jäsentelyä lainsäädäntöön, hallinnon rakenteisiin sekä henkilöstöresursseihin. Tätä toimivaksi osoittautunutta tasoerottelua tulen soveltamaan kriteereiden luokittelussa. Lainsäädäntötaso käsittää relevanttien yleissopimusten ratifioinnin
ja tarvittavan kansallisen lainsäädännön valmistelun. Institutionaalinen taso tarkoittaa keskusviranomaisen ja muiden organisaatioiden rakenteellista tehokkuutta. Henkilöstöresursseilla ymmärretään
oikeusapuun osallistuvan henkilöstön tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä säännönmukaisen
täydennyskoulutuksen järjestämistä. Projektista saadut kokemukset Virossa, Latviassa ja Liettuassa

1

Jahkola 2000 s. 507.
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sekä lukuisat yhteiset, pienimuotoiset hankkeet venäläisten asiantuntijoiden kanssa auttanevat kirjoittajaa kiinnittämään huomiota oikeisiin ongelmakohtiin.
Tutkimuksen keskeinen metodi on oikeusvertaileva. Varsinkin Husa on analysoinut oikeusvertailun
intressejä sekä vertailun teknis-metodologisia ja teoreettisluontoisia valintoja samoin kuin oikeusvertailun prosessia.2 Mukaan on otettu myös historiallista tarkastelua. Oikeushistoriallisessa tutkimuksessa on Jyrängin3 mukaan asetettava samat kysymykset tilanteessa ennen ja jälkeen muutoksen. Rikosoikeustieteessä oikeusongelmien samankaltaisuudesta johtuen vertailu on varsin hedelmällistä.4 Avainkysymyksenä on hyvän mittarin valitseminen (tertium comparationis).5
Arviointikriteereiden muodostamiselle asetetaan siis suuria vaatimuksia, joten niiden muodostumista selvitetään melko pitkään. Valitut kriteerit toteuttavat useita funktioita. Perusmuodossaan ne
ovat elementtejä, joiden avulla voidaan mitata ja verrata rikosoikeusavun järjestelmiä. Kriteerien
”alaraja” muodostaa ne vähimmäisvaatimukset, joihin sopimusvaltion on vähintään yllettävä pystyäkseen täyttämään sopimusvelvoitteensa. Ideaalimuodossaan ne ovat standardeja, joiden avulla pyritään kuvaamaan ”hyvän” oikeusavun sisältöä.
Yleisestä implementaatiotutkimuksesta on ollut, teorian lisäksi, suuri henkinen tuki omaksutulle
laajalle täytäntöönpanokäsitteelle, kuten seuraavasta jaksosta ilmenee.

5.2 Implementaatiotutkimuksesta
Oikeussäännösten implementaatiota on viime vuosina tutkittu etupäässä eurooppaoikeuden yhteydessä. Silloin käsitteellä on tarkoitettu ennen muuta EY-direktiivien toteuttamista kansallisella lakitai muulla sääntelytoimella. Jyrki Talan määritelmässä lakiuudistuksen implementaatiolla tarkoitetaan:
1. Julkiseen organisaatioon kuuluvien toimijoiden
2. erilaisia toimenpiteitä ja menettelytapoja jonkin säännöstön toteuttamiseksi ja soveltamiseksi, sekä

2

Husa 1998 s. 25-39, 59-68, 68-74 ja 75-77.
Jyränki 1997 s. 86.
4
Hahto 2001 s. 1296-1298.
5
Husa 1998 s. 80-81.
3
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3. sitä vuorovaikutusta, joka syntyy säädöstä toteuttaessa mainittujen toimijoiden sekä sääntelyn kohdetahojen välille.6
Talan mukaan tyypillisiä lakiuudistuksen implementaatioon sisältyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi:7
-

viranomaisen valvontatoiminta,

-

yksittäistapauksia koskeva ratkaisutoiminta,

-

henkilö-, raha- ja muiden resurssien määrää ja suuntaamista koskevat valinnat,

-

se millaisiksi säännellään ja järjestetään käytännössä viranomaisten toimivalta- ja ohjaussuhteisiin kuuluvat kysymykset (esimerkiksi keskus-, alue- ja paikallistason kesken),

-

erilaiset ohjausta, neuvontaa ja tiedottamista sisältävät toimenpiteet, jotka voivat suuntautua
joko julkisen organisaation ulkopuolisiin toimijoihin tai sen sisälle ja

-

muutkin tilanteet, joissa julkinen toimija on välittömässä vuorovaikutuksessa esimerkiksi
valvontatoimen kohteen tai palvelua käyttävän asiakkaan kanssa.

Tala perustelee viidellä eri syyllä, miksi lakiuudistusten implementaatiota on tarpeellista tutkia:
Ensinnäkin lakiuudistusten sisältöä toteuttavat instituutiot, joten ei ole vailla merkitystä millaisilla
institutionaalisella järjestelyllä (toimielimet, menettelysäännöt) säännöksiä toteutetaan käytännössä.8 Toiseksi implementaatioprosessin perusluonteena ei ole mekaaninen toimeenpano, vaan siihen
sisältyy ohjaamisongelmia: miten lukuisat toimijat saadaan sitoutumaan tavoitteeseen. Kolmanneksi
suuri osa ohjaavasta toiminnasta on tosiasiallista, ei-säädännäistä toimintaa, ikään kuin toiminnan
taustatukea. Neljänneksi ulkoisten olojen ja ajan kulumisen muutos voi aiheuttaa paineita prosessin
tavoiteltuun suuntaan. Viidenneksi implementaation sisällöstä ja tuloksista on edelleen suuri tiedon
puute, mm. niin keskeisestä asiasta kuin lain noudattamisesta. 9
Implementaatiotutkimuksessa on havaittu tiettyjä tutkimisen arvoisia ongelmia, jotka Tala pelkistää
viiteen aihekokonaisuuteen:10
1. Keskushallinnon ja keskustason ohjauskyvyn vajavaisuus,
2. Implementaatioprosessien ja implementaatiorakenteiden keskeinen osuus,
3. Ns. etulinjan toimijan avainasema säännösten implementaatiossa,
6

Tala 2001 s. 220.
Tala 2001 s. 221.
8
Venäläisten instituutioiden kyky muutokseen on keskeinen kysymys Nystén-Haaralan tutkimuksessa. Ks. NysténHaarala 2001 s. 6-9.
9
Tala 2001 s. 224-227.
7
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4. Erilaisten implementaatiotapojen valinnaisuus ja kirjavuus,
5. Implementaatioprosessin muuttuminen toteutuksen ja ajan myötä.
Näin ollen lakiuudistuksen tai uuden kansainvälisen sopimuksen implementointiin liittyy hyvin
monitahoisia piirteitä, joita pyritään tässä tutkimuksessa ottamaan huomioon. On tärkeää nähdä
implementaatio laajemmin kuin vain mekaanisena lain säätämisenä tai sopimuksen muodollisena
voimaansaattamisena.
Erityisesti seuraavat implementaatioon kuuluvat toimenpiteet sopivat tämän tutkimuksen kriteereihin otettavaksi:
-

institutionaaliset järjestelyt: viranomaisen toimivaltasuhteet ja menettelysäännöt,

-

implementaatioprosessi: varsinkin ”käyttöönottovaiheen” ohjaus, neuvonta, tiedotus ja
taustatuki, joka kohdistuu eri toimijoihin ja

-

viranomaisen valvontatoiminta yleisesti.

Kansainvälisten sopimusten tehokkaan toteuttamisen kannalta tärkeänä vastuunkantajana kussakin
sopimusvaltiossa on keskusviranomainen. Se ei voi vain passiivisesti tulkita yksittäisiä sopimusmääräyksiä, vaan sen on aktiivisesti edistettävä järjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan.
Implementaatiotutkimus antaa tukea myös kysymysten jakamiseen edellä kehitellyn kolmitasomallin mukaisesti ja erityisesti sisältöä sen institutionaaliseen osaan.

5.3 Euroopan neuvoston yleissopimusten perusvelvoitteet
Keskeinen vaatimus kansainväliseen sopimukseen sidottua valtiota kohtaan on, että se tehokkaasti
antaa sopimuksen mukaista oikeusapua rikosasiassa toiselle sopimusvaltiolle. Kuten edellä on moneen kertaan todettu, kansainvälistä yhteisöä ei kuitenkaan traditionaalisesti ole kiinnostanut, minkälaisten kansallisten järjestelmien ja resurssien avulla se tapahtuu. Kuitenkin Euroopan neuvostossa on luotu edellä kuvatut mekanismit, joilla pyritään valvomaan jäsenyyssitoumusten täyttämistä ja
tehostamaan sopimusten toimivuutta.

10

Tala 2001 s. 227-238.
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Sopimuksiin kansainvälisoikeudellisesti sitoutumisen lisäksi tarvitaan riittävä määrä kansallista
asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta sopimusta on mahdollista käytännössä soveltaa. Seuraavaksi
poimin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevasta yleissopimuksesta ne aineelliset säännökset
– aluksi otsikkotasolla – jotka vähintään ovat välttämättömiä elementtejä sopimuksen kansallisessa
voimaansaattamisessa. Mukaan otetaan lisäksi joitakin tärkeimpiä kohtia myös eurooppalaisesta
luovutussopimuksesta ja rahanpesusopimuksesta:
Yleiset määräykset
- soveltamisala (1 artikla)
- keskusviranomainen (15 artikla)
- oikeusviranomaiset (24 artikla)
- yhteydenpitojärjestys (15 artikla)
- käännökset (16 artikla)
Oikeusavun pyytäminen
- pyynnön sisältö (14 artikla)
Oikeusapupyynnön täyttäminen
- pyynnön sisältö (14 artikla)
- pyynnön toimeenpano (3 ja 4 artikla)
- kieltäytymisperusteet (2 ja 19 artikla)
- noudatettava laki (3 artikla)
Oikeusavun muodot
- tiedoksianto (7 artikla)
- todisteiden hankkiminen (3 artikla)
- todistajien kutsuminen ja palkkio (8-11 artikla)
- rikosrekisteritiedot (13 artikla)
- syytteensiirto (21 artikla)
Pakkokeinot
- etsintä ja takavarikko sekä kaksoisrangaistavuus (5 artikla)
Muut
- salassapito, käyttörajoitukset (perustuu kv. käytäntöön)
- immuniteetti (12 artikla)
- kustannukset (20 artikla)
Rikoksentekijän luovuttaminen
- luovutusvelvollisuus (1 artikla)
- rikokset, joista luovutetaan (2 artikla)
- omien kansalaisten luovuttaminen (6 artikla)
- luovuttamispyyntö (12 artikla)
- erityissääntö (14 artikla)
- väliaikainen säilöön ottaminen (16 artikla)
- non bis in idem (9 artikla)
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Rahanpesu
- varojen jäädyttäminen (11 artikla) ja
- omaisuuden konfiskaatio (13 artikla) ulkomaisen pyynnön perusteella
Lisäksi tarvitaan todennäköisesti kansallisen rikoslain soveltamisalaa koskevia säännöksiä sekä
joitakin rikosprosessilain säännöksiä mm. vangitsemiseen liittyen.
Kriteereiden kattavuus voidaan varmistaa vertaamalla niitä - kotimaisten lainsäädännön lisäksi esimerkiksi YK:n mallisopimukseen (1990) oikeusavusta rikosasioissa 11 tai Ruotsin vuoden 2000
oikeusapulain toimenpideluetteloon.12

5.4 Euroopan unionin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan arviointijärjestelmän
anti
Minkälaisen tulisi sitten olla sen järjestelmän, joka tarjoaa oikeusapua rikosasioissa? Euroopan
unioni on 5. päivänä joulukuuta 1997 hyväksynyt yhteisen toiminnan, joka koskee järjestäytyneen
rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen tason soveltamista ja
täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamista.13 Tämän ns. vertaisarviointijärjestelmän tarkoituksena on selvittää unionin säädösten ja välineiden sekä muiden rikosoikeuden alan
kansainvälisten säädösten ja välineiden soveltamista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla sekä
lainsäädäntöä, tai niistä johtuvia kansallisia käytäntöjä sekä jäsenvaltioissa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi toteutettuja kansainvälisiä yhteistyötoimia.
On harmi, ettei Euroopan neuvostossa ole tutkittu oikeusapujärjestelmää näin kokonaisvaltaisesti tai
tehty maakohtaisia arviointeja kuten Euroopan unionissa. Saatetaan ihmetellä, voidaanko keskeinen
metodi perustaa Euroopan unionin evaluaatioille. En näe asiassa ongelmaa, sillä evaluoinnin pääkohteena oli nimenomaan Euroopan neuvoston keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan
yleissopimuksen soveltaminen. Vertaisarvioinnin pohjalta Euroopan unioni on hyväksynyt myös
samantyyppisen, hakijamaihin kohdistuvan arviointijärjestelmän, jossa mitataan Euroopan unionin
oikeus- ja sisäasioiden alan säännöstön (acquis communautaire) hyväksymistä, soveltamista ja tosi-

11

Ks. esim. van den Wyngaert 2001 s. 937.
Ömsesidig 1999 s. 95-96: tavanomaiset förundersökning i brottmål (förhör), bevisupptagning åt och vid utländsk
domstol, husransakan, beslag och kvarstad, överförande av frihetsberövade sekä uudemmat muodot telefonförhör,
videokonferens, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, delning av förverkad egendom.
13
EYVL L 344, 15.12.1997 s. 7-9.
12
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asiallista täytäntöönpanoa (ns. yhteisarviointijärjestelmä). Siinä kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa on luonnollisesti vain pieni osa-alue.14
Ensimmäisen EU-arvioinnin kohteeksi valittiin ”keskinäistä oikeusapua ja kiireellisiä omaisuuden
takavarikointipyyntöjä koskevan järjestelmän toiminnassa esiintyneet viivästykset”. Vuosina 1998 –
2000 suoritettiin kaikissa jäsenvaltioissa em. arviointi.15 Työn organisoi järjestäytyneen rikollisuuden vastainen ns. monialainen työryhmä apunaan maakohtaiset arviointiryhmät. Kullekin jäsenmaalle lähetettiin etukäteen asiaa koskeva kyselylomake.16 Jäsenvaltiossa suoritetun vierailukäynnin jälkeen laadittiin raportti, jota myöhemmin käsiteltiin monialaisessa työryhmässä.
Yksittäisistä arviointiraporteista koottiin elokuussa 2001 yhteinen loppuraportti, joka on keskeinen
innoituksen lähde tutkimuksen kannalta.17 Loppuraportissa todetaan ensinnäkin yleisenä huomiona,
että keskinäisen oikeusavun määrä on lisääntymässä ja että se tapahtuu valtaosin EU-jäsenmaiden
kesken. Viidentoista arvioinnin perusteella voidaan lausua, että ”vaikkei keskinäinen oikeusapu ole
niin täydellistä ja luotettavaa kuin moni alan toimija toivoo, se kuitenkin toimii paremmin kuin
eräät väittävät”. Raportin eräs tärkeä havainto on, ettei vuoden 1959 eurooppalaista yleissopimusta
sovelleta yhdenmukaisella tavalla jäsenvaltioiden välillä eikä edes jäsenvaltion sisällä. Oikeudellisten ongelmien lisäksi vaikeuksien syynä ovat vanhentuneet käytännöt, turhat hallintorutiinit ja byrokraattinen hierarkia. Virkamiesten kielitaito on selvästi riittämätön.
Loppuraportin erityisiä huomioita koskeva luku on jaettu kohtiin a) – u) seuraavasti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi
Vanhentumissäännöt
Epäämisperusteet
Pankkitilien jäljittäminen
Verorikokset
Kaksoisrangaistavuus
Menettely
Muutoksenhakuoikeudet
Talousrikokset – erikoisyksiköt
Todistusaineiston siirto
Vakiolomakkeiden ja atk-järjestelmien käyttö pyyntöjen lähettämisessä
Hyvät toimintatavat
Kiireelliset pyynnöt
Suuntaviivat

14

EYVL L 191, 7.7.1998 s. 8-9. Ks. myös Murray – Harris 2000 s. 6 ja 23.
Yksittäisiä maita koskevat arviointiraportit ovat saatavilla Euroopan unionin neuvoston asiakirjahakemistosta internetistä sivuilta www.consilium.eu.int/register.
16
6439/98 CRIMORG 30, 3.3.1998.
17
EYVL C 216, 1.8.2001, s. 14. Toinen arviointikierros koski huumausaineiden laitonta kauppaa. Luovutusmenettelyn
evaluointi, jonka piti olla kolmantena aiheena, on siirretty EU:n pidätysmääräyksen käyttöönoton takia myöhemmäksi.
15
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o)
p)
q)
r)
s)
t)

Keskusviranomaisen rooli
Euroopan oikeudellinen verkosto
Suora yhteydenpito
Kirjanpito (oikeastaan kirjaaminen)
Resurssit
Koulutus

Jokainen kohta sisältää arviointien perusteella saadun käsityksen asioiden tilasta sekä suosituksen
tilanteen parantamiseksi. Kohdat ovat kuitenkin melko mielivaltaisessa järjestyksessä.
Niinpä ottaen huomioon aiemmin jo monesti mainitun kolmitasomallin, jossa järjestelmän tarkastelu jaetaan lainsäädännön, hallinnon rakenteiden ja henkilöstöresurssien tasoihin, sijoitetaan evaluoinnissa esillä olleet asiat tähän kolmitasomalliin ja muodostetaan näin uusi jaottelu seuraavasti:
I Lainsäädännön taso
Kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi
Aineellinen lainsäädäntö
- vanhentumissäännöt
- epäämisperusteet
- pankkitilien jäljittäminen
- verorikokset
- kaksoisrangaistavuus
- muutoksenhakuoikeudet
- todistusaineiston siirto
II Institutionaalinen taso
- menettely
- talousrikokset – erikoisyksiköt
- vakiolomakkeiden ja atk-järjestelmien käyttö pyyntöjen lähettämisessä
- hyvät toimintatavat
- kiireelliset pyynnöt
- suuntaviivat
- keskusviranomaisen rooli
- suora yhteydenpito
- kirjanpito
- resurssit
III Henkilöstöresurssien taso
- koulutus
- erikoistuminen
Loppuraportin suurin anti koskee nimenomaan oikeusavun järjestelmää ja käytäntöjä. Raportissa on
pohdittu keskusviranomaisen roolia, esitetty suuntaviivojen antamista kansallisille oikeusviran56

omaisille yhdenmukaisten toimintatapojen leviämisen varmistamiseksi, huolehdittu hyvistä toimintatavoista keskinäisessä oikeusavussa, korostettu oikeusapupyyntöjen kirjaamisen tärkeyttä valvonnan keinona, toivottu riittävien resurssien turvaamista hallinnollisille yksiköille sekä asiantuntijoiden tietojen ja taitojen kehittämistä.
Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva loppuraportti sisältää yhteensä 21 suositusta kehittää
oikeusapujärjestelmän tehokkuutta.

5.5 Arviointikriteerit järjestyksessä
Luettelo, jossa ovat kaikki edellä mainitut kansainvälisen oikeusavun kriteerit numeroituna ja järjestettynä eri tasoille näyttää lopullisessa asussaan seuraavalta (myös LIITE 2):
I Lainsäädännön taso
A. Ratifiointimenettely
Kriteeri 1
Kriteeri 2

Ratifiointi (kansainvälisoikeudellisesti)
Voimaansaattaminen (kansallisesti)

B. Kansallinen lainsäädäntö
Kriteeri 3
Kriteeri 4
Kriteeri 5
Kriteeri 6
Kriteeri 7
Kriteeri 8
Kriteeri 9
Kriteeri 10
Kriteeri 11
Kriteeri 12
Kriteeri 13
Kriteeri 14
Kriteeri 15
Kriteeri 16
Kriteeri 17
Kriteeri 18
Kriteeri 19
Kriteeri 20

Oikeusapulaki (tai vastaavat säännökset)
Keskusviranomainen
Oikeusviranomaiset
Yhteydenpitojärjestys
Käännökset
Oikeusapupyyntö
Oikeusapupyynnön täyttäminen
Kieltäytymisperusteet
Noudatettava laki
Asiakirjojen tiedoksianto
Todistajan ja asiantuntijan kutsuminen
Immuniteetti
Rikosrekisteritiedot
Syytteensiirto
Etsintä ja takavarikko sekä kaksoisrangaistavuus
Salassapito, käyttörajoitukset
Muutoksenhaku
Kustannukset
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Kriteeri 21
Kriteeri 22
Kriteeri 23
Kriteeri 24
Kriteeri 25
Kriteeri 26
Kriteeri 27
Kriteeri 28

Rikoksentekijän luovutusvelvollisuus
Luovutuskelpoiset rikokset
Kieltäytymisperusteet
Omien kansalaisten luovuttaminen
Kuolemanrangaistus
Luovuttamismenettely
Erityissääntö
Luovuttamispyyntö

Kriteeri 29
Kriteeri 30

Rikoslain (alueellinen) soveltaminen
Eräitä rikosprosessin erityiskysymyksiä (mm. vangitseminen)

Kriteeri 31
Kriteeri 32

Varojen jäädyttäminen ja
Omaisuuden konfiskaatio vieraan valtion pyynnöstä

II Institutionaalinen taso
Kriteeri 33
Kriteeri 34
Kriteeri 35
Kriteeri 36
Kriteeri 37
Kriteeri 38
Kriteeri 39

Keskusviranomaisen rooli
Suorat yhteydet
Toiminnan tehokkuus
Ohjaus ja neuvonta
Valvonta ja tilastot
Käännöstoiminta
Aineelliset resurssit

III Henkilöstöresurssien taso
Kriteeri 40
Kriteeri 41

Henkilöstöresurssien riittävyys
Perus-, täydennys- ja kielikoulutus

5.6. Oikeusapu Länsi-Euroopan maissa kriteereiden valossa
Länsi-Euroopan maat ovat jo lähes viiden vuosikymmenen ajan soveltaneet eurooppalaisia yleissopimuksia, joten niiden oikeusapujärjestelmät voidaan ottaa kuvauksen pohjaksi eräistä järjestelmien
toiminnallisista vaikeuksista huolimatta. Seuraavassa annetaan arviointikriteereille sisältö länsieurooppalaisessa kontekstissa. Tässä luvussa ei vielä käsitellä Venäjän asioita, mutta se muodostaa
pohjan Venäjän järjestelmän kuvaukselle seitsemännessä luvussa saman metodin avulla.
Lähteinä on käytetty:
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-

Eurooppalaisten yleissopimusten tekstejä sekä sopimusvaltioiden varaumia ja selityksiä18,

-

yleissopimusten selitysmuistioita ja käsikirjoja19 sekä

-

vertaisarvioinnin kyselyä, ensimmäisen arvioinnin loppuraporttia ja erityisesti maakohtaisia
raportteja20. Evaluointien tiedot on kerätty vuosina (kesäkuu) 1998 – (helmikuu) 2000. Vuoden 2003 aikana jäsenmaat ovat neuvoston pyynnöstä antaneet selvityksensä suositusten
johdosta ryhdytyistä toimenpiteistä.21

Erityisesti loppuraportin 21 suositusta oikeusavun tehostamiseksi kuvastavat toiminnan tavoitteita
ja niitä on käytetty hyväksi kriteereiden sisällöllisessä muotoilussa.

I Lainsäädännön taso
1. Ratifiointimenettely
Kriteeri 1

Ratifiointi (kansainvälisoikeudellisesti)

Kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi ja keskinäisen oikeusavun tehostamiseksi valtioita kehotetaan liittymään keskeisiin rikosoikeusapua koskeviin (eurooppalaisiin) yleissopimuksiin ja ratifioimaan ne kohtuullisen ajan kuluessa.22

Kriteeri 2

Voimaansaattaminen (kansallisesti)

Voimaansaattamisjärjestelmästä (monismi/dualismi) riippuen yleissopimukset ovat hyväksymismenettelyn kautta automaattisesti osa valtionsisäistä oikeutta ja suoraan sovellettavissa taikka sitten

18

www.conventions.coe.int <23.4.2003>.
Ks. www.coe.int/tcj/information, josta löytyvät mm. Manual on Mutual Assistance in Criminal Matters PC-OC INF
89ja A Guide to procedures/extradition PC-OC INF 4.
20
Kysely 6439/98 CRIMORG 30. Loppuraportti EYVL C 216, 1.8.2001, s. 14. Maaraportit EU:n neuvoston asiakirjahakemisto www.register.concilium.eu.int. Luxemburgia koskeva arviointiraportti keskinäisestä oikeusavusta ja omaisuuden etsintää ja takavarikointia koskevista kiireellisistä pyynnöistä 5932/99, Alankomaat 10595/99, Irlanti 9079/99,
Kreikka 10596/99, Tanska 10860/99, Espanja 5819/00, Itävalta 14911/00, Italia 7254/00, Belgia 7704/00, Suomi
9392/00, Ranska 12000/00, Saksa 13365/00, UK 7249/01, Ruotsi 7250/01, Portugal 7251/01.
21
Ainoastaan Belgian ja Portugalin selvitys puuttuu elokuussa 2003. Asiakirjat 5155/03 CRIMORG 2 Add 1-13.
22
Loppuraportin suositus 1.
19
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sopimukset pannaan erillisellä lainsäädäntötoimella voimaan.23 Näin sopimusmääräykset tulevat
muodollisesti osaksi valtionsisäistä oikeusjärjestystä.
2. Kansainvälistä oikeusapua (laajasti) koskevan kansallisen lainsäädännön vähimmäissisältö
Kriteeri 3

Oikeusapulainsäädäntö

Yleissopimusten tosiasiallisen soveltamisen varmistamiseksi ja niiden täsmentämiseksi keskeiset
oikeusapua koskevat sopimusmääräykset on sisällytettävä aineelliseen lainsäädäntöön.24 Toisissa
Euroopan valtioissa rikosoikeusapua koskevat säännökset on koottu erityislakiin, toisissa ne ovat
(rikos)prosessilain osana.25
Ruotsissa26 ja Suomessa on erillinen laki, joka koskee kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa. Samoin Saksassa kansainvälinen oikeusapu perustuu kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 1982
annettuun lakiin. Itävallassa on vuonna 1979 annettu rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja
keskinäistä oikeusapua koskeva laki, jota on muutettu 1992 ja 1996.
Tanskassa on ainutlaatuinen järjestelmä, sillä siellä ei lainkaan ole asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä, vaan Tanskan viranomaiset soveltavat analogisesti oikeudenkäymislakia, joka on kaikkia
rikos- ja siviilioikeudellisia menettelyjä koskeva perussäädös.
Belgiassa ei ole lainkaan keskinäistä oikeusapua koskevaa, kattavaa lainsäädäntöä. Se on monistinen maa, jossa yleissopimusten määräyksiä sovelletaan sellaisinaan, jos niissä olevat määräykset
ovat riittävän yksityiskohtaisia. Ainoastaan kaksi oikeudenkäyntilain ja yksi luovuttamislain pykälä
koskee oikeusapua. Sillä ei siis ole erityistä lakia, jossa säädettäisiin oikeusviranomaisten ja hallintoviranomaisten välisestä työnjaosta tai menettelytavoista oikeusapupyyntöjä täytettäessä.
Alankomaille osoitettujen oikeusapupyyntöjen käsittelyä sääntelevät sopimusten lisäksi rikosoikeudenkäyntiä koskevan lain 552h-552s pykälät.

23

Ks. esim. alaviitteessä 20 mainitun kyselyn kysymys A.1.
Ks. Euroopan ihmisoikeussopimuksen osalta Pellonpää s. 41-50.
25
Tiedot on otettu maakohtaisista evaluointiraporteista. Ks. edellä av. 20.
26
Lag om ömsesidig rättshjälp i brottsmål (2000:704).
24
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Luxemburgissa keskinäistä oikeusapua koski arvioinnin aikaan oikeuslaitoksen järjestelyistä 1980
annetun lain 59 artikla. Uusi laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa tuli voimaan elokuussa
2000. Sillä luotiin oikeusapua koskevat puitteet sekä yksinkertaistettiin ja nopeutettiin sovellettavia
menettelyjä sekä luotiin oikeusapua koskeva valvonta- ja muutoksenhakujärjestelmä.
Ranskan järjestelmässä erityispiirteenä on myös yleissopimuksen ensisijaisuus lakiin nähden. Joidenkin määräysten osalta tarvitaan kansallista voimaansaattamista; rahanpesusopimuksen III luvun
mukaiset pyynnöt mainitaan esimerkkinä. Jollei sopimusperustaa ole, noudatetaan luovuttamislain
säännöksiä 30 artiklasta eteenpäin. Rikosprosessilakia on muutettu 1999 lisäämällä siihen yleinen
säännös, jossa määritetään keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen täytäntöönpanoon sovellettava menettely.
Isossa-Britanniassa taasen ei kansainvälisiä sopimuksia sovelleta suoraan ratifioinnin jälkeenkään,
vaan tarvitaan erityistä kansallista lainsäädäntöä. Valtio ratifioi eurooppalaisen yleissopimuksen
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vasta 1991 eli sen jälkeen kun vuoden 1990 rikosoikeudenkäyntilain muutos oli tullut voimaan.27 Mainitun lain kansainvälistä yhteistyötä koskevan 1 luvun muutos on parhaillaan parlamentin käsiteltävänä.
Myös Irlanti on liittynyt myöhään eurooppalaiseen yleissopimukseen – vuonna 1997. Keskinäistä
oikeusapua säännellään pääasiallisesti vuoden 1994 rikosoikeudenkäyntilain VII osan (kansainvälinen yhteistyö) 46 – 55 pykälässä. Nämä säännökset tulivat voimaan 1996.
Espanjan monistisessa järjestelmässä keskinäistä oikeusapua säätelee sopimusten lisäksi oikeuslaitoslain 273 – 278 pykälät ja rikosprosessilain 183 – 196 pykälät. Evaluoinnin aikaan maassa oli
vireillä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeva lakiehdotus, joka päivitysraportin mukaan ei
kuitenkaan ole toteutunut.
Portugalissa lainsäädäntö vaikuttaa selkeältä ja kattavalta. Vuonna 1991 säädetty laki kansainvälisestä yhteistyöstä rikosoikeuden alalla uusittiin 1999. Se sisältää kuusi osastoa: Yleiset määräykset,
luovuttaminen rikoksen johdosta, rikosprosessin siirtäminen, rikosoikeudellisten tuomioiden täytäntöönpano, tuomittujen tai ehdonalaisessa vapaudessa olevien henkilöiden valvonta ja yleinen
oikeusapu rikosasioissa, joka puolestaan jakautuu kolmeen lukuun eli oikeusavun eri menettelytapoja koskevat yhteiset määräykset, oikeusapupyynnöt ja kansainvälisen oikeusavun erityisasiakirjat.

27

“This legislation contains the major provisions of the 1959 Convention”. Ks. Murray – Harris 2000 s. 5-16.
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Viimesijaisesti sovelletaan rikosprosessilakia. Portugali on monistinen valtio, jossa vallitsevan kannan mukaan kansainväliset sopimukset sijoittuvat perustuslain ja muun lainsäädännön väliin.
Italiassa todisteiden hankkimista ja asiakirjojen tiedoksiantoa koskevia kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä säännellään rikosprosessilaissa ja sen täytäntöönpanolaissa. Italiassa, kuten Espanjassakin,
erotetaan passiiviset eli vastaanotetut pyynnöt ja aktiiviset eli esitetyt pyynnöt. Järjestelmä on dualistinen, sillä kansainväliset sopimukset saatetaan osaksi oikeusjärjestelmää täytäntöönpanomääräyksellä, jossa sopimuksen teksti on liitteenä. Rikosprosessilain mukaan lailla on toissijainen asema
kansainvälisiin sopimuksiin nähden.
Kreikassa keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevat rikosprosessilain 457 – 461 pykälät vuodelta 1951 eikä niitä ole sen jälkeen muutettu, vaikka Kreikka ratifioi vuoden 1959 yleissopimuksen
vuonna 1961. Kreikan järjestelmä on dualistinen. Vuoden 1975 perustuslaissa selvennettiin, että
kansainväliset yleissopimukset ovat ensisijaisia kansalliseen lainsäädäntöön nähden.
Eräissä maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa ja vaikkapa Isossa-Britanniassa, oikeusapulainsäädäntöä
voidaan soveltaa myös ei-sopimusmaihin. Systemaattista vastavuoroisuutta ei yleensä vaadita.

Kriteeri 4

Keskusviranomainen

Keskinäistä oikeusapua koskevan yleissopimuksen 15 artiklan mukaan yhteydenpito tapahtuu oikeusministeriöiden kesken. Useat maat ovat vielä varmistaneet 15 artiklaan liittyvissä selityksissään,
että pyynnöt on osoitettava oikeusministeriölle (Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Kroatia, Kypros, Liettua, Ranska, Unkari, Viro). Selvä poikkeus on IsoBritannia, jossa keskusviranomaisena on sisäministeriö. Portugalissa keskusviranomaisena on tasavallan virallinen syyttäjänvirasto.28 Samoin Malta on ilmoittanut keskusviranomaiseksi pääsyyttäjänviraston. Eräät Itä-Euroopan valtiot ovat kaksijakoisesti ilmoittaneet, että esitutkintavaiheessa
pyynnöt pitää osoittaa pääsyyttäjänvirastolle ja oikeudenkäyntivaiheessa oikeusministeriölle (Slovakia, Tšekki, Ukraina). Moldova antaa kummatkin mahdollisuudet. Latvia ja Romania ovat ilmoittaneet peräti kolme keskusviranomaista.
28

Portugali on antanut 24 artiklaa koskevan selityksen , jonka mukaan ”for the purpose of the Convention, the Public
Prosecutor must be considered as a judicial authority”. Portugalilla ei ole 15 artiklaa koskevaa selitystä. Evaluointira-
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Tässä luvussa ei vielä käsitellä Venäjän varaumia ja selityksiä.
Kriteeri 5

Oikeusviranomaiset

Oikeusapusopimuksen 24 artiklassa varataan mahdollisuus määritellä29, mitä viranomaisia sopimusvaltio pitää oikeusviranomaisina yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä ja melkein kaikki
valtiot ovat näin tehneetkin. Ainakin Albanialta on tosin keskusviranomaista koskeva 15 artikla ja
oikeusviranomaisia koskeva 24 artikla menneet sekaisin.
Yleisesti oikeusviranomaisiksi luetaan oikeusministeriö, syyttäjäviranomaiset ja eriasteiset (rikos)tuomioistuimet. Ranskan tyyppisissä maissa tuomioistuinten tutkintatuomarit kuuluvat joukkoon. Saksa – ilmeisesti liittovaltiorakenteesta johtuen – luettelee tuomioistuimet tarkasti nimeltä;
samoin Isolla-Britannialla on lista. Melko usein sisä- tai turvallisuusministeriö mainitaan (näin ainakin Armenia, Romania, Viro). Lisäksi eräät valtiot ilmoittavat oikeusviranomaisiksi myös joukon
poliisiviranomaisia (Islanti, Latvia, Norja, Tanska ja Suomi) sekä raja- ja tulliviranomaisia (IsoBritannia, Suomi). Georgia, Italia ja Liettua ilmoittavat myös perustuslakituomioistuimen oikeusviranomaiseksi. Kreikka ja Liechtenstein eivät ole antaneet selitystä.

Kriteeri 6 Yhteydenpitojärjestys
Yleissopimuksen 15 (2) artiklassa annetaan mahdollisuus kiireellisissä tapauksissa osoittaa pyynnöt
suoraan vastaanottavan osapuolen oikeusviranomaisille tai Interpolin kautta.
Eräät valtiot vaativat, että jos pyyntö lähetetään suoraan, kopio on toimitettava oikeusministeriölle
(Puola, Montenegro ja Serbia). Jotkut ovat lisäksi vahvistaneet, että kiireelliset pyynnöt voidaan
toimittaa Interpolin kautta (Bulgaria, Kypros).
Suorista yhteyksistä lisää kriteerin 34 kohdalla.

portin mukaan (s. 24) oikeusministeriö toimi keskusviranomaisena 1.10.1999 saakka, minkä jälkeen keskusviranomaiseksi tuli tasavallan virallisen syyttäjän virasto (Procuraduria Geral da Republica).
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Kriteeri 7

Käännökset

Yleissopimuksen 16 artiklaan liittyvä selitys on ehdottomasti oikeusapusopimuksen suosituin varauma. Artiklan pääperiaate on, ettei asiakirjojen käännös ole tarpeen. Tästä huolimatta lähes kaikki
sopimusvaltiot ovat varanneet itselleen oikeuden vaatia, että pyyntö on käännetty joko sen omalle
kielelle tai jommallekummalle Euroopan neuvoston virallisista kielistä, joita ovat englanti ja ranska.
Muutamat maat hyväksyvät näistä vain englannin. Slovenia hyväksyy ainoastaan slovenian kielen,
mikä kylläkin vaikuttaa sopimuksen vastaiselta varaumalta. Liettua ja Norja varaavat oikeuden
käännättää asiakirjat lähettäjän kustannuksella. Juuri käännösten kalleus onkin syynä lukuisiin varaumiin. Suomella on erittäin laaja kielivalikoima (suomi, ruotsi, norja, tanska, englanti, ranska,
saksa). Vain Belgialla, Ranskalla, Tšekillä ja Turkilla ei ole kielivaraumaa

Kriteeri 8

Oikeusapupyyntö

Todisteiden hankkiminen on oikeusapusopimuksen keskeisin kohta. Pyyntö voidaan tehdä joko
esitutkinta- tai oikeudenkäyntivaiheessa. Todistelulla tarkoitetaan henkilötodistelua eli todistajan,
asianomistajan tai epäillyn kuulemista taikka erilaisten kirjallisten todisteiden hankkimista mukaan
lukien niiden saamiseksi tarvittavat pakkokeinot (etsintä ja takavarikko).30
Oikeusapupyynnön tekemisessä on tärkeää, että on määritelty ne viranomaiset, jotka voivat lähettää
oikeusapupyyntöjä. Eri valtioiden käytäntöjä on kuvattu perusteellisemmin keskusviranomaisen
toimivaltaa ja roolia koskevan kriteerin 33 yhteydessä.

29

Alun perin määrittelyongelma johtui siitä, että syyttäjäviranomaiset eräissä maissa luetaan hallintoviranomaisiin. Ks.
selitysmuistio.
30
Ks. todistelupyyntöjä koskevasta tilastosta jakso 8.3.
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Myös pyynnön sisällöstä on hyvä olla perusmääräykset laissa. Lisäksi useat keskusviranomaiset
ovat antaneet tarkempia ohjeita. Parhaimpien joukkoon kuuluvat mielestäni Ison-Britannian keskusviranomaisen laatimat ohjeet, erityisesti pyynnön perustelemisen osalta.31
EU:ssa on laadittu oikeusapupyynnön tekemistä varten mallilomake ja Euroopan neuvostossakin
asia on ollut esillä.32
Kriteeri 9

Oikeusapupyynnön täyttäminen

Jokaisella valtiolla on oltava mekanismi, minkä avulla se panee täytäntöön saapuvat oikeusapupyynnöt. Sääntelyssä on mainittava pyyntöjen täyttämiseen osallistuvat viranomaiset ja niiden toimivalta. Kansainvälinen yhteisö asettaa järjestelmän tehokkuudelle suuret vaatimukset.33
Eri valtioiden menettelyjä oikeusapupyyntöjen täyttämisessä on kuvattu tarkemmin keskusviranomaisen toimivaltaa koskevan kriteerin 33 yhteydessä.

Kriteeri 10 Kieltäytymisperusteet
Oikeusapusopimuksen 2 artikla sisältää mahdollisuuden evätä pyyntö, jos kyseessä on poliittinen tai
fiskaalinen rikos taikka perusteilla, jotka liittyvät valtion täysivaltaisuuteen, turvallisuuteen tai oikeusjärjestyksen yleisiin periaatteisiin (ordre public). Seuraavan tyyppisiä kieltäytymisperusteita
voidaan jäsentää varaumien perusteella:
-

kaksoisrangaistavuus (Armenia, Bulgaria, Liettua, Moldova, Unkari, Viro),

-

non bis in idem/vireilläolovaikutus (Alankomaat, Armenia, Belgia, Bulgaria, Georgia, Irlanti, Iso-Britannia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Malta, Moldova, Norja, Ruotsi, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Ukraina),

-

rikoksen vanhentuminen (Bulgaria, Moldova, Suomi),

-

erityissääntö (Irlanti),

-

rikoksen luovutuskelpoisuus ehtona (Itävalta),

-

salassapitomääräykset (Itävalta),

31

ks. Murray – Harris 2000 s. 43-45 ja erityisesti appendix K. Oikeusapupyynnön tekemistä koskevat ohjeet ovat saatavilla Ison-Britannian keskusviranomaisen kotisivulla osoitteessa www.homeoffice.gov.uk/docs/guidelns. Suomessa
mm. Lardot on kiinnittänyt oikeusapupyynnön laatimista koskevassa kirjoituksessaan huomiota siihen, miksi oikeusapua haetaan. Ks. Lardot s. 43.
32
Request for mutual legal assistance in criminal matter. Ks. www.ue.eu.int/ejn2/rogatory/.
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-

valtiorikokset (Armenia) ja

-

poliittiset, syrjintään liittyvät, mielenterveydelliset ja yleiset ihmisoikeusperusteet (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Ukraina).

Noin puolet sopimusvaltioista on siis antanut selityksen, jossa varataan oikeus olla antamatta oikeusapua, jos pyynnön kohteena oleva henkilö on jo kertaalleen tuomittu pyynnön perusteena olevasta
teosta joko vastaanottajavaltiossa tai jossakin kolmannessa valtiossa (non bis in idem) taikka jos
vastaanottajavaltiossa on jo vireillä häntä koskeva oikeudenkäynti.
Varsinkin Itä-Euroopan mailla näyttää olevan selityksiä, joissa varataan kieltäytymisoikeus, jos
rikos ei ole rangaistava vastaanottajavaltion lain mukaan. Tällainen kaksoisrangaistavuutta koskeva
selitys on perinteisesti liitetty ainoastaan etsintää ja takavarikkoa koskevaan 5 artiklaan. Varauma
on sikäli erikoinen, että kaksoisrangaistavuuden vaatimus ei ole perinteisesti kuulunut Itä-Euroopan
maiden oikeusjärjestelmään.

Kriteeri 11 Noudatettava laki
Yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen mukaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen tulee täyttää
todistelupyyntö lainsäädäntönsä mukaisessa järjestyksessä (logus regit actum). Kansainvälisen
käytännön mukaan on tosin aina mahdollisuus pyytää oman maan mukaista menettelyä. Pyyntö voi
koskea esim. puolustusasianajajan läsnäoloa esitutkinnassa tai kuulustelupöytäkirjan muotomääräyksiä. Tämän periaatteen osalta uudet sopimukset, kuten EU:n oikeusapusopimus34 ja Euroopan
neuvoston oikeusapusopimuksen toinen lisäpöytäkirja35, tuovat suuren muutoksen. Toisen lisäpöytäkirjan 8 artiklan mukaan vastaanottavan valtion on noudatettava pyyntöä siinä laajuudessa, kun se
ei ole sen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista. EU-sopimuksessa kieltäytymiskynnystä on
nimenomaisesti nostettu. Uusi menettelytapavelvoite kuvastaa oikeusavun kehityssuuntausta, jossa
siirrytään locus regit actum -periaatteesta forum regit actum -periaatteeseen.
Oikeusapua pyytävän valtion lainsäädännön noudattaminen on ylevä periaate, mutta epäilen, että
sen käytännön toteuttamisessa tulee todennäköisesti olemaan monenlaisia rikosprosessien yhteensovittamis- ja muita vaikeuksia.
33
34

Ensimmäisen arvioinnin loppuraportin suositus 5.
Jahkola 2000 s. 513-515, 525-526.
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Kriteeri 12 Asiakirjojen tiedoksianto
Asiakirjojen tiedoksiantoa koskee yleissopimuksen 7 artikla. Pääsäännön mukaan tiedoksianto tapahtuu pelkästään asiakirjojen luovuttamisella vastaanottajalle, mutta pyynnön esittänyt osapuoli
voi pyytää myös joko vastaanottavan osapuolen tiedoksiantolainsäädännön mukaista menettelyä tai
oman lainsäädäntönsä mukaista menettelyä.
Kuten aiemminkin on todettu, tiedoksiantoasiat muodostavat oikeusapupyyntöjen suuren massan.
Toisaalta ne eivät yleensä ole juridisesti monimutkaisia. Toisaalta niiden suuri määrä vaatii järjestelmältä tehokkuutta.
Juridiseksi ongelmaksi saattaa muodostua se, millä edellytyksin ulkomailla suoritettu tiedoksianto
on pätevä. Ruotsissa36 asiasta on selvästi säädetty: Siviiliasioissa ”delgivning med någon som är
bosatt eller vistas utanför landet kan ske enligt lagen på den orten” ja rikosasioissa ”delgivning av
stämningen alltid måste ske med den sökte personligen”. Suomessa rikoshaasteen tiedoksiantoa
ulkomailla on käsitelty tapauksessa KKO 2000:107.
EU:n arvioinnin loppuraportissa ehdotetaan, että asiakirjojen tiedoksianto ja muuta keskinäistä oikeusapua koskevien pyyntöjen käsittely eriytettäisiin muista oikeusapupyynnöistä ja että menettelyjä yksinkertaistettaisiin. Pidän näkemystä perusteltuna.37 Myös empiirisestä tutkimuksesta voi
saada tukea käsitykselle.38
Yleissopimuksen 7 (3) artikla varaa sopimuspuolelle mahdollisuuden antaa selitys, että rikoksesta
syytetyn henkilön haastamista koskevat asiakirjat on toimitettava sen viranomaisille määräajassa
ennen oikeudenkäyntipäivää. Aika ei saa ylittää 50 päivää. Noin puolet sopimusvaltioista on ilmoittanut määräajan.39
35

Sopimus (ETS 182) tulee voimaan ensimmäisen kolmen jäsenvaltion eli Albanian, Puolan ja Tanskan osalta 1.4.2004.
Ks. www.conventions.coe.int <12.11.2003>.
36
RB 33:6 ja Delgivningslagen 5 §. Ks. myös Vigren 1995 s. 244-247.
37
Ruotsissa oikeusapulaki ei koske lainkaan tiedoksiantoasioita, vaan sitä koskevat säädös 1909:24, Rättegångsbalken
ja Delgivningslagen (1979:428). Ks. The Swedish Rules 2001 s. 8.
38
Ks. jakso 8.3.
39
Armenia (50 päivää), Belgia (50), Espanja (30), Islanti (50), Israel (40), Itävalta (30), Kypros (40), Malta (50), Norja
(30), Puola (30), Portugali (50), Ranska (30), Romania (40), Ruotsi (30), Saksa (1 kuukausi), Serbia ja Montenegro
(30), Slovakia (30), Suomi (30), Sveitsi (30), Tšekin tasavalta (30), Turkki (40), Ukraina (40), Unkari (40), Viro (40).
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Kriteeri 13 Todistajan ja asiantuntijan kutsuminen
Yleissopimuksen 8 – 11 artiklat koskevat todistajan ja asiantuntijan kutsumista oikeudenkäyntiin
siten, että 8 artikla koskee todistajalle asetettavia uhkia ja rangaistuksia, 9 artikla hänelle maksettavaa päivärahaa ja muita kustannuksia, 10 artikla henkilökohtaista saapumista sekä 11 artikla vapautensa menettänyttä henkilöä todistajana.
Todistajan kutsuminen vieraasta valtiosta todistamaan oikeudenkäyntiin on käytännössä verraten
harvinaista. Sen sijaan pyynnön esittäminen todistajan kuulemiseksi ulkomailla, varsinkin esitutkintavaiheessa, on varsin tavallista. Kansainvälisessä käytännössä todistaja on kunniavieras, jonka
saapumista ei saa uhata sanktioilla. Jos hänet todella halutaan paikalle, tarvitaan yleensä erityistoimia, kuten yksilöllistä avustamista matkajärjestelyissä. Huomiota tulee kiinnittää haasteasiakirjoihin: ne eivät saisi sisältää tarpeettomia uhkia poissaolon varalta, niiden tulee antaa asianmukaiset
ohjeet päivärahasta ja kustannusten korvaamisesta sekä (seuraavassa kohdassa käsiteltävästä) todistajan koskemattomuudesta.40
Varaumat koko 11 artiklaan ovat melko yleisiä.

Kriteeri 14 Immuniteetti
Yleissopimuksen 12 artiklan mukaan todistajaa tai asiantuntijaa, joka on kutsusta saapunut pyynnön
esittäneen valtion oikeusviranomaisen eteen todistamaan, ei saa syyttää tai vangita tai muulla tavoin
rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan rikoksen johdosta, joka on tapahtunut ennen hänen lähtöään pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueelta. Myöskään rikosasian vastaajaa ei saa syyttää tai
hänen vapauttaan rajoittaa muista, kuin haasteessa mainituista rikoksista.
Ainoastaan Maltalla, Sveitsillä ja Isolla-Britannialla on selitys 12 artiklaan.

40

Ks. esim. McClean 1992 s. 136-1138 ja Ömsesidig 1999 s. 197-200 sekä Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s.
332-348. Vrt. HE 31/2003, Yksityiskohtaiset perustelut 5 artiklan osalta. Suomessa Pohjoismaita koskevat omat säännöksensä.
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Immuniteetin tarkoituksena on edistää henkilöiden vapaaehtoista saapumista maahan. Suomessa
koskemattomuudesta on säädetty erillisessä laissa (11/1994). Immuniteettikysymystä koskee korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1999:13.

Kriteeri 15 Rikosrekisteritiedot
Yleissopimuksen 13 artikla koskee rikosrekisteritietojen antamista. Pääsäännön mukaan tietoja on
annettava samassa mitassa kuin kotimaan viranomaisillekin vastaavissa tapauksissa.
Islannilla, Liettualla, Tanskalla ja Unkarilla on samansisältöinen selitys, jossa ne ilmoittavat antavansa otteita vain koskien vireillä olevan rikosasian syytettyä. Puolalla on selitys, jossa se ilmoittaa
toimittavansa otteita vain keskusrekisterissä olevista henkilöistä. Myös Bulgarialla ja Sveitsillä on
selitys tähän artiklaan. Moldovalla on täysvarauma.

Kriteeri 16 Syytteensiirto
Syytteen siirtämistä valtiosta toiseen koskee sopimuksen 21 artikla. Se on tärkeä sopimusmääräys,
etenkin, jos valtio ei kuulu varsinaiseen oikeudenkäynnin siirtoa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen.
Eräillä valtioilla (Itävalta, Slovakia) on lähinnä käännöksiin tai reitteihin liittyviä varaumia ja selityksiä. Irlanti, Iso-Britannia ja Malta varaavat oikeuden olla lainkaan soveltamatta kyseistä artiklaa.

Kriteeri 17 Etsintä ja takavarikko sekä kaksoisrangaistavuus
Yleissopimuksen 5 artikla sallii varauman, jolla voidaan evätä etsintää tai takavarikkoa koskeva
pyyntö mm. sillä perusteella, ettei pyynnössä tarkoitettu teko ole rangaistava sekä pyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaan.
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Tämä kaksoisrangaistavuutta koskeva ehto on ainakin EU-ympäristössä aikansa elänyt.41 Evaluointiraportin mukaan käsite on juridisesti epämääräinen – sitä sovelletaan eri lailla eri valtioissa ja jopa
eri tuomioistuimissa. Lisäksi sen käytännön haittavaikutuksista ei olla yhtä mieltä. Jos kaksoisrangaistavuuteen suhtaudutaan joustavasti, se tarkoittaa lähinnä sitä, että samanluonteinen rikos on
rangaistava (double punishability). Ankarimmillaan jonkin valtion käytäntö saattaa estää pyyntöjen
lähettämisen kokonaan. Ja ainakin ehto huomattavasti hidastuttaa menettelyä. Nimenomaan todisteiden hankkimisessa kaksoisrangaistavuus pakkokeinojen edellytyksenä liittyy EU-ympäristössä
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja on muodostunut EU:n aineellisen rikosoikeuden yhdenmukaistamisen tärkeimmäksi osa-alueeksi.
Kaikesta tästä huolimatta 5 (a) artiklaan kohdistuvat selitykset ovat erityisen suosittuja: Albania,
Armenia, Bulgaria, Georgia, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Kypros, Liechtenstein, Liettua, Moldova, Norja, Puola, Portugal, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Tšekki, Turkki ja Viro ovat sen tehneet.
Alankomailla, Belgialla, Georgialla, Islannilla, Liettualla, Luxemburgilla, Moldovalla, Norjalla,
Puolalla ja Turkilla on selitys b-kohtaan (siinä ehtona on, että rikoksesta voitaisiin luovuttaa). Bulgarialla, Espanjalla, Georgialla, Irlannilla, Islannilla, Iso-Britannialla, Itävallalla, Kyproksella,
Liettualla, Maltalla, Moldovalla, Norjalla, Portugalilla, Puolalla, Romanialla, Ruotsilla, Suomella,
Saksalla, Slovakialla, Slovenialla, Tšekillä, Tanskalla, Unkarilla, Turkilla, Ukrainalla ja Virolla on
selitys c-kohtaan (ehtona, että pyynnön täyttäminen on vastaanottaneen osapuolen lain mukaista).
Vain Israelilla, Italialla, Kreikalla, Latvialla, Ranskalla ja Serbia-Montenegrolla ei ole selitystä 5
artiklaan.
Toisaalta kaksoisrangaistavuuden säilyttämistä pakkokeinojen yhteydessä puoltaa se, että pakkokeinojen käyttäminen vaikuttaa syvästi yksilön oikeudelliseen asemaan.

Kriteeri 18 Salassapito ja käyttörajoitukset

41

Ks. Ensimmäisen arvioinnin loppuraportin suositus 4 ja Jahkola 2000 s. 513-515, jonka mukaan EU sallii toistaiseksi
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 5 artiklaan kohdistuvat varaumat. Mm. Ruotsi on helpottanut vaatimuksiaan ja
tarkistanut varaumiaan vuoden 2000 lainuudistuksen yhteydessä. Ks. Ömsesidig 1999 s. 122-129.
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Kansainvälisen käytännön mukaan oikeusapua antava valtio voi liittää vastaukseensa sen käyttöä
rajoittavan ehdon. Esimerkiksi Sveitsi saattaa liittää vastaukseensa lauseen, ettei tietoja saa käyttää
verotustarkoituksiin.
Siltä varalta, että oikeusapupyynnön esittäneessä valtiossa – syystä tai toisesta – kuitenkin käytettäisiin saatuja tietoja vastoin ehtoja, on tarpeen, että kansallisesta lainsäädännöstä löytyy säännös
väärinkäyttötilanteita varten. Suomessa asiasta säädetään rikosoikeusapulain 27 §:ssä.42
Säännös luottamuksellisuudesta löytyy oikeusapusopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 23 artiklasta.
Kriteeri 19 Muutoksenhaku
Eurooppalainen yleissopimus ei sisällä määräyksiä muutoksenhausta. Oikeusapua annetaan pääsääntöisesti vastaanottajavaltion menettelysääntöjen mukaan. Maakohtaisten arviointiraporttien
perusteella muutoksenhakuoikeus poikkeaa huomattavasti eri valtioissa. Ainakin perussäännös
muutoksenhausta on oltava.43
Käytännössä oikeusapua pyytävän valtion voi olla hyvin vaikea hakea muutosta, jos päätös on kielteinen. Prosessin kohteena oleva vastaaja taas voi käyttää järjestelmää hyväkseen viivyttämistarkoituksessa. Niinpä EU:n kanta on, että jäsenvaltioiden on tutkittava kansallisia menettelysäännöksiään, jotta estettäisiin muutoksenhakuoikeuksien käyttö viivyttämistarkoituksessa.44

Kriteeri 20 Kustannukset
Yleissopimuksen 20 artiklan mukaan oikeusapupyynnön täytäntööpanosta aiheutuvista kuluista ei
saa vaatia korvausta. Artiklaan ei ole tehty varaumia.

42

Suomessakin rikosoikeusapulain 27 §:n soveltaminen on ollut esillä tapauksessa, jossa kaksi verohallinnon virkamiestä tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun he olivat tahallaan käyttäneet verotarkastuksessa Luxemburgin
viranomaisten oikeusapuna antamia pankkitilitietoja, vaikka Luxemburg oli oikeusavun antamisen yhteydessä asettanut
ehdon, jonka mukaan tietoja ei saanut käyttää verotusta koskeviin tarkoitukseen. Helsingin käräjäoikeuden tuomio
9.11.2001 01/11184. Tuomio on lainvoimaa vailla. Ks. myös Helsingin Sanomat 10.11.2001.
43
Selkeät säännökset muutoksenhausta oikeusapuasioissa ovat erittäin harvinaista. Tällä tarkoitan erityisesti säännöksiä
siitä, millä edellytyksin vieras valtio (ei toimenpiteen kohde) voi valittaa. Ruotsissa asiaan paneuduttiin oikeusapulainsäädännön uudistamisen yhteydessä Ks. Ömsesidig 1999 s. 183-186.
44
Ensimmäisen arvioinnin loppuraportti kohta h) muutoksenhakuoikeudet.
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Kriteeri 21 Rikoksentekijän luovutusvelvollisuus
Seuraavaksi otetaan esille muutamia keskeisiä kriteerejä luovutussopimuksesta. Edellä kohdassa 3.3
on käsitelty luovutussopimusta ja luovutusvelvollisuutta yleisellä tasolla. Euroopan unionissa ei ole
tehty luovutusasioita koskevaa arviointia.
Sopimuksen 26 artiklan mukaan kukin sopimuspuoli voi tehdä varauman yleissopimuksen minkä
tahansa määräyksen suhteen. Luovutusvelvollisuutta koskevaan 1 artiklaan on tehty joitakin varaumia. Varaumat koskevat kieltäytymistä mm. seuraavilla perusteilla:
-

yleinen valtion suvereenisuutta koskeva varauma (Azerbaidžan),

-

epäilty toimitettaisiin väliaikaisen/erityisen tuomioistuimen eteen (Andorra, Armenia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Georgia, Islanti, Itävalta, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Portugali, Ruotsi, Suomi, Tanska, Unkari),

-

henkilön terveys tai muut humanitääriset seikat tahi ihmisoikeudet (Alankomaat, Andorra,
Armenia, Azerbaidžan, Belgia, Iso-Britannia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska,
Ruotsi, Tanska, Suomi, Sveitsi, Ukraina, Unkari),

-

henkilö on saanut turvapaikan (Armenia),

-

kuolemanrangaistuksen uhka (Belgia),

-

non bis in idem (Tanska),

-

Portugalin varauman, joka koskee elinkautisia rangaistuksia, tulkinta (Saksa, Sveitsi),

-

tuomio syytetyn poissa ollessa (Alankomaat, Iso-Britannia, Luxemburg),

-

riittävä näyttö, vähäinen rikos, vanhentuminen (Malta).

Kriteeri 22 Rikokset, joista luovutetaan
Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan
mukaan luovuttamispyyntöön on suostuttava kysymyksen ollessa sellaisista rikoksista, joista saattaa
pyynnön esittäneen osapuolen ja sen osapuolen, jolle pyyntö on esitetty, lain mukaan seurata yhden
vuoden vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä turvaamistoimenpide tahi sitä ankarampi rangaistus taikka vähintään neljän kuukauden pituinen seuraamus täytöntöönpantavaksi.
Varaumat 2 artiklaan ovat seuraavanlaisia:
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-

ei rangaistuksen alarajaa (Albania),

-

alaraja kuuden kuukauden tuomio (Armenia),

-

alaraja kaksi vuotta (Ranska)

-

yhden vuoden alarajan vahvistuksia (Islanti, Iso-Britannia, Norja, Portugali, Romania, Ukraina),

-

riittävä näyttö vaaditaan (Israel),

-

vastavuoroisuuden periaate (Espanja) ja

-

erityinen varauma sopimuksen 2(2) artiklaan (Itävalta).

Kriteeri 23 Kieltäytymisperusteet
Tämän kriteerin alla käsitellään useissa eri artikloissa mainittuja kieltäytymisperusteita ja niihin
tehtyjä varaumia yhdessä:45
Luovuttaminen ei ole sallittu poliittisista rikoksista. Poliittisen rikoksen käsite on perinteisesti luovutusoikeudessa kuuma aihe46 ja tällä hetkellä voimakkaan kehityksen kohteena esim. EU:ssa47.
Tähän 3 artiklaan ovat tehneet varaumia Armenia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Liettua,
Malta, Moldova, Norja, Ruotsi, Suomi Sveitsi ja Tanska.
Sotilasrikokset eivät lainkaan kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Varaumia 4 artiklaan ovat tehneet
Armenia, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Ukraina.
Vero-, tulli ja valuuttarikokset ovat alun perin olleet erityistapaus, mutta nykyisin lähes kaikki valtiot ovat liittyneet ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan. Alkuperäisen sopimuksen 5 artiklan varaumat

45

Träskman 1997 s. 330-332 on jakanut kieltäytymisperusteet samaan tapaan ryhmiin:
1) brottet (politisk/fiskal)
2) personen (medborgare)
3) processuella (ne bis in idem)
4) straffet (minimum) och
5) varierande (specialitet).
46
Van den Wijngaert 1980, Gilbert 1991 s. 113-183. Gilbert 1998 s. 203-334.
47
EU:n vuoden 1995 ja 1996 luovutussopimuksissa on huomattavasti rajoitettu poliittisten rikosten osuutta kieltäytymisperusteena.
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eivät kaikilta osin ole pysyneet ajan tasalla, vaan käytännössä apua annetaan laajemmin, kuin varaumien kieltäytymisperusteista voisi päätellä.48
Lähinnä rikosprosessuaalisia esteitä koskevia varaumia:
- artiklaan 9 Non bis in idem liittyen (Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Sveitsi) ja
- artiklaan 10 Rikoksen vanhentuminen (Iso-Britannia ja Malta).

Kriteeri 24 Omien kansalaisten luovuttaminen
Luovutussopimuksen 6 artiklan mukaan sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä luovuttamasta omia
kansalaisiaan. Melkein sataprosenttisesti valtiot kieltäytyvätkin luovuttamasta omia kansalaisiaan.
Kokemuksen perusteella lievennyksiä on joitakin: Viro voi tietyin ehdoin luovuttaa omia kansalaisiaan, samoin Sveitsi. Alankomaat voi luovuttaa kansalaisiaan oikeudenkäyntiä varten. Myös IsoBritannia saattaa luovuttaa omia kansalaisiaan.
Sopimuksen 6 1(b) artiklan mukaan sopimuspuoli voi selityksessään määrittää, mitä kansalaisilla
tarkoitetaan. Useat ovat näin tehneetkin. Joissakin selityksissä otetaan kantaa kaksoiskansalaisuuteen ja sen suhteen, miten tai minkä ajankohdan mukaan kansalaisuus määritellään (rikoksen tekoaika/luovuttamispäätöksen ajankohta/turvapaikan saaneet). Pohjoismailla on aivan oma, laaja kansalaisuuskäsitteensä. Kansalaisella tarkoitetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansalaisia sekä näissä maissa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia.

Kriteeri 25 Kuolemanrangaistus
Luovutussopimuksen 11 artiklan mukaan luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jolle pyynnön vastaanottanut osapuoli anna riittäviä takeita siitä, ettei kuolemanrangaistusta panna täytäntöön.
Selitykset koskien 11 artiklaa ovat melko tavallisia (Andorra, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Unkari, Liechtenstein, Sveitsi, Turkki). Portugalin varauma on niin yksioikoinen49, että se on poikinut
48

Korhonen 2001.
Portugal shall not grant extradition for offences punishable by the death penalty under the law of the requesting
state.
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joukon vastaselityksiä (mm. Saksalta), joissa todetaan, että ehdottoman kuolemanrangaistuksen
uhan lisäksi tulee ottaa huomioon muutkin olosuhteet, kuten mahdollisuus muuttaa rangaistus elinkautiseksi.

Kriteeri 26 Luovuttamismenettely
Asiantuntijakomitea PC-OC on julkaissut sopimusvaltioiden luovutusmenettelyä koskevan käsikirjan, mikä tosin ei sisällä aivan kaikkien valtioiden tietoja.50 Menettelyssä noudatetaan 22 artiklan
mukaan sen osapuolen lakia, jolle pyyntö on esitetty. Käsikirjan kuvausten perusteella menettely
etenee karkeasti yleistäen seuraavasti:
Yleensä luovutusmenettely alkaa ns. väliaikaisella säilöönottamisella 16 artiklan nojalla. Tähän
vaiheeseen osallistuvat useat viranomaiset. Pidätysmääräys tulee normaalisti Interpolin kautta.
Syyttäjä ja mahdollisesti tutkintatuomari käsittelevät vangitsemisasiaa. Yleensä ensimmäisen asteen
tuomioistuin päättää vangitsemisesta. Päätöksestä voi yleensä valittaa.
Luovuttamismenettelyssä on erikoista se, että se on yhdistelmä hallinnollista ja oikeudellista prosessia.51 Varsinainen luovuttamispyyntö tulee vastaanottavan valtion viranomaisille joko diplomaattiteitse ulkoministeriön kautta tai suoraan oikeusministeriölle.52 Joissakin harvoissa tapauksissa pyynnöt lähetetään pääsyyttäjänvirastolle. Oikeusministeriö suorittaa alustavan, muodollisen
tarkastuksen. Ministeriö voi pyytää lisäselvityksiä. Sen jälkeen käsittely jatkuu oikeudellisena.
Yleensä ministeriö siirtää asiakirjat syyttäjäviranomaisille. Tässä vaiheessa joko syyttäjä (tai poliisi)
tai alioikeus kuulee henkilöä sen selville saamiseksi, suostuuko syytetty luovutukseen. Tuomioistuin, monissa tapauksissa joku ylemmän asteen oikeus, tekee päätöksen luovutuskysymyksestä.
Siinä huomioidaan mm. luovutuspyynnön muoto ja sisältö sekä rikoksen luovutuskelpoisuus ja sen
esteet. Oikeuden päätöksestä on usein mahdollisuus valittaa ylempiin tuomioistuimiin. Tämän jälkeen käsittely jatkuu taas ministeriössä hallinnollisena menettelynä. Lopullisen päätöksen luovut50

www.coe.int/tcj.
Frände on Suomesta luovuttamisen oikeussuojakysymyksiä koskevassa artikkelissaan pohtinut menettelyä myös
prosessuaalisesta näkökulmasta. Hän toteaa, että luovutusasian käsittely oikeusministeriössä on hallintomenettelyä.
Luovuttamislailla (456/1970) on kuitenkin etusija hallintomenettelylakiin (598/1982) nähden. Muita tästä näkökulmasta
kiinnostavia vaiheita ovat keskusrikospoliisin suorittama tutkinta, vangitsemista koskeva oikeudenkäynti ja käsittely
korkeimmassa oikeudessa. Ks. Frände 2001 s. 20-21.
52
EU-jäsenvaltioiden välillä menettelyä on yksinkertaistettu jo vuoden 1995 luovuttamissopimuksen avulla. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen myötä EU-jäsenvaltioiden välinen menettely tulee merkittävästi eriytymään Euroopan neuvoston valtioiden välisestä menettelystä. Ks. HE 88/2003.
51
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tamisesta tekee oikeusministeri (tai peräti hallitus). Oikeusviranomaisen kielteinen kanta sitoo
useimmiten ministeriä. Muutoin ministeri voi päätöstä tehdessään ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuus- tai muita näkökohtia. Joskus vielä tässäkin vaiheessa voidaan valittaa. Päätöksestä ilmoitetaan luovutuspyynnön tehneelle valtiolle. Luovutettavan noutamisesta sovitaan poliisiviranomaisten kesken.
Tässä ei käsitellä erilaisia kahdenvälisiä tai nopeutettuja menettelyjä. Luovuttamismenettelyä toiseen suuntaan käsitellään luovuttamispyynnön yhteydessä (kriteeri 28).

Kriteeri 27 Erityissääntö
Luovutussopimuksen 14 artiklan mukaan luovutettua henkilöä ei saa syyttää, tuomita tai häneltä
riistää vapautta sellaisen rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, mikä on
määrätty rikoksesta, joka on tapahtunut ennen hänen luovuttamistaan, ellei tämä rikos ole luovuttamisen syynä. Poikkeuksen muodostavat artiklassa mainitut ns. luovuttamisen laajennus ja maasta
poistumiselle varattu 45 päivän aika.
Tämä artikla on luovuttamisoikeuden kulmakiviä, joka myös käytännössä aiheuttaa eniten soveltamisongelmia. Siksi luovuttamispyyntöä tehtäessä valmistelu on koordinoitava niin, että pyynnössä
on mainittu kaikki rikokset. Luovuttamispyynnön myöhempi laajentaminen koskemaan muitakin
rikoksia ei nimittäin sekään ole yksinkertaista.53

Kriteeri 28 Luovuttamispyyntö
Luovuttamispyynnöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista on sovittu 12 artiklassa. Kirjalliseen
pyyntöön on liitettävä vangitsemismääräys, selostus niistä rikoksista, joiden perusteella luovuttamista pyydetään, rikokseen sovellettavat säännökset sekä syytettyä koskevat henkilötiedot. Vangitsemismääräys on luovuttamispyynnön ydin. Sen tulee olla oikeusviranomaisen antama.54
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Ks. luovuttamissopimuksen 14(1)(a) artikla. Suomessa vangitsemismääräyksen antamista muiden kuin ns. ensiluovutusten yhteydessä selkiytettiin yleiseen luovuttamislakiin tehdyllä muutoksella 296/2002.
54
Luovuttamissopimuksen selitysmuistio 12 artiklan kohdalla.
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Luovutuspyynnön sisällöstä ja etenkin sen esittämiseen oikeutetuista viranomaisista on säädettävä
kansallisessa laissa. Kokemuksen mukaan eräät maat (Irlanti, Iso-Britannia, Israel) ovat antaneet
ulkomaisia yhteistyökumppaneitaan varten yksityiskohtaisia ohjeita luovutuspyynnön tekemisestä.
Niihin ei valitettavasti ole viitattu varaumissa tai selityksissä.

Kriteeri 29 Rikoslain (alueellinen) soveltamisala
Luovuttamispyynnön edellytyksenä on, että luovutusta pyytävällä valtiolla on toimivalta tutkia ja
tuomita rikoksesta.55 Esikysymyksenä joudutaan määrittelemään rikoksen tekopaikka. Kansainvälinen yhteistyö edellyttää, että valtioilla on selkeät säännökset rikoslakinsa alueellisesta soveltamisesta. Myös oikeusavun pyytämisen ehtona on, että tuomioistuimella on toimivalta käsiteltävänä
olevassa rikosasiassa. Ei ole lainkaan harvinaista, että useammalla valtiolla olisi toimivalta käsitellä
samaa rikosasiaa. Kansainvälisessä oikeudessa on useita ns. liittymäperiaatteita, joiden avulla valtioiden välisiä toimivaltakonflikteja yritetään estää ja sääntöjä yhtenäistää.56 Ongelmaksi ei niinkään
muodostu päällekkäinen toimivalta, vaan toimivallan puuttuminen ja rikosvastuun toteuttamatta
jääminen.
Rikosoikeudessa kansainvälinen toimivalta johtaa aina kansallisen rikoslain soveltamiseen.57 Sen
sijaan siviiliprosessissa lainvalintasäännökset voivat johtaa siihen, että joudutaan soveltamaan vieraan valtion oikeutta.
Jos valtio ei syystä tai toisesta luovuta henkilöä, se usein sitoutuu itse ajamaan syytettä epäiltyä
vastaan: aut dedere aut judicare eli luovuta tai syytä.58 Syytetoimenpiteisiin ryhtyminen vieraan
valtion pyynnön perusteella, jolloin rikos on tehty tuon valtion alueella, vaatii normaalisti rikoslain
soveltamisalaan erityisen toimivaltasäännöksen (sijaislainkäytön periaate).59
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Ks. esim. Gilbert s. 1991 s. 39 -47.
Tupamäki luettelee kaiken kaikkiaan kahdeksan periaatetta: alueperiaate, kansalaisuusperiaate (eli aktiivinen persoonallisuusperiaate), lippuperiaate, suojeluperiaate (reaaliperiaate), passiivinen persoonallisuusperiaate, universaaliperiaate, sijaislainkäytön periaate ja vaikutusperiaate. Ks. Tupamäki 1999, passim. ja Träskman 1977 erit. 32-33, Träskman
1997 s. 318 ja 322-323.
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Koordinaatiotyöryhmän mietintö 2000 s. 184 -198.
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Gilbert s. 157 ja van den Wijngaert 1980 s. 4-9 (historiaa) ja 218-229.
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Arrest in the context of the European Convention on Extradition, Human rights and other requirements. PC-OC INF
22. Ks. www.coe.int/tcj.
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Kriteeri 30 Rikosprosessin erityiskysymyksiä (vangitseminen)
Tässä kohdassa käsitellään lähinnä vangitsemismenettelyä koskevia säännöksiä, koska ne liittyvät
luovutusprosessin käynnistämiseen ja vireilläoloon. Euroopan neuvoston perinteisten jäsenmaiden
osalta vangitsemisasioiden käsittely tuomioistuimessa on rutiinia. Tosin luovutuksen turvaamiseksi
tapahtuvan väliaikaisen säilöönoton osalta eri jäsenvaltioiden käytännöt saattavat jonkin verran
vaihdella. Venäjän osalta järjestöön ja sen sopimuksiin liittyminen on aiheuttanut suuria muutoksia
rikosprosessiin.
Kokonaan toisella tasolla liikkuu kysymys eri jäsenvaltioiden rikosprosessilakien yhteensopivuudesta tai sopimattomuudesta kokonaisuudessaan, mikä jatkuvasti tietyllä tavalla jarruttaa vieraan
valtion lähettämän oikeusapupyynnön täyttämistä vastaanottavassa valtiossa. Tämän peruskysymyksen pohtimiseen ei ole voitu paneutua tässä tutkimuksessa. 60
Kriteeri 31 Varojen jäädyttäminen
Rahanpesusopimuksen osalta tutkimuksessa otetaan esille vain kaksi kriteeriä.
Artikla 11 edellyttää, että on oltava asianmukainen lainsäädäntö, joka antaa mahdollisuuden vieraan
valtion pyynnöstä ryhtyä turvaamistoimiin (omaisuuden jäädyttäminen, väliaikainen vallintarajoitus) odotettavissa olevan menettämisseuraamuksen varalta. Suomessa vastaava toimenpide on pakkokeinolain mukainen vakuustakavarikko.
Rahanpesusopimuksen 40 artikla sallii varaumat vain tiettyihin sopimuksen artikloihin. Jäsenmaat
ovatkin sitten käyttäneet ne tarkkaan hyödyksi. Artikla 2(2) koskee sopimuksen soveltamista tiettyihin rikoksiin tai rikostyyppeihin, 6(4) rahanpesun esirikoksia, 14(3) menetetyksi tuomitsemista ja
ordre publicia, 21(2) asiakirjojen tiedoksiantoa, 25(3) asiakirjojen käännöksiä ja 32(2) tietojen
käyttöä. Lisäksi sopimusvaltiot ovat kaikki antaneet 23 artiklan nojalla ilmoituksen keskusviranomaisesta, joka valtaosin on oikeusministeriö.

Kriteeri 32 Omaisuuden konfiskaatio

60

Ks. esim. ensimmäisen arvioinnin loppuraportti kohta g) menettely.
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Rahanpesusopimuksen 13 artiklan toteuttamiseksi on samaten oltava sisäistä lainsäädäntöä, jonka
nojalla lopullisen päätöksen perusteella vieraan valtion pyynnöstä voidaan määrätä rikoksen tuottama hyöty menetetyksi. Myöskin siten, että asianomainen velvoitetaan maksamaan kyseisen hyödyn
arvoa vastaava rahamäärä.

II Institutionaalinen taso
Kriteeri 33 Keskusviranomaisen toimivalta (rooli)
Eurooppalaisten yleissopimusten käyttöä varten luotiin järjestelmä, jossa yhteydenpito tapahtuu
keskusviranomaisten kesken. Tätä sanaa ei tosin käytetä varsinaisessa sopimustekstissä, mutta se
mainitaan selitysmuistioissa ja on vakiintunut kansainvälisessä käytännössä.

Euroopan unionin maakohtaisen arviointiraporttien pohjalta61 on jäsennettävissä useampia oikeusapujärjestelmän organisointimalleja:
1. Pohjoismaisessa mallissa oikeusministeriö toimii keskusviranomaisena.62 Ministeriössä on
kansainvälinen yksikkö, joka tarkastaa muodollisesti oikeusapupyynnöt ja lähettää ne ilman
välivaiheita toimivaltaiselle viranomaiselle täytäntöönpantavaksi. Paikallisviranomaisella on
päätöksentekovalta eikä erillisiä (tuomioistuimen antamia) täytäntöönpanomääräyksiä tarvita. Ruotsissa syyttäjillä on keskeinen asema, mutta Suomessa ja Tanskassa poliisiviranomaiset täyttävät huomattavan osan pyynnöistä. Vastaukset palautetaan yleensä ministeriön
kautta. Suorat yhteydet pohjoismaisten viranomaisten kesken on luonteenomainen piirre.
2. Valtiot, joissa on tutkintatuomarijärjestelmä, muodostavat toisen ryhmän.63
Alankomaissa keskusviranomaisena on oikeusministeriön yksikkö. Lokakuussa 2001 jär61

Ks. ed. av. 20.
Ruotsin järjestelmä on muutettu evaluoinnin jälkeen, joten voimassaoleva järjestelmä on kuvauksen pohjana. Ks. The
Swedish Rules 2001 s. 17-19 ja 20-22 sekä Ömsesidig 1999 s. 108-109.
63
Ks. Safferling 2001 s. 3 av. 7, jossa todetaan, että Ranskan ja Saksan rikosprosessi eroavat toisistaan nimenomaan
tutkintatuomarin suhteen. Tutkintatuomari tunnetaan Safferlingin mukaan Euroopan maissa Ranskan lisäksi Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa (hän lienee unohtanut Luxemburgin). Teoksessaan Safferling analysoi angloamerikkalaisen ja mannermaisen rikosprosessin eroja tarkkanäköisesti. Kirjan tavoitteena on itse asiassa kehittää ihmisoikeuspe62
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jestelmää uudistettiin organisatorisesti. Oikeusministeriö toimittaa nyt pyynnöt täytettäväksi
alueellisiin yksiköihin (Internationale Rechtshulp Centra, IRC), jotka ovat poliisi- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyöelimiä. Tarvittaessa syyttäjä pyytää tutkintatuomarilta luvan
pakkotoimiin. Keskusviranomainen on ohjeistanut mm. Suomea64 toimittamaan pyynnöt
suoraan näille keskuksille.
Belgiassa on järjestelmä, jossa keskusviranomaisena on oikeusministeriö. Oikeusapupyyntöjen täyttämiseen osallistuvat syyttäjä ja tutkintatuomarit sekä monimutkaisissa tapauksissa
ns. valtakunnalliset tuomarit. Eurooppalaista yleissopimusta sovellettaessa käytetään keskusviranomaisreittiä, ellei ole kysymys Benelux- tai Schengen-maasta taikka kiireellisestä
pyynnöstä.
Luxemburgissa oikeusministeriöllä oli ensimmäisen arvioinnin aikaan keskeinen rooli oikeusapupyyntöjen vastaanottamisessa ja niiden asianmukaisuuden valvomisessa. Oikeusministeriön etukäteinen päätös vaadittiin aina, kun ulkomailta tuleva oikeusapupyyntö oli
luonteeltaan sellainen, että se vahingoittaa maan täysivaltaisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä tai muita olennaisia etuja vuoden 1959 yleissopimuksen 2 artiklan b kohdan mukaisesti. Tällaisiksi Luxemburg katsoi kaikki pyynnöt, joilla pyritään kotietsintöihin tai takavarikoihin pankeissa. Järjestelmä sai paljon kritiikkiä muilta EU-jäsenvaltioilta. Arvioinnin
seurantaraportista ilmenee, että kansainvälistä oikeusapua koskeva laki uudistettiin vuonna
2000 ja samalla tuomariresursseja lisättiin. Oikeusministeriö ei enää osallistu oikeusapupyyntöjen käsittelyyn vaan toimivaltainen viranomainen on pääsyyttäjä. Oikeusapupyynnöt,
jotka koskevat pakkotoimia, kuuluvat tutkintatuomarin yksinomaiseen toimivaltaan.
Ranskan järjestelmässä oikeusministeriön yksikkö on keskusviranomainen. Toimisto vastaanottaa, tarkistaa muodollisesti ja toimittaa eteenpäin kaikki, paitsi suoraan tulevat pyynnöt. Yksikkö toimii yhteyspisteenä sopimusten tulkintakysymyksissä, muttei puutu yksittäisiin asioihin. Oikeusapupyynnöt panevat täytäntöön kunkin alueen osalta toimivaltaiset oikeusviranomaiset (rikostuomioistuimien tuomarit, tutkintatuomarit ja syyttäjälaitoksen jäsenet). Kiireellisten pyyntöjen suoraan toimittamismahdollisuus on rajattu tuomioistuinten
tuomareille. Cour d´Appel -tuomioistuimen syyttäjävirastolla on keskeinen asema etenkin

riaatteet toteuttava synteesi - tyydyttävä kahden järjestelmän kompromissi - pysyvää kansainvälistä rikostuomioistuinta
varten.
64
Alankomaiden oikeusministeriön 6.6.2003 päivätty kirje Suomen oikeusministeriölle.
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Schengen-asioissa. Oikeusviranomaiset voivat jakaa täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä poliisiviranomaisille.
Itävaltaa on hieman hankala sijoittaa mihinkään ryhmään. Itävallassa oikeusministeriö käsittelee vain pienen osan oikeusapupyynnöistä, sillä valtio korostaa suoria yhteyksiä. Itävallan järjestelmässä huomionarvoista on, että pyyntöjen käsittely keskittyy tuomioistuimille.
Tuomari antaa määräyksen pyynnön täyttämisestä. Järjestelmään kuuluu tutkintatuomari,
joka esim. määrää poliisin suorittamaan kotietsinnän. Syyttäjälaitoksen tehtävät oikeusapupyyntöjen käsittelyssä ovat rajoitetut. Järjestelmää luonnehditaan käytännönläheiseksi.
3. Saksan järjestelmässä ei liittovaltiorakenteen vuoksi ole lainkaan keskusyksikköä, joten se
muodostaa oman ryhmänsä. Saapuvat oikeusapupyynnöt, joita ei voida lähettää suorien kanavien kautta, on toimitettava liittovaltion tai osavaltion oikeusministeriön kautta. Lisäksi
saksalaisessa järjestelmässä tehdään ero luvan pyynnön täyttämiselle antavan viranomaisen
ja pyynnön täyttävän viranomaisen välillä. Jos oikeusministeriö myöntää luvan, pyyntö toimitetaan täytettäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka useimmissa tapauksissa on syyttäjänvirasto. Asiakirjat palautetaan samaa reittiä. Tapauksissa, joissa pyyntö on toimitettu
suoraan, toimivaltainen syyttäjänvirasto yleensä sekä hyväksyy pyynnön että täyttää sen.
Saksa on ohjeistanut Schengen-maita65 toimittamaan pyynnöt suoraan asianomaisille oikeusviranomaisille.
4. Ison-Britannian järjestelmä on omintakeinen, ei pelkästään sen vuoksi, että kysymyksessä
on common law -valtio. Maassa on kolme oikeudenkäyttöaluetta: Englanti ja Wales, Pohjois-Irlanti ja Skotlanti sekä lisäksi kruunun alaisia alueita (mm. Kanaalisaaret, Man-saari ja
Gibraltar). Erityisesti Skotlanti eroaa muista alueista. Ison-Britannian oikeusapujärjestelmä
on erittäin monimutkainen. Keskusviranomaisena toimii United Kingdom Central Authority
(UKCA), joka sijaitsee sisäasiainministeriössä. Keskusviranomaisen tärkein tehtävä on
päättää, minkä viraston tehtäväksi pyynnön täyttäminen annetaan. Toimeksianto täyttää kansainvälisiä pyyntöjä riippuu pyydetyn avun luonteesta ja lupa annetaan tapauskohtaisesti sisäasianministerin päätöksellä. Esim. tiedoksiantopyynnöt UKCA täyttää yhdessä paikallisen poliisin kanssa, valaehtoiset lausunnot yhdessä tuomioistuimen kanssa. Kaiken kaikkiaan oikeusapuun osallistuu lukuisia virastoja: yleinen syyttäjänvirasto (Crown Prosecution
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Saksan liittovaltion oikeusministeriön 21.5.2002 päivätty kirje Suomen oikeusministeriölle (Dno 5/719/2002).
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Service), tullilaitos, törkeiden petosten virasto (Serious Fraud Office), Skotlannin yleisen
syyttäjäviraston erityisyksikkö sekä eräät muut viranomaiset (esim. Inland Revenue). Erityisen monimutkaista on täyttää kotietsintäluvan saamisen ehdot.66
Myös Irlanti on common law -maa. Irlannissa keskinäisen oikeusavun antamis- ja pyytämisjärjestelmä on hyvin uusi, keskusviranomainen perustettiin kesäkuussa 1997 oikeus-, tasa-arvo- ja lainuudistusministeriön alaisuuteen. Yksikön käytännön päämääränä on vastaanotetun pyynnön toimittaminen tehokkaasti asianmukaisille viranomaisille Irlannissa. Pyyntöjen täyttämiseen osallistuvat useat tahot: yleinen syyttäjänvirasto, Valtion pääasianajajan
virasto (Chief State Solicitor´s Office) ja Garda Siochana (poliisiviranomainen) sekä tuomioistuimet. Tiedoksiannot lähetetään keskusviranomaisesta yleensä poliisille täytettäviksi.
Muiden pyyntöjen täyttämistä on yksinkertaistettu evaluoinnin jälkeen siten, että oikeusministeriö voi lähettää pyynnön jollekin edellä mainituista viranomaisista ilman aiemmin tarvittua lausuntomenettelyä.
5. Viimeiseen ryhmään – ehkä hieman väkinäisesti – yhdistetään Etelä-Euroopan maat. Espanja ja Italia muistuttavat eniten toisiaan, koska tuomioistuimella on vahva osuus, Portugalissa taas syyttäjälaitos on aktiivinen ja Kreikka poikkeaa hieman edellisistä.
Espanjassa oikeusministeriö toimii keskusviranomaisena. Kansainvälisen rikosoikeusavun
toimiston päällikkö tarkistaa muodollisesti ja luokittelee saapuvat pyynnöt. Tämän jälkeen
pyyntö toimitetaan toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle, yleensä jonkin alueen ylioikeudelle. Tuomari täyttää oikeusapupyynnön saatuaan ensin mahdollisesti syyttäjälaitoksen lausunnon. Espanjan järjestelmälle on ominaista tuomioistuinlaitoksen suuri riippumattomuus
ja syyttäjälaitoksen vähäinen osallistuminen pyyntöjen käsittelyyn.
Portugalissa keskusviranomaistehtävät siirrettiin 1. lokakuuta 1999 oikeusministeriöltä tasavallan virallisen syyttäjän virastolle. Virastossa on oikeudellisen yhteistyön osasto, joka
kirjaa saapuvat oikeusapupyynnöt ja tarkistaa ne. Tämän jälkeen pyynnöt toimitetaan suoraan toimivaltaisille viranomaisille. Oikeusapupyynnöt kuuluvat lähes kokonaisuudessaan
syyttäjänviraston tehtäviin. Sen sijaan lähtevien oikeusapupyyntöjen toimittamisessa nou-
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Ks. myös Murray – Harris s. 17-24.
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datetaan erityisen pitkää virkatietä67. Kiireellisissä tapauksissa ja Schengen-maiden osalta
on mahdollisuus suoriin yhteyksiin. Portugalissa syyttäjäviranomaiset johtavat esitutkintaa,
mutta syytetyn pyynnöstä voidaan juttu viedä tutkintatuomarin käsiteltäväksi täydentämistä
varten. Normaalisti tutkintatuomari päättää pakkotoimenpiteistä.
Italiassa keskusviranomaisena on oikeusministeriö. Ministeriön rikosasioiden pääosasto
koostuu tiedoksiantoyksiköstä ja oikeusapupyyntöyksiköstä. Oikeusministeri harjoittaa pääasiassa poliittista valvontaa. Kun ministeriö tekee päätöksen pyynnön täyttämisestä, se toimittaa asiakirjat sen jälkeen muutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä toimivaan yleiseen
syyttäjän virastoon, jolla on alueellinen toimivalta panna pyydetty toimenpide täytäntöön.
Kun yleinen syyttäjä saa pyyntöä koskevat asiakirjat, hän esittää pyynnön muutoksenhakutuomioistuimelle, mikä merkitsee sitä, että pyydetään oikeusapupyynnön täyttämistä (eksekvatuuri). Ainoastaan haaste todistajalle ei mene tuomioistuimen kautta. Kaikissa muissa tapauksissa tuomioistuin arvioi pyynnön oikeudellisen luonteen. Päätöksen jälkeen pyynnön
voi panna täytäntöön suoraan joko saman tuomioistuimen jäsen tai oikeudelta tehtäväksi
saaneena sen paikkakunnan rikostuomioistuimen esitutkintatuomari, jossa pyyntö täytetään.
Pyynnön voi esittää joko yleinen syyttäjä tai tuomari.
Kreikassa keskusyksikkö on oikeusministeriössä, joka vastaanottaa ja tarkistaa kaikki saapuvat ja lähtevät oikeusapupyynnöt. Saapuvat pyynnöt se toimittaa muutoksenhakutuomioistuimen syyttäjälle, joka menettelyn valvojana lähettää sen suoraan alioikeuden syyttäjälle
tai tutkintatuomarille tahi poliisille täytäntöön pantavaksi. Lähtevät pyynnöt laatii tutkintatuomari, joka sitten lähetetään muutoksenhakutuomioistuimen syyttäjän välityksellä keskusyksikköön. Suora yhteydenpito tapahtuu Schengenin yleissopimuksen perusteella tai kiireellisissä tapauksissa. Evaluoinnin jälkeen menettelyä on yksinkertaistettu, mutta vastauksesta ei aivan selviä millä tavoin.

Kriteeri 34 Suorat yhteydet
Yhteenvetona edellisen kriteerin osalta voidaan todeta, että on olemassa neljä tapaa välittää oikeusapupyyntöjä:
67

Pisimmillään seuraavasti: tutkintatuomari > comarca-tuomioistuimen syyttäjä > cercle-tuomioistuimen syyttäjä >
relaçao-hovioikeuden syyttäjä > tasavallan virallinen syyttäjä (käännös) > paikallinen syyttäjä > kihlakunnan virallinen
syyttäjä > oikeusministeriö.
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-

diplomaattiteitse, kun sopimusta ei ole,

-

oikeusministeriöiden kesken vuoden 1959 yleissopimuksen nojalla,

-

kiireellisissä tapauksissa oikeusviranomaisilta toiselle (em. sopimuksen 15 artiklan 2 kohta)
ja

-

suoraan oikeusviranomaiselta toiselle joko Schengenin sopimuksen tai kahdenvälisen järjestelyn mukaisesti.

Suorien yhteyksien lisääminen oikeusviranomaisten kesken on pitkäaikainen trendi Euroopassa.
EU-maiden kohdalla se on määrätietoinen tavoite. 68 Myös Euroopan neuvoston oikeusapusopimuksen toinen lisäpöytäkirja tekee mahdolliseksi suorien yhteyksien käyttämisen.
Loppuraportin suositus kehottaa edistämään ja tukemaan suoraa yhteydenpitoa.69 Lähitulevaisuutta
ajatellen on kiinnostavaa tietää, mitkä ovat jäsenvaltioiden valmiudet suoriin yhteyksiin.
Pohjoismaille ominaista on suorien yhteyksien käyttö maiden välillä. Järjestelmä perustuu yhdenmukaiseen lainsäädäntöön. Suorat yhteydet toimivat joustavasti, mutta niistä ei voida esittää luotettavia tilastoja.
Benelux-maiden välillä noudatetaan kolmikantasopimusta vuodelta 1962, joka koskee luovuttamista
ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa. Sitä on täydennetty pöytäkirjalla 1974.
Eurooppalaiseen yleissopimukseen liittyy Ranskan ja Saksan sekä Ranskan ja Itävallan väliset
pöytäkirjat, joissa määrätään mahdollisuudesta toimittaa oikeusapupyynnöt suoraan kyseisen alueen
syyttäjäviraston päällikölle.
Schengenin sopimuksen mukaan oikeusapupyynnöt voidaan toimittaa suoraan oikeusviranomaisten
kesken (art.53). Innokkaimpia suorien yhteyksien käyttäjiä näyttävät olevan Alankomaat, Italia,
Itävalta ja Saksa.
Ainakin Isossa-Britanniassa mahdollisuudet suoriin yhteyksiin ovat erittäin rajoitetut (lähinnä tullihallinto).

68

Ks. esim. Ömsesidig s. 103 -104. EU-ympäristössä Schengenin sopimuksen 53 artiklan mukaan pyynnöt voidaan
toimittaa suoraan oikeusviranomaisten kesken. EU:n oikeusapusopimuksen 6 artiklan mukaan oikeusapupyynnöt pääsääntöisesti tehdään ja niihin vastataan suoraan toimivaltaisten oikeusviranomaisten välillä.
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Vaikka useat sopimukset sallivat ja suorastaan edellyttävät suoria yhteyksiä, näyttää niiden käyttämisessä vielä olevan opettelemista EU-jäsenmaidenkin kesken. Järjestelmä luonnollisesti edellyttää
paikallistason viranomaisilta aivan toisenlaisia valmiuksia kuin keskitetyssä järjestelmässä. Arvioinnin loppuraportin mukaan70 hajauttamissuuntaus edellyttää myös keskusyksikön käsitteen selventämistä. ”Edistämällä suorien yhteyksien aktiivista käyttöä vapautetaan keskusviranomaisten
resursseja suunnittelua, koulutusta ja keskinäisen oikeusavun vaikeampia tapauksia sekä keskuskoordinointia ja kansainvälisiä neuvotteluja varten.”

Kriteeri 35 Toiminnan tehokkuus
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tutkia oikeusavun tehokkuutta. Ensimmäisen arvioinnin
loppuraportin yhteenvedon mukaan ”keskinäinen oikeusapu toimii mainettaan paremmin”. Tästä
huolimatta arvioijat esittivät jokaiselle valtiolle suosituksia järjestelmän tehostamiseksi. Nämä
huomiot voivat olla avuksi myös Venäjän järjestelmää arvioitaessa ja siksi niitä esitellään seuraavassa.
Ruotsissa tärkein huomio koski puutteita oikeusavun kokonaisstrategiassa ja yleisessä koordinoinnissa eri viranomaisten kesken. Tanskassa huomautus koski keskusviranomaisen ja paikallisviranomaisten välisiä suhteita. Todettiin, että sekä oikeusministeriö että paikallisviranomaiset suorittavat
tarkistuksia, mutta niiden välillä ei ollut riittävän selkeää työnjakoa. Myös Suomen järjestelmästä
puuttui systemaattisuutta ja sen toimivuuden todettiin paljolti perustuvan hyviin henkilösuhteisiin
viranomaisten kesken. Vaikka Suomen lainsäädäntöä pidettiin nykyaikaisena, sen tulkintaan ei ollut
riittävästi ohjausta. Oikeusministeriön asema vaatii raportin mukaan selventämistä.
Yhtenä erinomaisimmista malleista voidaan pitää Alankomaiden keskusviranomaisen toimintaa,
jonka tehtäviin oikeusapupyyntöjen tehokkaan ja tuloksellisen käsittelyn lisäksi on kirjattu tietojen
jakaminen (kurssit, käsikirja, neuvonta), keskinäistä oikeusapua koskevan politiikan laatiminen,
lakialoitteiden tekeminen sekä eri osapuolten toimien koordinointi. Toisaalta Alankomaissa on joitakin tehokkuusongelmia, jotka liittyvät mm. tutkintatuomareiden muodolliseen läsnäolovaatimukseen kotietsinnöissä.

69
70

Ensimmäisen arvioinnin loppuraportti, kohta q) suora yhteydenpito.
Ensimmäisen arvioinnin loppuraportti 2001, kohta o) keskusviranomaisen rooli.
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Saksan ongelmat aiheutuvat liittovaltiorakenteesta ja tietyiltä osin vanhentuneesta järjestelmästä.
Erityisesti vaara, että koko maata kattavat jutut jäisivät vajavaisesti koordinoiduksi, on olemassa,
sillä selkeää keskuspistettä ei ole. On tosin huomautettava, että Saksa oli arvioijien kanssa täysin eri
mieltä.
Itävallassa lähes kaikki, myös suhteellisen pienet asiat (kuten todistajanlausuntojen hankkiminen
silloinkin, kun valaa ei vaadita), alistetaan tuomioistuimelle toimeenpanoa varten.
Belgiassa vallitsee lainsäädäntövaje, koska siellä ei ole yleistä lakitekstiä, jossa luotaisiin järjestelmän peruspuitteet. Lisäksi arvioitsijat pitivät annettavan oikeusavun menettelyjä Belgiassa erityisen
raskaina ja niissä huomattiin useita muodollisia tai hyödyttömiä vaiheita. Kotietsintää koskevan
oikeusapupyynnön vaiheita kuvaava luettelo puhukoon puolestaan:
-

oikeusapupyynnön saapuminen oikeusministeriöön
ministerin lupa
siirtäminen toimivaltaiselle yleiselle syyttäjänvirastolle
pyynnön tarkastelu yleisessä syyttäjänvirastossa
siirtäminen toimivaltaiselle syyttäjälle
syyttäjä tarkastelee pyyntöä
pyynnön kääntäminen
asian antaminen alioikeuden asianmukaisen jaoston käsiteltäväksi
jaoston päätös (täytäntöönpanomääräys)
palautus syyttäjälle
siirtäminen tutkintatuomarille
tutkintatuomarin päätös
siirtäminen täyttämistä varten poliisivoimille
toimien täytäntöönpano
ja palautus suunnilleen samaa reittiä muutoksenhakumahdollisuuksineen.

Belgian järjestelmä on raskas, koska luvan antaminen ja toimenpiteen suorittaminen on erotettu
toisistaan. Lukuisat vaiheet eivät kuitenkaan takaa todellista tarkistusta. Arvioitsijoiden mukaan
oikeusapupyyntöjen täyttämismenettelyä voitaisiin yksinkertaistaa (esim. alioikeuden täytäntöönpanomääräysvaihe) loukkaamatta kenenkään oikeuksia. Ministeriön etukäteislupa tulisi poistaa ainakin EU-valtioiden osalta.
Luxemburgissa ongelmana on, kuinka löytää tasapaino kahden tarpeen välillä, jotka ovat kansainvälisen rikollisuuden torjunta ja uskottavuuden säilyttäminen rahoitusalan keskuksena. Toimeenpanovallan (oikeusministerin) puuttumista oikeusapupyyntöihin arvosteltiin ankarasti. Lisäksi pakollista kulkua oikeusministeriön kautta pidettiin päällekkäisenä tutkintatuomarin suorittaman laillisuuden arvioinnin kanssa. Oikeusapupyyntöjen täytäntöönpanoon osallistuvien henkilöresurssien
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taso ei vastaa Luxemburgin kokoa rahoitusalan keskuksena. Lisäksi eräissä keskusteluissa ilmeni
asenteissa epäilevää suhtautumista oikeusapupyyntöihin. Myös muutoksenhakujärjestelmää esitettiin tarkistettavaksi viiveiden välttämiseksi. Seurantaselvityksestä ilmenee, että useita näistä epäkohdista on nyttemmin korjattu.71
Ranska on pyrkinyt uuteen lähestymistapaan yhteistyössä mm. lisäämällä naapurimaiden välisiä
kokouksia. Sen viimeaikaiselle kehitykselle on ollut tunnusomaista päätöksenteon hajauttaminen
mm. syyttäjävirastolle. Kehityksen seurauksena keskusviranomainen on lisännyt ohjausta. Rikosprosessilakiin on lisätty neljä uutta pykälää oikeusapua koskien. Silti sekä sen keskusviranomainen
että tutkintatuomarit ja syyttäjäviranomaiset ovat ylityöllistettyjä. Varsinkin yhteistyö syyttäjänvirastojen ja tutkintatuomareiden välillä vaatii parantamista. Samaten on liikaa tarkistuksia. Ranska
on erityisen innokas yhteystuomareiden kannattaja.72
Isossa-Britanniassa katsotaan, että tyypilliset ongelmat liittyvät lakiin, kieleen ja viestintään. Oikeudelliset ongelmat johtuvat useimmiten common law -järjestelmän ja mannereurooppalaisen oikeusjärjestelmän eroista. Arvioijat yrittivät ymmärtää maan pitkiä perinteitä, mutta totesivat joitakin
puutteita. Vuoden 1990 laki ei sisällä koko 1959 sopimusta; esim. pyynnöstä kieltäytymisen perusteet puuttuvat. Suorien yhteyksien käyttö tulisi mahdollistaa laajemmin; nyt vain tullilaitoksella on
oikeudet. Olisi tarpeen lisätä luottamusta jäsenvaltioiden välillä – etenkin pakkokeinoprosessit ovat
pitkiä ja raskaita. Tarkistusten määrää olisi vähennettävä. Keskusviranomaiseen olisi johdettava ja
koordinoitava keskinäistä oikeusapua koskevaa prosessia. Lakimiesten määrää keskusviranomaisessa olisi lisättävä. Ylipäätään resurssit ovat riittämättömät, mikä näkyy mm. tiedoksiantojen ruuhkautumisena.
Irlanti on harjoitellut yhteistyötä vasta lyhyen aikaa, mikä on huomioitu palautteessa. Maa on silti
käynnistänyt hyvin toiminnan. Sen järjestelmä on kuitenkin turhan monimutkainen yksinkertaisissa
asioissa, esim. lainopillisten ohjeiden pyytäminen moneen kertaan tai oikeusasianajajan käyttäminen tavallisissa todistajan kuulusteluissa, joissa valtion pääasianajajan viraston edustaja riittäisi.
Etsinnät vaikuttavat myös melko tuloksettomilta.
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Ks. ed. kriteeri 33.
Yhteinen toiminta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteystuomareiden vaihtojärjestelmää koskien. EYVL L 105/1, 27.4.1996.
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Espanjassa oikeusapupyynnöt olivat evaluoinnin aikaan ruuhkautuneet niin, että niiden selvittämiseksi oli laadittu hätäsuunnitelma, jonka avulla viivästyksistä selvittiin ainakin joksikin aikaan. Espanjan erityispiirteenä oikeusavun alalla oli jyrkkä tehtävänjako instituutioiden kesken, joten varsinkin tuomioistuimen ja poliisin yhteistyötä tulisi tiivistää.
Portugalissa on kannettu erityistä huolta lainsäädännön uudistamisesta, mutta ongelmat liittyivät
virkakoneiston vaikeuksiin ja erityisesti lukuisiin välikäsiin. Evaluoinnin aikana annettiin uusi ohjekirje, jossa virkatietä lyhennettiin. Syyttäjänviraston asemaa uutena keskusviranomaisena on vahvistettava. Eri viranomaisten vastuita on selkiytettävä päällekkäisten tarkistusten vähentämiseksi.
Tarvitaan kansallinen tietojärjestelmä.
Italiaa kehotettiin varmistamaan nimenomaan kiireellisten pyyntöjen tehokas täyttäminen. Italia
pitää eksekvatuuria tuomioistuimessa tärkeänä, vaikka asiantuntijat olivat Schengen-sopimuksen
osalta eri mieltä. Kieliongelmat ovat suurin este suorille yhteyksille vieraan valtion viranomaisen
kanssa. Lisäksi koordinoinnin puute voi johtaa erilaisiin käytäntöihin eri tuomioistuimissa. Myös
viiveitä pyyntöjen käsittelyssä on epäiltävissä.
Kreikan arviointiraportista ilmenee, että arvioijat saivat sekä lainsäädännön, käytännön että varsinkin tilastojen osalta ristiriitaisia vastauksia. Kreikka ei ole tehnyt kaksoisrangaistavuutta koskevaa
varaumaa vuoden 1959 yleissopimukseen, mutta 1951 rikosprosessilain 458 §:ssä on siihen varattu
mahdollisuus ja alan toimijat tuntuivat sitä edellyttävän. Ylipäätään Kreikan viranomaiset eivät
pystyneet antamaan yksiselitteistä vastausta kaksoisrangaistavuuskysymykseen. Vierailun jälkeen
annetussa lausunnossa todetaan, että kaksoisrangaistavuutta saatetaan vaatia ”hankalassa oikeustoimessa, kuten menetetyksi tuomitsemisessa”. Saapuvien oikeusapupyyntöjen osalta oli epäselvyyttä, mitkä kaikki viranomaiset ja missä laajuudessa suorittavat tarkastuksia. Kreikka sai erityisen
ankaraa arvostelua epäluotettavasta ja harhaanjohtavasta tilastoinnista.
Lisäksi maaraporteista voi poimia joitakin tyypillisiä ongelmia:
-

toimivaltaisen viranomaisen tunnistaminen (Itä-Euroopan maat),

-

asianajajan läsnäolo epävarmaa (Belgia, Ranska),

-

huumepolitiikka erilainen (Alankomaat),

-

pyynnöt viipyvät (Iso-Britannia, Espanja, Portugali, Ranska),

-

käsinkirjoitettuja pyyntöjä (Belgia, Kreikka),

-

liian yleisluonteisia pyyntöjä - vain nippu papereita ilman tapausselostusta,
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-

käsittelijän tarkat yhteystiedot puuttuvat ja

-

vähäpätöiset pyynnöt tukkivat järjestelmän.

Kriteeri 36 Ohjaus ja neuvonta
Keskusviranomaisen tehtävänä ei ole vain ”postikonttorina” toimiminen. Ensimmäisen evaluoinnin
loppuraportissa neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ”antamaan omien perustuslaillisten perinteidensä
mukaisesti suuntaviivoja oikeusviranomaisilleen yhdenmukaisten toimintatapojen leviämisen varmistamiseksi”.73 Yleissopimusten yhtenäistä soveltamista koskeva ohjaus ja neuvonta kuuluvat
keskusviranomaiselle, vaikka on selvää, että se ei voi puuttua yksittäisen tuomarin tai syyttäjän
päätöksentekoon.
Kaikki Länsi-Euroopan valtiot Kreikkaa lukuun ottamatta ovat antaneet kirjallisia yleisohjeita poliiseille, syyttäjille ja tuomareille kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa.74 Ohjeiden ajantasaisuus ja niiden kattavuus oli hyvin vaihtelevaa. Annetut ohjeet tulee myös tehokkaasti julkaista;
viitteitä vaikeasta saatavuudesta saatiin mm. Ranskan osalta.

Kriteeri 37 Valvonta ja tilastot
Oikeusapupyyntöjen tehokkaan täyttämisen valvonta on keskusviranomaisen tärkein tehtävä, joskin
eri EU-jäsenvaltioissa se toteutui hyvin eritasoisena. Nykyaikaisen käsityksen mukaan keskusviranomaisille kuuluu myös oikeusavun strateginen kehittäminen, eri viranomaisten toiminnan koordinoiminen ja alan koulutuksesta huolehtiminen.75 Seuranta edellyttää kuitenkin asianmukaista kirjaamisjärjestelmää, millä voidaan valvoa saapuvien ja lähtevien pyyntöjen täyttämistä ja siihen kuluvaa aikaa. Kuten loppuraportissa todetaan, tilastoja voidaan sittemmin käyttää toiminnan suunnittelun ja resursseja koskevien päätöksenteon perustana.76
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Evaluoinnin loppuraportin suositus 11.
Ks. oikeusministeriön kansainvälisen oikeusavun nettisivut www.om.fi/20695.htm.
Myös kansainvälisille yhteistyökumppaneille on suunnattu informaatiota:
Ruotsin keskusviranomainen: www.justice.regeringen.se/inenglish/_issues/centralauthority ja
Iso-Britannian keskusviranomaisen: www.homeoffice.gov.uk/docs/guidelns.html.
75
Alankomaiden keskusviranomaisen esittämä tehtäväluettelo on tästä erinomainen esimerkki.
76
Evaluoinnin loppuraportin kohta r) kirjanpito.
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Maaraporttien toistuvat huomautukset koskivat joko olemattomia tai hyvin alkeellisia saapuvien ja
lähtevien oikeusapupyyntöjen kirjaamisjärjestelmiä. Evaluoinnin aikaan ei oikeastaan yhdelläkään
valtiolla ollut kattavaa kuvaa saapuvien ja lähtevien pyyntöjen määrästä tai niiden täyttämiseen kuluvasta ajasta koko maan ja kaikkien oikeusviranomaisten osalta. Loppuraportissa kehotettiin jäsenvaltioita luomaan tietojärjestelmä, joka mahdollista riittävän asioiden seurannan ja raportoinnin.77
Positiivisimpana esimerkkinä lienee Alankomaiden järjestelmä. Evaluoinnin aikaan Alankomaissa
oli käytössä ns. KRIS-tietokoneohjelma, jolla voidaan laatia oikeusapupyyntökirjeitä. Tuolloin
maassa kehitettiin yhtenäistä tietojärjestelmää oikeusapupyyntöjen käsittelemiseksi. Seurantaselvityksen mukaan LURIS-niminen tietojärjestelmä onkin otettu käyttöön.78
Toisenlaisena esimerkkinä mainittakoon Saksa. Saksan oikeusministeriöt, syyttäjät ja tuomioistuimet eivät pidä tilastoja keskinäisestä oikeusavusta. Lisäksi Saksa suhtautui erittäin penseästi kirjaamisen aloittamiseen pitäen sitä vain ylimääräisenä työnä. EU-asiantuntijoiden mielestä riittävän
kirjausjärjestelmän puuttuessa viivästyksiä ja voimavaroja koskevia kysymyksiä ei voida kuitenkaan hoitaa kunnolla.
Eräissä harvoissa maissa, kuten Itävallassa, pyyntöjen edistymistä seurattiin lain nojalla ja tarvittaessa lähetettiin muistutuksia. Kohtuullisena määräaikana pidettiin neljää kuukautta.

Kriteeri 38 Käännöspalvelut
Käännösten organisointi on eräs esimerkki niistä toiminnoista, jotka suuresti vaikuttavat järjestelmän tehokkuuteen. Käännösten tason ja palveluiden riittävyyden osalta eri maiden tilanteet poikkesivat toisistaan:
-

Tanskassa ja Itävallassa käännösten hankkimisen ei havaittu viivästyttävän käsittelyä.

-

Useilla mailla on ongelmia käännöspalveluiden riittävyydessä ja nopeudessa: Ruotsi ja
Suomi (harvinaisten kielten käännökset saattavat viipyä); Alankomaat, Ranska (suositellaan
käännösyksikön perustamista); Irlanti; Espanja; Portugali; Italia; Kreikka (käännösten hallinnointi ulkoministeriön tehtävänä).
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Iso-Britannia piti nimenomaan käännösten terminologista tasoa ongelmana.

Evaluoinnin loppuraportin suositus 16.
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-

Lisäksi eräät Etelä-Euroopan maat toimittivat laadultaan huonoja käännöksiä.

Kriteeri 39 Aineelliset resurssit
Arvioinneista kävi ilmi, että resurssit ja välineet ovat yleinen ongelma sekä keskushallintojen että
oikeusviranomaisten piirissä. Oikeusapupyyntöjen määrän kasvu edellyttää ajanmukaisia työvälineitä. Useissa maissa (mm. Kreikka) viranomaisten aineelliset resurssit olivat riittämättömät. Tuomioistuinten ja syyttäjänvirastojen tietokoneistaminen oli vasta alulla monessa valtiossa. Eräässä
jäsenvaltiossa jopa kopiokoneita puuttui. Myös ulkomaille suuntautuviin virkamatkoihin pyyntöjen
edistämiseksi suhtauduttiin nihkeästi.

III Henkilöstöresurssien taso
Kriteeri 40 Henkilöstöresurssien riittävyys
Henkilöstöresurssien vertailu on erittäin hankalaa mm. tilastoinnin epäyhtenäisyyden takia. Niinpä
tässä esitetään vain joitakin karkeita havaintoja keskusviranomaisten asiamääristä ja niitä vastaavista työntekijöiden lukumääristä.
Oikeusavun kannalta pienissä maissa (mm. Itävalta, Kreikka, Portugali, Ruotsi, Suomi, Tanska)
asioita on noin tuhat vuodessa. Keskusviranomaisessa on silloin päällikön lisäksi yleensä 2 – 7 lakimiestä ja 2 – 4 toimistotyöntekijää.
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Tutustuin tähän Luris-ohjelmaan opintomatkani aikana. Järjestelmän erityisenä etuna on, että keskusviranomainen ja
sen alaiset IRC-yksiköt ovat samassa tietojärjestelmässä, jolloin pyyntöjen voidaan helposti seurata ja tilastointi on
kattava. Ks. myös kriteeri 33 Alankomaiden osalta.
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Keskisuurissa valtioissa (Belgia, Iso-Britannia, Italia, Luxemburg, Ranska) on noin 2000 – 3000
asiaa vuosittain. Keskusviranomaisissa työskentelee 3 – 8 lakimiestä ja 3 – 5 avustajaa, paitsi Ranskassa, joka oli selvästi aliresursoitu.
Suurissa maissa (Espanja, Saksa) luvut ovat jopa 25 000 – 40 000. Silloin keskusviranomaisessa
pitäisi olla jo 20 työntekijää. Espanja oli selvästi aliresursoitu.
Ainoastaan Irlannissa henkilöstöresurssit olivat raportin mukaan riittävät.

Kriteeri 41 Henkilöstön koulutus
Kaikissa arvioinneissa tuli korostetusti esiin perus- ja jatkokoulutuksen tarve, joka liittyy suoraan
keskinäisen oikeusavun jatkuvaan lisääntymiseen. Koulutuksen kolme tärkeintä tarvealaa olivat:
-

koulutus sujuvan vieraiden kielten kommunikointitaidon saavuttamiseksi,

-

sovellettaviin kansainvälisiin ja kansallisiin välineisiin perehdyttävä koulutus sekä

-

muiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin perehdyttävä koulutus.

Useimmissa maissa annettiin kansainvälisen oikeusavun koulutusta poliisien, syyttäjien ja tuomareiden peruskoulutuksen yhteydessä. Monissa maissa järjestettiin noin kahden päivän kursseja täydennyskoulutuksena (Alankomaat, Belgia, Espanja, Portugali). Ainakin Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa ja Ranskassa erikoistumiskoulutus oli liian vähäistä.
Kielikoulutuksen osalta tilanne oli vielä epäyhtenäisempi. Alankomaissa ja Pohjoismaissa ainakaan
keskusviranomaisen kielitaito ei ollut ongelma. Espanjassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa, Portugalissa ja Ranskassa oikeusviranomaisten kielikoulutus ei ollut riittävän laajaa. Irlannissa kielikoulutusta kannustettiin. Ylipäätään varsinaisia systemaattisia koulutusohjelmia ei ollut.
Euroopan unionin neuvosto suosittaa79 jäsenvaltioita lisäämään koulutusta, jotta varmistetaan tarvittavat vähimmäistaidot keskinäisen oikeusavun harjoittamiseen sekä edistämään virkamiesten
vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon hankkimista, ylläpitämistä ja edelleen
parantamista.

79

Ensimmäisen arvioinnin loppuraportti, suositus 18.
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II OSA VENÄJÄ

6 VENÄJÄN OIKEUDELLINEN KEHITYS
6.1 Vuoden 1917 vallankumouksesta Brežneviin
Venäjä on viimeisen sadan vuoden aikana kokenut kaksi vallankumousta, jotka ovat muuttaneet
oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen täysin päinvastaiseksi. Niiden edes pääpiirteittäinen tunteminen
on välttämätöntä Venäjän kehityksen ymmärtämiseksi.
Vanhimmat vaikutteet Venäjän oikeuskehitykseen ovat tulleet etelästä tai idästä ja vasta 1700luvulta alkaen Länsi Euroopasta.1 Venäjä kuului 1800-luvulla mannermaiseen oikeusjärjestelmään.
Vuosisadan loppua kutsutaan Venäjän oikeuden kulta-ajaksi. Aleksanteri II:n aikaan 1864 tehtiin
merkittävä oikeusreformi ja keisarikunnan lakikokoelma oli 1800-luvun lopulla kodifioitu Saksan ja
Ranskan tapaan. Smithin mukaan Venäjän oikeudelliselle kehitykselle oli ominaista mm. epäröinti
sen suhteen, pitäisikö valtion valtaa rajoittaa ynnä horjuvuus toisaalta länsimaisten toisaalta Venäjän erityislaatuisuutta korostavien suuntausten välillä. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tämän enempää vallankumousta edeltävää aikaa.2
Venäjän viimeinen tsaari Nikolai II joutui luopumaan kruunustaan maaliskuussa 1917 ja Venäjällä
toimi väliaikainen hallitus maaliskuusta marraskuuhun 1917. Marraskuun 7 päivänä (vanhan ajanlaskun mukaan lokakuun 25 päivänä) bolševikit ottivat vallan Leninin johdolla. Sisällissota jatkui
aina vuoteen 1922 saakka, jolloin Sosialistisen neuvostotasavaltojen liitto muodostettiin. Ensimmäinen Venäjän perustuslaki hyväksyttiin 1918 ja ensimmäinen federatiivinen perustuslaki 1924.
Vuoden 1917 vallankumous johti sitä edeltäneen ajan oikeusjärjestelmän täydelliseen tuhoutumiseen.3 Lokakuun vallankumouksen jälkeen oli jonkin aikaa mahdollista viitata vallankumousta
edeltävään lainsäädäntöön. Tällainen menettely kuitenkin kiellettiin heinäkuussa 1918 annetulla

1

Smith 1996 s. 1-26.
Feldbrugge 1993 s. 81-86, Butler 2003 s. 61-65, Smith 1996 s. 24-26 ja venäjän kielellä esim. Titov 2001 s. 183-191
ja 212-213.
3
Ensimmäinen hallituksen antama asetus 24.11.1917 koski nimenomaan tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyä
(Dekret o sude No 1). Ks. Titov 2001 s. 274.
2

93

asetuksella. Käytännössä joitakin kansalaisuuteen, omistusoikeuteen yms. liittyviä asioita jouduttiin
ratkaisemaan vanhan lain mukaan.4
Vallankumous muutti koko oikeusjärjestyksen perustan. Heti alusta lähtien neuvostoliittolaiset oikeustieteilijät korostivat sosialistisen oikeuden eroa ”porvarilliseen oikeuteen”, jonka katsottiin palvelevan hallitsevan luokan taloudellisia etuja ja sortavan alempia yhteiskuntaluokkia. Sosialistisessa
ajattelussa oikeus ymmärrettiin kommunistisen puolueen politiikan teon välineeksi ja toteuttajaksi.5
Oikeus- ja valtioteoria (gosudarstvo i pravo) perustui marxilais-leninistiseen yhteiskuntateoriaan. Jo
nimi sanoo, että yhteiskuntaa, oikeutta ja valtiota käsiteltiin kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Oppi oli
paljolti kapitalistisen järjestelmän (esim. Kelsenin) kritisointia, jossa katsottiin oikeuden muodon
ratkaisevan sen sisällöstä riippumatta. Sosialistisessa yhteiskunnassa sen sijaan katsottiin oikeudellisten normien heijastavan yhteiskunnan kestävää, ei-vääristynyttä perusrakennetta. Sosialistiselle
oikeudelle oli ominaista tieteellinen näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä.6
Marxin ja Engelsin idealistinen käsitys oli, että sosialismissa aikaa myöten sekä valtio että oikeus
tulevat kuoleutumaan.7 Leninillä ja hänen seuraajillaan oli kuitenkin johdettavanaan iso valtio.
Kirjoittaessaan Valtiota ja vallankumousta Leninillä oli analyysin kohteena todellinen vallankumous ja valtio – Venäjä – jossa kumouksen tuli tapahtua. Ensimmäinen ero Leninin idealismin ja porvarillisen valtion välillä oli demokratiakäsityksessä. Leninille valtio oli luokkavaltio, jonka kuolettaminen oli kommunistisen ideologian tavoitteita. Demokratian tuli kummuta kansasta sekä sen
luokkatietoisesta osasta. Toinen merkittävä ero oli politiikan ja hallinnon roolissa. Hallinto tuli
saada kansan kontrolliin, mikä kuitenkin käytännössä johti sisäisen demokratian puutteeseen.
Kommunistinen hallinto ei ollut neutraalia suhteessa kansalaisiin vaan alistettu valtaapitävälle
puolueelle. Hallinto ei ollut lakien sitomaa vaan puolue-eliitin kontrolloimaa. Myös oikeuslaitos jäi
valtaapitävien armoille. Teorian ja käytännön ero oli suuri.8
Leninin kuoltua 1924 valtaan nousi Stalin. Hänen aikaansaannoksensa oli vuoden 1936 perustuslaki. Neuvostoliitossa kehittyi omintakeinen oikeusteoria. Alkuaikojen ehkä tunnetuin oikeusteoreetikko oli utopistista suuntausta edustava E.B. Pašukanis, joka jäi mielipiteissään häviölle Stalinin
aikana. Stalinin terrorin jälkeen, joka muodollisesti perustui lain ja järjestyksen korostamiseen,
4

Feldbrugge 1993 s. 73-74.
Husa 1998 s. 200.
6
Tolonen 1976 s. 5-11.
7
Mäki-Kulmala 2002 s. 195-200.
8
Salminen – Temmes 2000 s. 16-18.
5
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keskityttiin ns. sosialistisen laillisuuden käsitteen muotoiluun.9 Hruštšovin aikana päämääräksi
asetettiin kommunismin rakentaminen. Brežnev tuli puolueen pääsihteeriksi 1966 ja hänen kauttaan
leimasi pysähtyneisyys.10
6.2 Sosialismin kukoistuksesta perestroikaan
Sosialismi eli kukoistustaan 1970-luvulla, joten lähempään tarkasteluun voidaan ottaa vuoden 1977
valtiosääntö. Lokakuun 7. päivänä 1977 hyväksytyn perustuslain 1 §:n mukaan ”Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto (SNTL) on sosialistinen koko kansan valtio, joka ilmentää työläisten, talonpoikien ja sivistyneistön, maan kaikkien kansallisuuksien ja kansallisten ryhmien työtätekevien
tahtoa ja etua”. Kolmijako-opista poiketen valtiovalta oli yhtenäinen. Perustuslain 2 §:n mukaan
kaikki valta Neuvostoliitossa kuuluu kansalle ja kansa käyttää valtiovaltaa maan poliittisen perustan
muodostavien kansanedustajien neuvostojen kautta. Kaikki muut toimielimet ovat näiden edustuksellisten elinten valvonnan alaisia ja niille selontekovelvollisia. Perustuslain 7. pääjakson otsakkeena on oikeudenkäyttö (pravosudije), välitysoikeustoiminta (arbitraž) ja prokuraattorin valvonta
(prokuroskij nadzor). Valtiollisen vallan käyttöön osallistuvat myös yhteiskunnalliset järjestöt,
joista tärkeimpänä Neuvostoliiton kommunistinen puolue (NKP). Perustuslain 6 §:ssä todetaan, että
NKP on neuvostoyhteiskunnan johtava ja suuntaa-antava voima, sen poliittisen järjestelmän, valtiollisten muodostelmien ja kansalaisjärjestöjen ydin. NKP toimii jäsentensä välityksellä valtiollisissa
rakenteissa eivätkä NKP:n päätökset ilman valtiollisten elinten myötävaikutusta velvoita.11
Neuvostoliitto oli valtiorakenteeltaan liittovaltio, joka koostui 15 itsenäisestä tasavallasta, jotka
puolestaan jakaantuivat pienempiin hallinnollisiin yksiköihin. Neuvostoliitossa yleistä valtiollista
valtaa käytti SNTL:n korkein neuvosto (verhovnyj sovet), joka muodostui kahdesta kamarista: liittoneuvostosta ja kansallisuuksien neuvostosta. Korkeimman neuvoston työskentelyä avusti korkeimman neuvoston puhemiehistö (presidium verhovnogo sovet). Korkein poliittinen valta ja tosiasiallinen päätöksenteko olivat kommunistisessa puolueessa, ensisijaisesti politbyroossa ja sihteeristössä.12
Valtiovaltaan kuului hallintoelinten järjestelmä, jota johti ministerineuvosto (sovet ministrov). Hallinnon tehtävänä oli täytäntöönpano ja määräysten antaminen. On huomattava, että hallinto muo9

Smith 1996 s. 30-34 ja 53-55 ja Butler 2003 s. 73-77.
Smith 1996 s. 53-55.
11
Katila 1985 s. 15-21.
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dosti monimutkaisen matriisin. Ensinnäkin tasoja oli yleisliittolainen, tasavaltojen ja paikallinen
taso. Toiseksi hallintoelimet jaettiin yleisiin (maantieteellisiin) ja erityisiin (esim. tietyn teollisuusalan ministeriö) hallintoelimiin. Alistusketju kullakin tasolla oli neuvosto - yleinen hallintoelin erityinen hallintoelin. Esimerkiksi: tasavallan korkein neuvosto - ministerineuvosto - maatalousministeriö tai paikallistasolla alueen neuvosto - täytäntöönpaneva komitea - suunnittelukomitea.13
Neuvostoliiton talousjärjestelmä perustui vuodesta 1928 komentotalouteen, jossa taloudellista kehitystä ohjattiin viisivuotissuunnitelmilla. Suunnittelujärjestelmän sydämenä oli valtion suunnittelukomitea Gosplan. Ohjaus johti erikoislaatuiseen suunnitelmallisuuden sekä rahan- ja tavaranvaihdantaan perustuvaan talousoikeudelliseen järjestelmään. Sen perusajatuksena oli, että sosialistinen
yhteiskunta luovutti yritykselle tietyn määrän resursseja (panoksia) ja edellytti, että niitä käyttämällä saavutetaan ainakin normaali taloudellinen tulos. Valtio johti hallintoelimiensä kautta tuotantoa. Yrityksen rahat olivat tilirahaa ja hinnoittelujärjestelmä oli keskitetty. Ulkomaankaupassa oli
valtion monopoli. Taloudellista toimintaa säätelevät siviilioikeudelliset normit yhdistettiin hallintooikeudellisiin normeihin käyttämällä talousoikeuden käsitettä. Myös käsitejärjestelmä muokattiin;
esim. sopimusvapauden tilalla oli yritysten välinen ns. suunnitelmasopimus. Järjestelmää yritettiin
useaan otteeseen uudistaa esim. 1950-luvun puolivälissä ja 1960-luvulla, mutta tulokset jäivät vähäisiksi. 1980-luvun puolivälistä lähtien länsimaisten arvostelijoiden joukkoon liittyi myös neuvostoliittolaisia taloustieteilijöitä. Kritiikki kohdistui etupäässä järjestelmän käskyttävään luonteeseen, yhteyden puuttumiseen markkinoihin, olemattomaan kustannusvastaavuuteen sekä yritysten
itsenäisyyden vähäisyyteen. Luonnonvarojen käyttö oli epärationaalista. Yritysten tärkeimmäksi
tehtäväksi muodostui suunnitelmien täyttäminen. Teknologinen kehitys jäi jälkeen ja huolimatta
kaikista poliittisista, oikeudellisista ja hallinnollisista pyrkimyksistä tuotanto taantui jatkuvasti.14
Lakien säätäminen kuului SNTL:n korkeimmalle neuvostolle. Vuoden 1977 alkuperäisen perustuslain mukaan voitiin hierarkkisesti erottaa Neuvostoliiton, tasavaltojen ja paikallistason lainsäädäntö,
joista viimeksi mainittu oli merkityksetön. Korkein lainsäädäntövalta kuului korkeimmalle neuvostolle. Sen säädökset olivat joko perustuslakeja (osnovnoj zakon) tai lakeja (zakon). Korkein neuvosto koostui kahdesta kamarista. Korkeimmalla neuvostolla oli kaksi vuosittaista istuntoa, jotka
kestivät vain kaksi päivää. Tässä välin toimi neuvoston puhemiehistö, joka antoi asetuksia (ukaz).
Ministerineuvosto antoi myös asetuksia (postanovlenije) tai määräyksiä (rasporjaženije). Asioiden
12

Katila 1985 s. 22-26.
Katila 1985 s. 38-47.
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Orlov 1996 s.14-28, Katila 1985 s. 55 ss. ja Feldbrugge 1993 s. 143-164.
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valmistelu tapahtui kommunistisen puolueen koneistossa. Ehkä erikoisin käytäntö olivat lainsäädäntöelinten ja yhteiskunnallisten järjestöjen yhteiset säädökset, joiden katsottiin ilmentävän, paitsi
valtion, myös puoleen tahtoa ja lisäävän säädösten arvovaltaa. Myös korkeimmalla oikeudella oli
lainsäädäntöön rinnastettavaa valtaa sen antaessa oikeuskäytäntöä koskevia ohjeita eri aloilta. Lait
julkaistiin sarjassa SNTL:n korkeimman neuvoston tiedonantoja (Vedomosti Verhovnogo Soveta
SSSR), hallituksen asetukset yleensä SNTL:n hallituksen asetuskokoelmassa (Sobranie postnovlenii
pravitelstva SSSR) sekä lisäksi Izvestija-lehdessä.15
Lakihierarkiasta muodostui tällä tapaa monimutkainen: ensinnäkin yleisliittolainen taso, joka jakautui lainsäädännöllisiin akteihin ja lakia alempiin normatiivisiin akteihin sekä toiseksi tasavallan
taso, jossa vastaava jaottelu. Normijärjestelmän riidattomuuteen pyrittiin toimielinten työnjaolla ja
valvonnalla, joka kuului puhemiehistölle.16 Neuvostoajan normijärjestelmän erikoispiirteenä oli
varsinaisten lakien vähäisyys ja sitä alemmantasoisten hallinnollisten määräysten suuri määrä.17
Normihierarkia länsimaisessa mielessä ei tullut tutuksi.
Oikeusjärjestyksiä on ollut tapana luokitella eri oikeusperheisiin erilaisten historiallisten, oikeudellisen ajattelun luonnetta, yhteiskunta- ja oikeusideologiaa sekä kulttuuria koskevien piirteiden
avulla. Sosialistisia oikeusjärjestyksiä on pidetty yhtenä länsimaisena oikeusryhmänä. Erimielisyyttä on ollut lähinnä siitä, kuuluivatko Euroopan sosialistioikeusperheet aivan omaan ryhmäänsä
vai olivatko ne eräänlainen muunnos romaanis-germaanisesta järjestelmästä. Husan mukaan yhtäläisistä makrotason piirteistä huolimatta eräät keskeiset erot lienevät yhtäläisyyksiä selvempiä: institutionalisoitu yksipuoluejärjestelmä, julkisoikeus sulautti sisäänsä yksityisoikeuden, valtion tuli
muuttua tarpeettomaksi, laaja perusoikeusnormiston ja oikeustodellisuuden välinen kuilu. Husa
pitää lisäksi Venäjää vielä muista sosialistimaista poikkeavana, koska sosialistinen oikeus rakennettiin tyhjän päälle; itse en olisi aivan näin jyrkkä. Tästä huolimatta Husa katsoo, että sosialistinen
oikeus rakentui ainakin välillisesti romaanis-germaanisen oikeuskäsitteistön ja rakenteen varaan.18
Orlovin mukaan oikeusnormin virallinen käsite oli Neuvostoliitossa seuraava: ”Oikeusnormia pidettiin sosialistisessa yhteiskunnassa (marxilaisen määritelmän mukaan) valtion antamana tai vahvistamana käyttäytymissääntönä, joka ilmaisi hallitsevan luokan (myöhemmin koko kansan) tahdon. Valtion ylikorostunut rooli ilmeni erityisesti siinä, että laki (kirjallisen oikeuslähteen muodos15

Katila 1985 s. 51-52 ja Lainsäädäntömenettely Neuvostoliitossa s. 27.
Katila 1985 s. 48-51.
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sa) samaistettiin oikeuteen. Tällaisen oikeuspositivistisen ajattelun mukaan kaikki lait ovat oikeutta
pelkästään muodollisin perustein riippumatta niiden sisällöstä. Tätä tuki lisäksi sosialistisen laillisuuden periaate, jonka mukaan valtion antamia oikeusnormeja on tarkoin ja johdonmukaisesti noudatettava.” 19 Myös Tolonen analysoi virallista doktriinia oikeuden pätevyyden osalta. Sosialistisessa yhteiskunnassa oikeudellisilla normeilla on kahdenlainen pätevyysperusta: ollakseen pätevä
oikeusnormin tulee olla sellaisen elimen säätämä, jolla on tähän kelpoisuus. Tämän lisäksi oikeusnormeilla on toinen, syvällisempi pätevyyden kriteeri: niiden tulee olla asiallisesti perusteltavissa
järkeviksi ja välttämättömiksi.20
Tuomioistuinten kolmiportainen perusjärjestelmä luotiin 1920-luvulla ja siihen lisättiin pian neljäs
aste, mikä järjestelmä on säilynyt näihin päiviin asti. Alun perin kommunismin ideaan kuului, että
tovereiden väliset riidat voidaan ratkaista epävirallisesti ilman tuomioistuimia. Ensimmäisenä asteena olivat kansanoikeudet, sitten alueoikeudet, sitten tasavaltojen korkeimmat oikeudet. Korkeimpien oikeuksien päätehtävänä oli laillisuusvalvonta.21 Tähän Neuvostoliiton erikoisuuteen on syytä
kiinnittää huomiota, koska se edelleen haittaa oikeusvaltiokehitystä. Laillisuusvalvonnassa on kysymys siitä, että normaalin valitusmenettelyn ohella korkeimmilla oikeuksilla oli omasta aloitteestaan valta purkaa laittomia tai ei-toivottuja päätöksiä. Tuomioistuimet eivät olleet riippumattomia,
sillä puolueen hyväksyminen tarvittiin kaikkiin vähänkin merkittävämpiin tuomarinimityksiin. Ns.
puhelinoikeutena tunnetun käytännön mukaan osassa tapauksia tuomarit saivat ohjeita puolueelta.22
Prokuratuura eli syyttäjälaitos on myös perinteisesti ollut vahva vaikuttaja Venäjällä. Se perustettiin jo Pietari Suuren aikana. Se oli tiukasti keskitetty, koko maan kattava orgaani. Sen tehtäviin
kuului sekä yleinen että rikosoikeusjärjestelmään (esitutkinta, oikeudenkäynti, täytäntöönpano)
kohdistuva laillisuusvalvonta. Tätä toteutettiin ns. protestien avulla. Prokuraattorilla oli laaja toimivalta myös siviiliasioissa.23
Reaalikommunismin taloudellisen kehityksen tie mutkistui jo 1970-luvulta alkaen. Mihail Gorbatšov valittiin kommunistisen puolueen pääsihteeriksi maaliskuussa 1985; hänestä tuli myös Venäjän ensimmäinen presidentti. Perestroikan nimellä tunnetut talousuudistukset aloitettiin vuonna
1985. Radikaalien uudistusten tavoitteena ei kuitenkaan ollut alun perin tarkoitus luopua sosialisti18
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Orlov 1996 s. 5.
20
Tolonen 1976 s. 9-10.
21
Feldbrugge 1993 s. 201-205.
22
Smith 1996 s. 41-46, 48 ja Kivinen 1998 s. 56-60.
19

98

sen talouden perusperiaatteista, ennen kuin 1989 ryhdyttiin toteuttamaan varsinaisia markkinatalouteen siirtymisen ohjelmia. Taloudellisella sektorilla liitokset natisivat, sillä samalla kun purettiin
sosialistista suunnitelmataloutta, yritettiin luoda uutta markkinatalouslainsäädäntöä. Vuosien 1988 –
1991 lainsäädännöstä puolet koski talousuudistusta. Käytännössä merkittävimpiä olivat mm. yhteisyrityssäädökset, yrityslaki ja osuuskuntalainsäädäntö.24 Gorbatšovin perestroikan oikeudellisen
sektorin uudistuksiin kuului myös oikeusvaltioperiaatteen lanseeraus.25
Useat kirjoittajat ovat analysoineet kehitystä perestroikakaudella. Feldbruggen mielestä huomionarvoista on ensinnäkin se, että muutoksen tavoitetta ei alun perin määritelty, joten sen paikka muuttui
kehityksen myötä. Toiseksi uudet lait olivat yhteen sopimattomia sekä keskenään että vanhan systeemin kanssa. Kolmanneksi reformin osat olivat laajuudeltaan erilaisia. Kysymys on perimmältään
siitä, että laeilla haluttiin muuttaa ihmisten käytöstä, mutta siinä ei onnistuttu. Positiivisiakin tuloksia saavutettiin, esim. perustuslakikomitean työ käynnistyi onnistuneesti.26

6.3 Neuvostoliiton hajoaminen
Neuvostoliiton hajoamiskehitys alkoi jo useita vuosia ennen sen virallista lakkaamista. Perestroika
ja uusi glasnostin nimellä tunnettu avoimuuspolitiikka osoittivat neuvostojärjestelmän heikkoja
kohtia. Tasavallat ja alueet ryhtyivät ottamaan yhä enemmän etäisyyttä keskusvallasta. 27 Vakavasti
on otettava myös ne Neuvostoliiton hajoamista selittävät teoriat, joiden mukaan Neuvostoliitto ei
onnistunut luomaan uutta, sosialismille omistautunutta ihmistyyppiä.28
Neuvostoliitto hajosi virallisesti 21.12.1991 Alma Atassa, kun 11 neuvostotasavaltaa julisti tämän
valtion lakanneen olemasta, ja kahdeksan näistä liittyi Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän
8.12.1991 perustamaan Itsenäisten valtioiden yhteisöön. Baltian maat ja Georgia eivät liittyneet
sopimukseen.29
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Feldbrugge 1993 s. 205-207. Erityisesti historiasta ks. myös Butler 2003 s. 172-174.
Orlov 1996 s. 28-29.
25
Nystén-Haarala 2001 s. 17 ja Smith 1996 s. 70-72.
26
Feldbrugge 1993 s. 65-69, 249-257.
27
Långström 2002 s. 106
28
Luukkanen 2001 s. 216-219.
29
Kaukoranta 1998 p. 921-922
24
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Vuoden 1991 lopussa Gorbatšov oli edelleen muodollisesti Neuvostoliiton valtion päämies, mutta
kaikki merkittävät ratkaisut teki Jeltsin Venäjän presidenttinä. Tämän yritys muodostaa entisen
Neuvostoliiton tilalle löyhä itsenäisten yksiköiden muodostama federaatio kariutui. Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän välinen sopimus itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) perustamisesta joulukuussa 1991 oli Jeltsinin yritys estää Neuvostoliiton suurvalta-aseman perijäksi julistautuneen Venäjän jääminen ilman sitä ympäröivien entisten neuvostotasavaltojen tarjoamaa strategista suojaa.
Entisten neuvostotasavaltojen muodollista itsenäistymistä IVY:n perustaminen ei estänyt, mutta se
loi kahdentoista entisen neuvostotasavallan (Baltian maat kieltäytyivät ehdottomasti yhteistyöstä)
välille yhteistyörakenteet, joilla helpotettiin niiden taloudellista kanssakäymistä ja sotilaallista turvallisuutta. Joulupäivänä 1991 Mihail Gorbatšov piti viimeisen puheensa Neuvostoliiton presidenttinä. Hän ilmoitti silloin maansa valtiollisen olemassaolon päättymisestä vuoden vaihteessa.30
IVY:n syntyyn liittyy mielenkiintoinen episodi voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien. Sopimuksen
isät julistivat nimittäin aluksi (8.12.1991), että Neuvostoliiton lait ovat vieraan valtion lakeja ja siksi
soveltumattomia (11 art.). Muutaman päivän kuluttua asian seurausvaikutukset huomattiin ja sopimuksen ratifioinnin yhteydessä (12.12.1991) Venäjä jo totesi, että neuvostolait ovat väliaikaisesti
voimassa, kunnes uutta lainsäädäntöä valmistuu.31
Venäjää koskevassa historiallisessa kirjallisuudessa on todettu, että Venäjä julistautui Neuvostoliiton hajottua sen seuraajavaltioksi (successor) ja ilmoitti pitävänsä kiinni Neuvostoliiton solmimista
kansainvälisistä sopimuksista.32 Aivan näin yksinkertaisesti kaikki ei kuitenkaan käynyt.
Tarja Långström analysoi väitöskirjassaan Neuvostoliiton hajoamista valtioseuraannon kannalta.33
Joulukuun 8 päivänä 1991 Minskissä tehdyssä IVY- sopimuksessa todetaan selvästi, että Neuvostoliitto lakkaa olemasta.34 Samoin joulukuun 21 päivänä tehdyssä Alma-Atan julistuksessa kahdeksan
valtiota toteaa että Neuvostoliitto lakkaa olemasta 35. Långströmin mukaan sopimusmääräysten sanamuoto tekee selväksi, että sopimusosapuolet halusivat Neuvostoliiton lakkaavan olemasta ja pitivät itseään tasavertaisina seuraajina [eikä siis mikään entisistä valtioista tulisi NL:n tilalle]. Kuitenkin tosiasiallisesti Venäjästä tuli Neuvostoliiton jatkajavaltio (state-continuator) ja kansainvälinen
30

Iivonen 2000 s. 530.
Feldbrugge 1993 s. 191 ja 134.
32
Venäjän historia 2000 s. 536. Ks. myös Ginsburgs 1994 s. 287-289.
33
Långström s. 106-177.
34
”the Union of Soviet Socialist Republics as a subject of international law and as a geopolitical reality no longer
exists”
31
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yhteisö hyväksyi tämän. Kansainvälisen oikeuden valtioseuraantoa36 koskevassa doktriinissa erotetaan toisistaan valtion olemassaolon jatkuminen ja seuraanto (continuity v. succession). Nämä opit
eivät kuitenkaan auttaneet riittävästi analysoimaan hajoamistilannetta. Nimittäin doktriinin mukaan
SNTL:n hajoaminen voidaan toisaalta määritellä liittovaltion hajoamiseksi, mikä johti alkuperäisen
valtion hajoamiseen ja 12 uuden valtion syntyyn. Toisaalta voidaan yhtä hyvin todeta, että Venäjällä tapahtui vain hallituksen vaihdos sekä melkoisia aluemenetyksiä, joista valtion ydin kuitenkin
selvisi. Elävä elämä kallisti vaa’an kuitenkin jatkuvuusteorian suuntaan: Venäjä ilmoitti 26.12.1991
kirjeellään Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, että se vastaa Neuvostoliiton sitoumuksista ja
pyysi, että valtiot hyväksyisivät Venäjän uudeksi sopimusosapuoleksi. Tämä Venäjän federaation
oma kanta Neuvostoliiton jatkajavaltiona tuli yleisesti hyväksytyksi. Nykyään voidaan sanoa, että
muodollisten seikkojen lisäksi sisällölliset seikat puoltavat jatkuvuusteoriaa (esim. sama väestö,
alue, lainsäädäntö). Valtapoliittisesti oli miltei välttämätöntä, että Venäjästä tuli Neuvostoliiton jatkaja.37
Samaan lopputulokseen, jonka mukaan Venäjän federaatio on Neuvostoliiton jatkajavaltio (continuing state), päätyy myös Lehto artikkelissaan. Venäjän kohdalla ei siis tapahtunut varsinaista
valtioseuraantoa. Tosin Lehdon mukaan Alma Atan julistuksessa muut IVY-valtioiden päämiehet
antoivat myös expressis verbis tukensa sille, että Venäjä jatkaisi Neuvostoliiton sijasta YK:n jäsenenä ja muissa kansainvälisissä järjestöissä, mihin Venäjä sittemmin kirjeessään YK:lle viittasi.38
Långströmin edellä tiukasti siteeraama sopimuskohta on Lehdon mukaan katsottava lähinnä tuon
ajan poliittiseksi retoriikaksi. Sen sijaan Baltian maiden lähtökohtana on vuonna 1940 keskeytyneen
itsenäisyyden palauttaminen. Neuvostoliiton hajoamisessa valtioseuraannosta voidaan puhua vain
muiden tasavaltojen kuin Venäjän ja Baltian valtioiden kohdalla.39

35

”with the establishment of the Commonwealth of Independent States, the Union of the Soviet Socialist Republics
ceases to exist”
36
Valtioseuraannolla tarkoitetaan oikeudellista tilannetta, jossa määräämisvalta tietyn alueen kansainvälisistä suhteista
(suvereenisuus) siirtyy valtiolta toiselle. Syynä voi olla esim. valtion hajoaminen tai valtion itsenäistyminen. Määräämisvallan menettävää valtiota kutsutaan edeltäjävaltioksi ja vastaanottavaa valtiota seuraajavaltioksi. Valtioseuraannosta on erotettava esim. valtion nimen tai hallituksen vaihtuminen. Valtioseuraantoa koskevat oikeussäännöt ovat yhä
edelleen vakiintumattomia. Oikeusvaikutusten kannalta keskeisimpiä on kysymys siitä, millä tavoin seuraanto vaikuttaa
edeltäjävaltion tekemiin valtiosopimuksiin. Kaukoranta 1998 p. 921-922.
37
Lähes ainoa eri mieltä oleva on ollut Itävalta, joka pitää Venäjän federaatiota uutena valtiona ja lähtee siksi sopimusten osalta puhtaalta pöydältä. Långström s. 106 -113 ja 167-177 ja Ginsburgs 1994 s. 125 sekä siinä viitattu Diplomaticheskii vestnik 1992 no 2-3, s. 28-29 ja 34.
38
”the membership on the Union of Soviet Socialist Republics in the United Nations, including the Security Council and
all other organs and organisations or the United Nations system, is being continued by the Russian Federation…with
the support of the countries of the Commonwealth of independent States”
39
Lehto 1993 s. 194-197 ja 205-214, Kaukoranta 1998 p. 921-922, Långström 2002 s. 113-116.
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Valtioseuraannossa keskeisimpiä kysymyksiä on, miten seuraanto vaikuttaa valtiosopimuksiin.
Neuvostoliiton osalta lopputulos jakaantui siis kolmeen linjaan. Ensinnäkin Venäjän federaation
osalta oletuksena pidettiin, että vanhat sopimukset jatkuvat: sopimusten tallettajat (YK, Euroopan
neuvosto) yksinkertaisesti pyynnöstä vaihtoivat sopimusrekistereissä nimen Neuvostoliitto tilalle
Venäjän federaatio. Toiseksi IVY-maiden osalta alun perin lähdettiin kvasi-automaattisesta sopimusten jatkamisesta, mutta myöhemmin nämä valtiot uusien itsenäisten valtioiden tapaan valitsivat
jatkettavat edeltäjävaltion sopimukset. Kolmanneksi Baltian maita koskevana presumptiona oli, että
Neuvostoliiton sopimukset eivät sido.40
Myös Suomen lähestymistapa oli edellä kuvatun kaltainen. Suomi – samoin kuin enemmistö muista
maista – ei varsinaisesti tunnustanut Venäjän federaatiota, mikä osaltaan puhuu jatkuvuusvaihtoehdon puolesta. Suomen ja Venäjän välisistä siirtymävaiheen sopimusjärjestelyistä tarkemmin jäljempänä jaksossa 8.1.

6.4 Oikeusreformi alulle
Venäjän federaatio ilmoitti aikaa hukkaamatta tavoitteekseen toimivan demokratian, avoimen
markkinatalousjärjestelmän ja länsimaisen oikeusvaltion rakentamisen.41 Oikeusreformi käynnistyi
presidentti Jeltsinin aloitteesta lokakuussa 199142. Oikeuslaitoksen uudistamista koskevan ohjelman
tärkeimpinä tavoitteina olivat tuomioistuinten riippumattomuuden vahvistaminen, ihmisoikeuksien
toteuttaminen, yhtenäisen federaatiotason oikeusjärjestelmän muodostaminen, rikosprosessin kehittäminen ja pakkokeinojen oikeudellinen valvonta.43
Venäjän federaation rakentamisen ensimmäiset vuodet olivat vanhan järjestelmän hajottamisen ja
uuden rakentamisen aikaa. Arviot urakan onnistumisesta vaihtelivat suuresti. Poliittista ja hallinnollista vakautta yhteiskuntaan toi Venäjän federaation uusi perustuslaki, joka hyväksyttiin 12. joulu-

40

Långström 2002 s. 116-119 ja Lehto 1993 s. 206-214. Euroopan neuvoston osalta ks. Polakiewicz 1999 s. 175-176.
Sopimusvaltion nimen vaihto perustui päätökseen, joka tehtiin 472:nnessa ministerien sijaistason kokouksessa 27. maaliskuuta 1992. - Baltian maat eivät Euroopan neuvostossa koskaan vedonneet valtioseuraantoon, vaan sitoutuivat sopimuksiin normaalijärjestyksessä.
41
Talousjärjestelmän uudistus aloitettiin 2. tammikuuta 1992, jolloin hinnat vapautettiin. Ks. esim. Sutela 1998 s. 7-8.
42
Korkeimman neuvoston päätös 24.10.1991 Konseptsija sydbnoj reformy v Rossijskoi Federatsii (Venäjän federaation
oikeusreformia koskeva ohjelma). Ks. Kalaikov 2002, Johdanto.
43
Bobryšev 1995 s. 90-91, Orlov 1996 s. 40, 326-327.
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kuuta 1993.44 Tuossa vaiheessa kuitenkin puuttuivat esim. siviililaki, maalaki, osakeyhtiölaki ja
pankkilaki.
Perustuslain mukaan Venäjä on demokraattinen, federatiivinen, hallitusmuodoltaan tasavaltainen
oikeusvaltio. Olennaista on, että valtiosäännössä on toteutettu jako lainsäädäntö-, toimeenpano- ja
tuomiovaltaan sekä turvattu perus- ja ihmisoikeudet. Venäjän federaatio koostuu 89 subjektista
(”osavaltiosta”). Valtioelimet jakautuvat federaatiotason ja subjektien hallintoelimiin. Lisäksi on
paikallishallintoelimiä. Toimivalta on jaettu Venäjän federaation tehtäviin sekä federaation ja subjektien yhteisiin vastuualueisiin. Useimmat oikeusjärjestykseen liittyvät tehtävät kuuluvat federaatiotasolle, esim. rikoslain ja prosessilakien säätäminen. Presidentillä on suuret valtaoikeudet mm.
hallituksen nimittämisessä, muissa nimityksissä sekä ulkopolitiikassa. Venäjän federaation parlamentti eli liittokokous (federalnoje sobranije) koostuu kahdesta kamarista: liittoneuvostosta (federalnyi sovet) ja valtion duumasta (gosudarstvennaja duma). Lakialoitteet käsitellään valtion duumassa. Duuma hyväksyy federatiiviset lait, minkä lisäksi tarvitaan liittoneuvoston hyväksyminen.
Liittoneuvosto käsittelee mm. federaation budjetin ja ratifioi kansainväliset sopimukset. Venäjällä
on erittäin laaja lakialoiteoikeus. Presidentti allekirjoittaa lain, joka tulee voimaan, kun se on julkaistu.45
Toimeenpanovalta on presidentillä ja hallituksella. Hallituksen rakenne on monimutkainen, sillä
myös se muodostuu federaatiotason ministeriöistä ja muista elimistä sekä subjektien toimeenpanevista elimistä.46.
Venäjän nykyistä valtionhallintoa ei voi ymmärtää ymmärtämättä presidentin hallinnon merkittävää
roolia.47 Virallisesti se turvaa presidentin tarvitsemat asiantuntija- ja virastopalvelut. Käytännössä
presidentin hallinnon edustajiin törmää joka tasolla – vaikkapa duuman työryhmissä.
Perustuslain 7 luku koskee tuomiovaltaa. Tuomarit ovat riippumattomia ja he nauttivat koskemattomuutta. Perustuslakituomioistuimen kontrollilla on tärkeä merkitys.
Yleiset tuomioistuimet jakautuvat kahteen haaraan, yleisiin ja arbitraatiotuomioistuimiin. Nimestään huolimatta arbitraatiotuomioistuimet ovat yleisiä tuomioistuimia eivätkä välimiesoikeuksia.
44

Perustuslaki on ilmestynyt suomen, venäjän ja englannin kielellä Lakimiesliiton kustannuksen julkaisemana 1994.
Bobryšev 1995 s. 59-80, Kurennoi s. 100-108.
46
Bobryšev 1995 s. 81-87.
45
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Arbitraatiotuomioistuimet käsittelevät (tavallisesti yritysten välisiä) taloudellisia ja hallinnollisia
riitoja, yleiset alioikeudet mm. rikos- ja perheasioita. Pääsääntöisesti asteita on kolme, ylimpänä
Venäjän federaation korkein oikeus ja korkein arbitraatio-oikeus, sitten erityyppiset alueellisen
(oblastnoi) tason oikeudet ja alimpana paikallistason tuomioistuimet (raijonnyi sud). Valitusjärjestelmä valvontamekanismeineen on erittäin monipolvinen.48
Perustuslain 129 artiklan49 mukaan syyttäjälaitos muodostaa koko maan kattavan keskitetyn järjestelmän, jossa alemman tason syyttäjät toimivat ylemmän tason syyttäjien ja pääsyyttäjän alaisina.
Prokuraattorilaitosta koskeva lainsäädäntö tarkistettiin lokakuussa 1995 vastaamaan perustuslain
säännöksiä ja siihen on myöhemmin tehty lukuisia muutoksia.50
Venäläiset oikeustieteilijät lukevat Venäjän federaation mannermaiseen oikeusjärjestelmään. Myös
Orlov lukee Venäjän oikeusjärjestyksen kontinentaaliseen järjestelmään. Husalle nyky-Venäjän
oikeusjärjestyksen luokittelu on ongelmallista, koska se on väistyvä ja heikkenevä oikeuskulttuuripiiri. Oikeusjärjestysluokittelut on rakennettu etupäässä yksityisoikeutta silmällä pitäen. Venäjän
siviilioikeuden juuret ovat paljolti saksalaisessa oikeudessa. Erityisesti historiallisella koulukunnalla
on ollut määräävä asema venäläisessä oikeudellisessa ajattelussa.51 Sen sijaan oikeuslähteiden
osalta Venäjän oikeus erottuu siten, että oikeuskäytäntö ja oikeustiede ovat oikeuslähteiden ulkopuolella.52 Kansainvälinen yhteisö ei ole vielä voinut päättää, minne Venäjän oikeusjärjestelmä lokeroidaan.
Kurennoi luettelee vuonna 1995 eräitä oikeuskäytännön keskeisiä ongelmia:
- lakitekstit toistaiseksi tasoltaan puutteellisia,
- edelleen liikaa lakien alaisia asetuksia ja

47

Bobryšev 1995 s. 87-88.
Bobryšev 1995 s. 88-91, Kurennoi 1995 s. 109, Vinogradova 2002 s. 218-225. Ks. tuomioistuinlaitosta koskeva laki
(Zakon o sudebnoi sisteme Rossijskoi Federatsii) 31.12.1995 No 1-FKZ, muutettu 15.12.2001 No 5-FKZ. Tuomioistuinjärjestelmää esittelee perusteellisesti Butler 2003 s. 149-172.
49
Säädöksen sisäisen rakenteen kääntämisessä on monia vaihtoehtoja. Suomalaisessa termistössä säädös jakautuu lukuihin, pykäliin, momentteihin ja kohtiin. Pykälä on saksalaista perua. EY-säädöksissä jaotellaan artiklaan, kohtaan ja
alakohtaan ja perinteisissä valtiosopimuksissa artikloihin, kappaleisiin ja kohtiin. Venäjällä perustermi on statja. Tulisiko se kääntää artiklaksi vai pykäläksi, on enemmänkin makuasia. Perustuslaissa artikla käy päinsä, mutta rikos- tai
rikosprosessilain kohdalla on luontevampaa käyttää pykälää. - Koodeksin kääntäminen pelkästään laiksi on mielestäni
hieman vaisua, kun kysymyksessä on kodifikaatio. Ks. Mattila 2002 s. 108-111 ja 508-510.
50
Butler 2003 s. 175-176.
51
Orlov 1996 s. 66 ja 71 sekä Husa 1996 s. 202. Ks. myös Butler 2003 s. 3-5.
52
Rassolov – Lutšin – Ebzejev 2002 s. 188-191. Käytännössä korkeimpien oikeuksien antamien sitovien tulkintaohjeiden vaikutus on suuri. Ks. Orlov 1998 p. 961-962. Samoin Butler 2003 s. 93-95 ja 100-101.
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- alemman tason normit ristiriidassa ylempien kanssa.53
Kun Venäjä 1990-luvun alkupuolella jo kolkutteli Euroopan neuvoston portilla, oli oikeusvaltion
rakentaminen ja oikeuslaitoksen uudistaminen maassa vasta alulla.
6.5 Euroopan neuvoston jäsenyys
Venäjä hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi tammikuussa 1996. Venäjän jäsenyys merkitsi
(ja merkitsee edelleen) suurta haastetta koko järjestölle. 54
Venäjä haki Euroopan neuvoston jäsenyyttä toukokuussa 1992 ja alkoi sen jälkeen osallistua järjestön toimintaan epävirallisesti. Euroopan Neuvosto kuitenkin keskeytti hakemusmenettelyn
Tšetšenian sodan vuoksi helmikuussa 1995, mutta sitä voitiin jatkaa syyskuussa 1995 poliittisen
ratkaisun löydyttyä. Tammikuussa 1996 parlamentaarinen yleiskokous antoi ministerikomitealle
lausunnon, jossa se katsoi, että on olemassa riittävät poliittiset takeet jäsenyysvelvoitteiden täyttämisestä. Lausunnossa mainitaan esimerkkeinä sitoumuksista mm. uuden rikos- ja rikosprosessilain
säätäminen. Venäjän tulee kolmen vuoden kuluessa allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeussopimus
sekä allekirjoittaa ja ratifioida mm. rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa ynnä rahanpesua koskevat yleissopimukset. Jäsenyyssitoumuksien toteutumista seurataan sekä ministerikomitean alaisessa että parlamentaarisen yleiskokouksen alaisessa
valvontajärjestelmässä.55
Euroopan neuvosto on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt Länsi-Euroopan valtioiden
ryhmästä yleiseurooppalaiseksi järjestöksi. Euroopan ihmisoikeussopimus tuli 1953 voimaan 10
valtion välillä. Tänä päivänä sopimusvaltioita on 45. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifioimisesta on tullut jäsenyyden edellytys. Ratifioimista vaadittiin järjestön jäsenvaltioilta ennenkin, mutta
viime vuosina näiden vaatimusten luonne jäsenyyden ehtona on muuttunut. Niinpä kun Suomen
liittyessä järjestöön 1989 edellytettiin jäsenvaltion olevan ihmisoikeussopimuksen valossa arvioituna oikeusvaltio jo liittymisajankohtana, on tästä vaatimuksesta eräiden Keski- ja Itä-Euroopasta
olevien valtioiden osalta nyttemmin jossain määrin tingitty. Ajatuksena on, että ”ihmisoikeudet ja
demokratia kehittyvät näissä maissa paremmin Euroopan neuvoston jäsenyyden tuoman tuen, sekä
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Kurennoi 1995 s. 99-100.
Pellonpää 1999 s. 1049-1051.
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Parliamentary Assembly of the Council of Europe, opinion No 193 (1996), adopted on 25 January 1996. Ks.
www.assembly.coe.int. <10.3.2003>.
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jäseneksi tulon yhteydessä annettujen lupausten säännöllisen valvonnan myötä, kuin jos nämä maat
jätettäisiin ulkopuolelle.” 56
Venäjä valmistautui huonosti muokkaamaan lainsäädäntöään vastamaan ihmisoikeusstandardeja.
Samaan aikaan ulkomaiset ihmisoikeusraportoijat huomauttivat jatkuvasti oikeusvaltioperiaatteen ja
ihmisoikeuksien rikkomisesta.57 Myös Venäjän omissa, ihmisoikeuskomission raporteissa huomautettiin, miten tyhjiksi ihmisoikeusvelvoitteet jäävät ilman yksityiskohtaista kotimaista lainsäädäntöä (esim. rikosprosessilaki). Vasta jäsenyyden hyväksymisen jälkeen kesällä 1996 jäsenyysvelvoitteiden toteuttamisesta ryhdyttiin todella keskustelemaan Venäjällä. Muodollinen käsky keskeisiin sopimuksiin liittymisestä, tärkeimpänä niistä Euroopan ihmisoikeussopimus, oli annettu presidentin ukaasilla helmikuussa 1996. Presidentin ukaasilla perustettiin lisäksi poikkihallinnollinen
komitea, jonka tehtäväksi määrättiin laatia ohjelmat Euroopan neuvoston sopimuksiin liittymisestä
ja tarvittavasta lainsäädännön harmonisoinnista.58
Sekä Venäjällä että Euroopassa uuden jäsenyyden ympärillä pyöri monenlaisia, osin ristiriitaisia
tunteita.
Venäjällä useimmat arviot olivat positiivisia; jäsenyydeltä suorastaan odotettiin ihmeitä oikeudellisen kehityksen edistämisessä. Kriittisissä arvioissa etupäässä pelättiin, että Venäjälle imitoidaan
normeja, jotka eivät historiallis-kulttuurisista syistä sovellu järjestelmään.59
Muualla Euroopassa arvioitiin, että Venäjän jäsenyys vaarantaa Euroopan korkeatasoisen ihmisoikeusjärjestelmän. Jäsenyyspäätöstä tehtäessä jäsenyyden lykkäämisen toisaalta pelättiin tarkoittavan
Venäjän eristämistä eurooppalaisesta yhteistyöstä, toisaalta sen pelättiin tulevan ilman riittäviä ehtoja. Suomessa Kirsi Tarvainen kirjoitti Oikeus-lehdessä liittymisen aikaan seuraavasti: ”kun kyse
kuitenkin on nimenomaan ihmisoikeuksista, ei olisi ollut kohtuutonta edellyttää, että jäseneksi kutsuttavan ihmisoikeustilanne on eurooppalaisella tasolla”.60
Pellonpää pohtii tilannetta vuonna 1999 Lakimies-lehdessä seuraavaan tapaan: ”Euroopan neuvoston jäseniksi ja ihmisoikeussopimuksen sopimusvaltioiksi on hyväksytty valtioita, joiden kohdalla
56

Pellonpää 1999 s. 1051 ja siihen sisältyvä suora lainaus, joka on peräisin Euroopan neuvoston valtuuskunnan kertomuksesta parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 1995, Helsinki 1996 s. 12.
57
Kortteinen 1997 s. 11-13.
58
Ginsburgs 1998 s. 109-111, 115-116.
59
Ibid. s. 112-113.
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oikeusvaltion rakentamisen on tiedetty olevan vasta meneillään. Ihmisoikeustuomioistuimen yhtenä
tehtävänä on sopimusvelvoitteiden noudattamista koskevan valvonnan kautta osaltaan myötävaikuttaa oikeusvaltion rakentamiseen kysymyksessä olevissa sopimusvaltioissa. Tuomioistuin on
joutunut ottamaan kantaa tuomioistuinjärjestelmää ja laillisuusperiaatetta koskeviin kysymyksiin.”
Sopimusvaltioiden piirin laajeneminen merkitsee suurta haastetta tuomioistuimelle.61
Venäjän sitoumukset alkoivat toteutua asteittain. Venäjä allekirjoitti Euroopan ihmisoikeussopimukseen helmikuussa 1996 ja se tuli voimaan toukokuussa 1998. Kuudes lisäpöytäkirja (kuolemanrangaistuksen kielto) ei ole voimassa Venäjän osalta. Tämän tutkimuksen kannalta keskeiset rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutusta koskevan sopimuksen lisäpöytäkirjoineen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjoineen Venäjä allekirjoitti marraskuussa
1996, ratifioi joulukuussa 1999 ja ne tulivat voimaan 9.3.2000. Rahanpesusopimus allekirjoitettiin
toukokuussa 1999, ratifioitiin elokuussa 2001 ja tuli voimaan joulukuussa 2001. Rikoslaki uudistettiin 1996 ja rikosprosessilaki 2001.
Vuonna 2003 voidaan myös paremmin arvioida tilannetta ihmisoikeuksien suhteen. Muistissa on
mm. ajanjakso vuonna 2000, jolloin Euroopan neuvosto poisti Venäjältä äänioikeuden, vastalauseena maan toimille Tšetšeniassa.62 Tiistaina 12. helmikuuta 2002 Euroopan neuvoston järjesti Internet-konferenssin ja -sillan, jonka aiheena oli Euroopan ihmisoikeusstandardien saavuttaminen Venäjällä. Samassa yhteydessä annettiin ihmisoikeustuomioistuimen tiedote Venäjää koskevista tapauksista. Sen mukaan helmikuuhun 2002 mennessä tuomioistuin on vastaanottanut 8 000 valitusta
Venäjän valtiota vastaan. Niistä 2 800 on jätetty tutkittavaksi ottamatta, 2 100 on rekisteröity ja
odottaa käsittelyä ja yli 3 000 on käsittelyssä. Kolme langettavaa tuomiota Venäjää vastaan on annettu (Burdov, Ilascu, Kalashnikov v. Russia). Venäjä on neljännellä tilalla valitusten määrässä Italian, Ranskan ja Puolan jälkeen. Venäjä-jutut voidaan jakaa neljään eri tyyppiin. Ensimmäiseen
ryhmään kuuluvat valitukset, jotka koskevat rikosprosessia. Suuri joukko valituksista koskee joko
pidätyksen olosuhteita tai sen pituutta. Useat valitukset liittyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseen, esimerkiksi avustajan läsnäoloon. Toinen ryhmä liittyy venäläiseen erikoisuuteen eli lainvoimaisen päätöksen muuttamiseen laillisuusvalvonnassa (nadzor). Tällainen menettely
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Kolmas ryhmä liittyy lopullisten päätösten huonoon täytän-
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Tarvainen 1996 s. 1.
Pellonpää 1999 s. 1051.
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Kivinen s. 77-78 ja Laakso s. 79-80.
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töönpanoon. Neljänneksi vireillä on useita valituksia liittyen Tšetšeniassa tapahtuneisiin ihmisoikeusrikkomuksiin.63

6.6 Venäjän strategisista tavoitteista
Vielä vaikeampaa kuin EU:n tavoitteiden selvittäminen on Venäjän tavoitteiden selvittäminen oikeudellisessa yhteistyössä. Seuraavat tiedot on koottu eri lähteistä.
Venäjä on laaja maa. Siksi yleisenä viitekehyksenä on todettava, että YK:ssa tehtävä kansainvälinen
yhteistyö on Venäjälle perinteisesti erittäin merkittävä. Eurooppalainen yhteistyöympäristö ei välttämättä ole samassa määrin jäsentynyt. Esimerkiksi hyvin usein jokapäiväisessä puheessa Euroopan
neuvosto ja Euroopan unioni menevät sekaisin. IVY-maiden välistä yhteistyötä edelleen pidetään
omana tärkeänä lohkonaan, jossa toimivat omat sääntönsä.
Yleisen tason strategioista on mainittava Venäjän federaatiossa hyväksytty keskipitkän aikavälin
2000 - 2010 strategia Venäjän federaation ja EU:n välisten suhteiden kehittämiseksi. Strategiaan
kuuluu muun muassa lain noudattamisen valvonnassa toteutettava alan yhteistyö.64
Aiheena kansainvälisen rikollisuuden torjuminen on ehdoton ykkönen. Tammikuussa 2000 vahvistetun Venäjän kansallisen turvallisuusohjelman mukaan mm. kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus muodostaa maalle turvallisuusriskin.65 Varsinkin pääoman virtaaminen ulkomaille on Venäjän
viranomaisten huolena.66 Sen sijaan puheita venäläisestä mafiasta pidetään usein skandaalinhakuisena.
Venäjällä on alkamassa korruptionvastainen sota, jonka presidentti Putin julisti 24.11.2003. Putinin
määräyksestä on perustettu korruptionvastainen neuvosto, johon kuuluu pääministeri, joukko
avainministereitä, parlamentin kummankin kamarin edustajat sekä perustuslakituomioistuimen,
korkeimman oikeuden ja korkeimman arbitraatiotuomioistuimen presidentit.67
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Internet conference: The European Human Rights Standards: Access in Russia osoitteessa
www.coe.int/T/E/Communication_ and_Research/..../ECHR_RussianCases.as <10.2.2002>.
64
Tšaika 1999 s. 131-132. Ks. myös Juntunen 2003 s. 79-80.
65
Volevodz 2002 s. 11.
66
Tšaika 1999 s. 128.
67
Oikeusministeriön Venäjä-strategian tarkistus s. 5.
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Kuten edellä on kerrottu, oikeusreformi käynnistettiin Venäjällä jo lokakuussa 1991. Se voidaan
jakaa kahteen suuntaukseen eli lainsäädännön uudistamiseen ja tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen. Jälkimmäisen osalta alkuajan saavutuksiin kuuluivat tuomareiden asemasta ja tuomioistuinjärjestelmästä annetut lait.68 Vuonna 1998 korkeimpaan oikeuteen perustettiin tuomioistuinosasto
ja vastaava tehtävä lakkasi oikeusministeriössä.69 Vuoden 1998 kriisin jälkeen tuomioistuinlaitokselle osoitettuja budjettivaroja lisättiin, joten ne ovat päässeet kipeimmistä ongelmistaan (posti- ja
matkakulujen riittämättömyys, tilojen ylläpitovaikeudet).70
Lakiuudistusten tahti kiihtyi presidentti Putinin aikana vuosina 2001 – 2002. Putin lanseerasi valtaan tultuaan ns. lain diktatuurin. Oikeuslaitoksen kehittämistä varten on laadittu ohjelma vuosille
2003 – 2006. Sen tavoitteena on tehokkuuden lisääminen.71 Rikosprosessilain ohella mm. seuraavat
keskeiset lait on uudistettu:
1) Tuomareiden asemaa koskeva laki (Zakon Rossijskoi Federatsii "O statuse sudei v Rossijskoi
Federatsii" 26.6.1992 N 3131-1, viimeisin muutos 15.12.2001 N 169-FZ),
2) Tuomioistuinjärjestelmää koskeva laki (Federalnyi konstitutsionnyi zakon RF "O sudebnoi sisteme Rossijskoi Federatsii", 31.12.1996 N 1-FKZ, viimeisin muutos 4.7.2003 N 3-FKZ),
3) Arbitraatioprosessilaki (Arbitražnyi protsessualnyi kodeks RF, 24.7.2002 N 95-FZ),
4) Siviiliprosessilaki (Graždanski protsessualnyi kodeks RF, 14.11.2002 N 138-FZ),
5) Asianajajalaki (Federalnyi zakon Rossijskoi Federatsii "Ob advokatskoi dejatelnosti i advokature
v Rossijskoi Federatsii", 31.5.2002 N 63-FZ, viimeisin muutos 28.10.2003 N 134-FZ).
Oikeusministeriön asema ja tehtävät72 ovat vahvistuneet 2000-luvulle tultaessa. Se kuuluu ns. voimaministeriöihin. Oikeusministeri Juri Tšaika kertoo ministeriön roolista sen aloittaessa kolmannen
vuosisatansa.73 Ensinnäkin oikeusministeriö koordinoi hallituksen lainsäädäntötyötä. Ministeriö
pitää eräänä päätehtävistään yhtenäisen oikeudellisen alueen (jedinoje pravovoje prostranstvo)
luomista Venäjälle. Säädösten rekisteröimisen yhteydessä ministeriössä tarkistettiin vuonna 2002
68

O statuse sudei v Rossijskoi Federatsii 26.6.1992 ja O sudebnoi sisteme Rossijskoi Federatsii 3.12.1996. Ks. KAlaikov 2002, I luku.
69
O sudebnom deapartemente pri Verhovnom syde Rossijskoi Federatsii 8.1.1998.
70
Tuomioistuinlaitoksen budjetti vuonna 1998 oli 3,4 miljardia ruplaa ja vuonna 2001 jo 11 miljardia ruplaa. Ks. Kalaikov 2002, I luku.
71
Hallituksen päätös 20.11.2001 No 805 O federalnoi tselevoi prgramme ”Razvitie sydebnoj sistemy Rossii na 2002 –
2006 gody” SZ 3.12.2001, No 49, St. 4623. Ks. Kalaikov 2002, I luku ja Radtšenko 2003 s. 4.
72
Ks. Oikeusministeriötä koskeva presidentin asetus 2.8.1999 muutoksineen. Ks. myös Butler 2003 s. 146-148.
73
Oikeusministeriö vietti 200-vuotisjuhliaan näyttävästi syyskuussa 2002. Entisistä oikeusministereistä valmistui juhlakirja. Pietarin ja Leningradin alueen päähallinto julkaisi mielenkiintoisen ministeriön historiikin 200 let ministerstvu
justitsii Rossijskoi Federatsii. Juriditšeskij tsentr Press. Pietari 2000.
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yhteensä 43 000 säädöstä, joista 4 500 oli ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa. Tähän
tavoitteeseen liittyy normitietopankin ylläpitäminen. Euroopan neuvoston suosituksen mukaan vankeinhoito on siirretty [vuonna 1998] sisäasianministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle ja vankilukumäärä on alentunut alle 900 000:een. Ministeriöllä on myös rekisteröimistehtäviä kuten puolue- ja lainhuutorekisterin ylläpitäminen. Merkittävä saavutus on ulosottoa koskevan
lainsäädännön ja organisaation luominen viiden viime vuoden aikana. Oikeusministeriö on vuonna
2002 allekirjoittanut viisi oikeusapusopimusta ja jatkaa kansanvälisten sopimuksen sekä Euroopan
neuvoston yhteistyöohjelmien täytäntöönpanoa toimialallaan.74
Oikeusreformin tulokset ovat merkittävästi edistäneet Venäjän oikeusvaltiokehitystä, vaikka aivan
viime aikoina onkin esiintynyt joitakin huolestuttavia piirteitä.75 Venäjällä katsotaan, että uudistukset ovat olleet laajoja ja että ne on toteutettu varsin nopealla aikataululla. Osittain muutokset ovat
olleet jopa niin radikaaleja, että ilmeistä muutosvastarintaa esiintyy. Länsimaiden esittämiin vaatimuksiin Venäjän viranomaiset toteavat myös itse, että oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen on vielä muutosvaiheessa.
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Tšaika 2003. Lainvalmistelusta Venäjällä ks. Krašeninnikov 2001.
Erityisesti tiedotusvälineiden mahdollisuuksien rajoittaminen ja Jukos-johtajaa Mihail Hodorkovskia vastaan ajetut
syytteet.
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7 KANSAINVÄLISEN RIKOSOIKEUSAVUN JÄRJESTELMÄ VENÄJÄLLÄ

7.1 Kansainvälinen yhteistyö 1917 – 1991
Volženkina kuvaa kansainvälisen yhteistyön historiaa Venäjällä.1 Erityisesti 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Venäjän aktiivisuus kansainvälisiä suhteiden solmimiseen kasvoi merkittävästi.
Venäjällä oli 1800-luvun jälkipuoliskolla luovutusta koskeva sopimus ainakin 15 Euroopan maan
sekä Pohjois-Amerikan kanssa. Sopimukset sisälsivät määräyksiä luovutuksen edellytyksistä ja menettelytavoista. Sopimuksissa oli myös joitakin määräyksiä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa. Esimerkiksi Saksan kanssa 1879 tehty sopimus koski mm. todistajien saamista oikeudenkäyntiin. Vuoden 1903 rikoslakiin, joka tosin ei koskaan tullut voimaan, oli koottu useita tärkeitä
kansainvälis-prosessioikeudellisia säännöksiä. Volženkinan mukaan Venäjällä oli ennen vallankumousta kehittynyt oikeusjärjestys, joka koski mm. rikoslain kansainvälistä ulottuvuutta. Vuonna
1911 säädettiin luovuttamista koskeva laki, ensimmäisten joukossa Euroopassa.2
Lokakuun vallankumouksen jälkeen 1917 kansainväliset yhteydet vähenivät olemattomiin.3 Yhteydenpito tapahtui lähinnä diplomaattisia kanavia pitkin. Myös toinen maailmansota hidasti kehitystä.
Vasta Hruštšovin ajan suojasään myötä rautaesirippu alkoi avautua. Toisen maailmansodan jälkeen
Neuvostoliitto liittyi myös joihinkin monenkeskisiin poliittisluonteisiin sopimuksiin sekä siviilioikeudellista yhteistyötä koskeviin konventioihin4. Jälleen 1950-luvun loppupuolelta alkaen ryhdyttiin solmimaan oikeusapusopimuksia. Yleisimpiä olivat ns. sekasopimukset, jotka koskivat kansainvälistä oikeusapua sekä siviili-, perhe- että rikosasioissa. Tällaisia sopimuksia solmittiin 1950luvun loppupuolelta alkaen 1980-luvulle saakka käytännöllisesti katsoen kaikkien sosialististen
maiden kanssa5.

1

Volženkina 2001 s. 24-31. Ks. myös Volženkina 2002 s. 44-137.
Laki sisälsi 25 pykälää. Ks. Rodionov 2003 s. 80-83. Artikkeli sisältää myös mielenkiintoista tilastoa, esim. vuonna
1895 oli 45 luovutustapausta. Tuohon aikaan luovutus oli mahdollinen myös poliittisin perustein. Luovutuspäätöksen
teki oikeusministeri.
3
Volženkina 2001 s. 31-34
4
Mm. Haagin yleissopimukset, jotka koskevat riita-asioiden oikeudenkäyntiä (vuodelta 1954) ja legalisointivaatimuksen poistamista (1961) sekä ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva ns. New Yorkin
konventio (1958).
5
Ensin Pohjois-Korea 1957, sitten Puola 1957, Romania 1958, Unkari 1958, Jugoslavia 1962 jne. Sbornik1996 sisältää
täydellisen luettelon sopimuksista ja niiden tekstit.
2
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Milintšuk6 sivuaa historiaa ainoastaan lyhyesti pohtiessaan oikeusavun käsitettä. Hän korostaa, että
rikosoikeusapua käsiteltiin kansainvälisen oikeuden (ei rikosoikeuden tai rikosprosessioikeuden)
viitekehyksessä ja nimenomaan valtioiden välisinä velvoitteina koskien luovutusta, tuomittujen
siirtoa, tuomioiden täytäntöönpanoa, erilaisia prosessitoimia ja oikeudellisen tiedon vaihtoa.
Långström on puolestaan väitöskirjassaan tutkinut yleisesti kansainvälisen oikeuden doktriinin kehitystä Venäjällä. Neuvostoliiton perustamisen jälkeen 1922 lainoppineet keskittyivät selvittämään
lain ja sosialismin välistä suhdetta. Suhde kansainväliseen oikeuteen oli jokseenkin traumaattinen.
Esimerkiksi professori Andrei Vyšinski torjui kansainvälisen oikeuden ”porvarillisena”. Jevgeni
Korovin puolestaan odotti, että sosialistinen kansainvälinen oikeus tulee korvaamaan vanhan kapitalistisen kansainvälisen oikeuden. Vasta Stalinin kuoleman jälkeen 1953 tilanne muuttui. Professori Grigori Tunkin ei enää nähnyt asiassa dikotomiaa, vaan totesi, että on olemassa tiettyjä kansainvälisiä periaatteita, joita kaikkien valtioiden on noudatettava. Mihail Gorbatšovin aikana 1980luvun puolivälissä ryhdyttiin jo keskustelemaan ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden välisestä suhteesta.7
Volženkina on perehtynyt nimenomaan rikoksentekijän luovuttamisen historiaan. Hänen monografiansa ensimmäinen luku käsittelee luovutuksen historiaa yleisesti, toinen luku Venäjän ja vieraiden
valtioiden välisiä sopimuksia 1800-luvulla, kolmas luku luovutusta8 ja oikeusapua koskevaa sisäistä
lainsäädäntöä ja neljäs luku 1900-luvun valtiosopimuksia. Näistä erityisen antoisa on kansallista
lainsäädäntöä koskeva luku9.
Volženkina toteaa melko tylysti, että kansainvälinen yhteistyö rikosasioissa ei käytännössä toteutunut täydessä mitassa vuosina 1910 – 1957 lukuun ottamatta yksittäisiä diplomaattisia toimeksiantoja.10 Vanhat sopimukset vallankumousta edeltävältä ajalta vaipuivat unholaan. Yhtään uutta sopimusta ei tehty puoleen vuosisataan. Lainsäädännöstä ei tuohon aikaan löytynyt perusteita yhteistyölle. Alun perin oli voimassa ainoastaan korkeimman neuvoston puhemiehistön asetus ”SNTL:n
virastojen ja virkamiesten yhteydenpitojärjestyksestä ulkomaan viranomaisten kanssa” vuodelta
1947, joka koski nimenomaan rikosoikeudellista yhteistyötä. Juuri tässä laissa säädettiin, että kapi-
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Milintšuk 2001 s. 7-25.
Långström 2002 s. 19-105.
8
Ks. myös Ginsburgs 1994 s. 224-225.
9
Volženkina 2002 s. 138-184.
10
Samoin Ginsburgs 1994 s. 207-210.
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talistimaiden kanssa ainoa yhteydenpitojärjestys on diplomaattinen tie. Lisäksi saatettiin antaa joitakin yksittäisiä säädöksiä koskien esim. konsuliyhteyksiä tai merioikeutta.
Vasta vuosina 1957 – 1988 solmittiin joukko oikeusapua koskevia valtiosopimuksia. Ginsburgs
jakaa sopimukset luonteeltaan sosialististen valtioiden kanssa tehtyihin (Socialist Model) ja eisosialististen valtioiden kanssa tehtyihin (Non-Socialist Repertory)11. Lisäksi hän jakaa sosialistisen
leirin maiden kanssa solmitut sopimukset kahteen sukupolveen: 1957 – 1970 tehtyihin12 ja vuoden
1970 jälkeisiin13. Vielä Jeltsinin kaudella 1991 ehdittiin tehdä muutama lainvalvontaviranomaisten
yhteistyötä ja rikoksentorjuntaa koskeva kahdenvälinen sopimus. Ranskan ja Italian tekemien sopimusten sarjaan voidaan lukea myös Suomen ja Venäjän välinen rikostorjuntasopimus vuodelta
1993.14
Sosialististen valtioiden kanssa tehdyt sopimukset olivat laaja-alaisia sekasopimuksia oikeusavusta
niin siviili-, perhe- kuin rikosasioissa. Neuvostoasiantuntijoiden mukaan sopimusten uudistamisen
syynä 1970- ja 1980-luvuilla oli oikeusavun määrällisen ja laadullisen tason kasvu. Uusina asioina
tulivat mukaan todistajan kutsuminen ulkomailta, väliaikainen säilöönotto ja omien kansalaisten
tuomitseminen, jos luovutukseen ei suostuttu. On kuitenkin ymmärrettävä, että kaikki tämä oli
mahdollista, koska osapuolet olivat saman poliittisen järjestelmän jäseniä ja luottivat toisiinsa. Silti
suoriin yhteyksiin ei vielä oltu valmiita, vaan yhteydenpito tapahtui keskusviranomaisten kautta.
Yhtenä varteenotettavana mahdollisuutena esitettiin jo 1970-luvun alussa sosialistisia valtioita koskevan monenvälisen yleissopimuksen laatimista.15
Ei-sosialististen valtioiden kanssa tehdyt sopimukset poikkesivat luonnollisesti sosialististen valtioiden kanssa tehdyistä, esimerkiksi täytäntöönpanoa koskevien määräysten osalta. Yleensä sopimuksissa taattiin sopimusvaltion kansalaisille samat oikeudet kuin omille oikeussuojan suhteen
esim. maksuttoman oikeusavun saannissa. Tavallisimpia oikeusavun muotoja ovat asiakirjojen tie11

Sopimukset tehtiin seuraavien ei-sosialististen maiden kanssa mainittuina vuosina: Kreikka 1981, Algeria 1982, Tunisia 1984, Kypros 1984, Etelä-Jemen 1985 ja Suomi 1978. Suomen sopimus poikkeaa muista, koska se ei sisällä rikoksentekijän luovuttamista koskevia määräyksiä. Ks. Ginsburgs 1994 s. 137-138.
12
Sosialistisia maita: Tšekkoslovakia 1957, Saksan Demokraattinen Tasavalta 1957, Bulgaria 1957, Korean Demokraattinen Tasavalta 1957; Puola 1957, Romania 1958, Albania 1958, Unkari 1958, Mongolia ja Jugoslavia 1962. Ks.
Ginsburgs 1994 s. 64. Volženkinan mukaan näistä ainakin Unkarin, Puolan, Albanian, Romanian, Bulgarian ja Jugoslavian sopimukset sisälsivät luovutusta koskevia määräyksiä, ks. Volženkina 2002 s. 199.
13
Sosialistisia maita: Unkari 1971, Bulgaria 1975, DDR 1979, Puola 1980, Tšekkoslovakia 1982. Vietnam 1981. Kuuba
1984. Mongolia 1988. Ginsburgs 1994 s. 96-97. Vrt. Volženkina, joka asettaa rajan vuoteen 1981. Ks. Volženkina 2002
s. 237.
14
Ginsburgs 1994 s. 191-197.
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doksianto ja todistajien ja asiantuntijoiden kuuleminen sekä todisteiden etsintä ja takavarikko. Suomen sopimus oli vieläkin suppeampi kuin muiden ei-sosialistimaiden kanssa tehdyt sopimukset,
koska se ei sisältänyt rikoksentekijän luovuttamista koskevia määräyksiä lainkaan. Suomen sopimus
poikkeaa myös useissa yksityiskohdissa muista, esim. yleisten kieltäytymisperusteiden ja todistajan
kieltäytymisoikeuden osalta.16 Erikoista on, että nimenomaan yksi muodollinen piirre erottaa sosialististen ja ei-sosialististen valtioiden sopimukset toisistaan: Ei-sosialistimaiden konseptiin kuului, että yhteydenpito oli järjestetty diplomaattisia kanavia pitkin.17 Ginsburgs kohdistaa paljon
huomiota Suomi-Venäjä suhteisiin ja arvioi luovutusta koskevassa jaksossaan seuraavasti:
”Nevertheless, the absence of rendition channels from the Russian-Finnish scenario leaves a major
gap in their armory and constitutes an important piece of unfinished business”.18 Suomi ei tuolloin
halunnut ottaa luovutusasioita sopimukseen.
Vuosina 1957 – 1972 solmitut kansainväliset sopimukset johtivat vastaavaan norminantoon Venäjällä19:
1. Tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanojärjestyksestä niitä valtioita koskien, joiden kanssa SNTL:llä on oikeusapusopimus (korkeimman neuvoston puhemiehistön antama asetus
vuodelta 1958).
2. Ulkomaisten valtiosopimusten toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä siviili-, perhe- ja rikosasioissa annettavan oikeusavun osalta (korkeimman oikeuden plenumin päätös 1959) sekä samanlainen koskien ainoastaan sosialistisia valtioita (1967) ja
3. Tuomioistuinten ja notariaatin vieraille valtioille antaman oikeusavun järjestyksestä (Oikeusministeriön ohje 1972).
Kaikki normit koskivat itse asiassa sosialistimaiden kanssa 1958 – 1972 tehtyjen sopimusten soveltamista ja etupäässä siviili- ja perheasioita. Esimerkiksi kohdassa 2 mainitussa päätöksessä käsiteltiin mm. mahdollisuutta soveltaa ulkomaista lakia, yhteydenpitojärjestystä, omaisuuden palauttamista, todistelua sekä asianomistajalle maksettavan vahingonkorvauksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

15

Ginsburgs 1994 s. 97, 114-116. Myös Volženkinan mukaan sopimusten yhdenmukaisuus johtui yhdenmukaisesta
prosessilainsäädännöstä. Ks. Volženkina 2002 s. 200.
16
Ginsburgs 1994 s. 137-145.
17
Ginsburgs 1994 s. 173.
18
Ginsburgs 1994 s. 197.
19
Volženkina 2002 s. 141-144. Samoin Ginsburgs 1994 s. 212-215, 215-221 ja 222 ja Volevodz 2002 s. 94-97.
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Edellisten lisäksi prokuratuurasta vuonna 1979 annetun lain 11 pykälässä todettiin, että
”Syyttäjäviranomaiset voivat toimivaltansa rajoissa ja säädetyssä järjestyksessä ratkaista kysymyksiä, jotka johtuvat SNTL:n kansainvälisistä velvoitteista”. Samanlainen määräys koski Neuvostoliiton korkeinta oikeutta.
Muistutettakoon siviiliasioiden osalta, että vuonna 1960 Neuvostoliitto ratifioi New Yorkin kansainvälisiä välitystuomioita koskevan konvention vuodelta 1958. Se kuuluu myös Haagin riitaasiain oikeudenkäyntiä koskevaan sopimukseen vuodelta 1954 ja legalisointien poistamista koskeva
konventioon vuodelta 1961 (1992).20
Vuonna 1988 uudistettiin oikeusapua koskevaa lainsäädäntöä antamalla seuraavat säädökset21:
1. Ulkomaisten tuomioistuinten ja välimiesoikeuksien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta SNTL:ssä (korkeimman neuvoston puhemiehistön antama asetus) ja
2. Kansainvälistä oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasioissa koskevien sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteistä (korkeimman neuvoston puhemiehistön antama päätös).
Ensin mainittu säädös koski pääasiassa siviiliasioita. Jälkimmäisessä päätöksessä vahvistettiin toimivaltaiset viranomaiset, joita olivat:
-

oikeusministeriö asioissa, jotka koskevat tuomioistuinten ja notaareiden toimintaa, adoptiota
ja holhousta sekä lainvalmistelua;

-

korkein oikeus asioissa, jotka koskevat ao. tuomioistuimen toimintaa;

-

syyttäjälaitos asioissa, jotka koskevat esitutkintaa, syyttämistä, luovuttamista, tuomittujen
siirtoa, tuomioista ilmoittamista ja muita asioista, jotka koskevat syyttäjälaitoksen toimintaa,
sisäasioista, valtion turvallisuutta ja muita tapauksia, joista on sovittu kansainvälisissä sopimuksissa;

-

ulkoministeriö asioissa, jotka koskevat asiakirjojen käsittelyä ja lähettämistä yksittäisten
kansalaisten asioissa, joista on sovittu kansainvälisissä sopimuksissa.

Lisäksi prokuratuuralle ja sisäministeriölle sekä KGB:lle oli annettu valtuudet antaa tarkempia ohjeita oikeusavusta; ja niitä on annettu meidän päiviimme asti.

20
21

Volženkina 2002 s. 144-145 ja 238.
Volženkina 2002 s. 148-149. Samoin Ginsburgs 1994 s. 222.
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Myös perustuslain säännösten muuttuminen on otettava huomioon kehitystä arvioitaessa, erityisesti
luovutusasioiden osalta.22 Vuoden 1977 perustuslaissa oli kansainvälistä yhteistyötä yleisesti koskeva perussäännös, mutta sitä voitiin soveltaa myös rikosasioihin.
Hyvin pian Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen IVY-maiden välillä tehtyä (22.1.1993) oikeusapua ja
oikeudellisia suhteita siviili-, perhe- ja rikosasioissa koskevaa yleissopimusta eli ns. Minskin sopimusta (LIITE 4) voidaan henkisessä mielessä pitää tämän aikakauden loppuna, vaikka se sijoittuukin vuoteen 1993.23 Siihen kuuluvat nykyisin Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Uzbekistan, Ukraina, Armenia, Moldova, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan, Azerbaidžan ja Georgia. Milintšuk
toteaa, että valitettavasti tähän sopimukseen on kopioitu analogisesti sopimusmääräykset kahdenvälisistä sopimuksista 24. Volženkinan mukaan taas verrattaessa eurooppalaisiin yleissopimuksiin
IVY-sopimuksen yhteydenpitojärjestys on yksinkertaisempi. Se ottaa paremmin huomioon sopimuspuolten tasavertaisuuden, kansainväliset periaatteet ja kansallisen lainsäädännön.25 Ginsburgs
osoittaa artikkelissaan, kuinka IVY-sopimus oli Neuvostoliiton hajottua välttämätön instrumentti
taistelussa rikollisuutta vastaan ja että siitä muodostui oikeudellisen yhteistyön peruskivi.26

7.2 Kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa Venäjällä 1992 - 2001
Kuvitelkaamme nyt tilanne Venäjällä 1990-luvun alkuvuosina. Periaatteessa Neuvostoliiton aikaiset
lait ovat voimassa, samoin sen solmimat kansainväliset sopimukset. Huolimatta yhteiskunnan rajusta muutoksesta ja rikollisuuden kasvusta, kaikki energia pannaan markkinatalouteen siirtymistä
edistäviin lakeihin. Oikeusavun osalta on voimassa pari rikos- ja rikosprosessilain pykälää27 sekä
suuri joukko kahdenvälisiä sopimuksia28. Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan
22

Volženkina 2002. s. 146-148.
Sopimukseen kuuluu lisäpöytäkirja vuodelta 1997. Lisäksi on olemassa tuomittujen siirtoa koskeva yleissopimus
vuodelta 1998. Ks. Kommentaari 2002b s. 739.
24
Milintšuk 2001 s. 10. Samoin Volevodz 2002 s. 107.
25
Volženkina 2002 s. 243-245.
26
Ginsburgs 1999 s. 317 ja 322-324. Hän myös toivoo Euroopan neuvoston standardien mukaista luovuttamislakia.
27
Volženkina 2002 s. 149.
28
Sbornik 1996 luettelee seuraavat kahdenväliset oikeusapusopimukset: Azerbaidzhan 1992 (sopimukset ovat siviili-,
perhe- ja rikosasioita koskevia ns. sekasopimuksia, ellei toisin mainita) ja 1994 (tuomittujen siirto), Albania 1958, Algeria 1982, Bulgaria 1975, Unkari 1958, 1971, Vietnam 1981, Kreikka 1981, Georgia 1995, Irak 1973, Italia 1979 (siviiliasiat), Jemen 1985, Kypros 1984, Kiina 1992, 1995 (luovutus), Pohjois-Korea 1957, Kuuba 1984, Kirgisia 1992, Latvia 1993 ja 1993 (tuomittujen siirto), Liettua 1992, Moldova 1993, Mongolia 1988, Puola 1957, 1980, 1996, Romania
1958, USA 1995 (rikosasiat), Tunisia 1984, Turkmenistan 1995 (tuomittujen siirto), Suomi 1978, 1990 (tuomittujen
siirto), Tšekkoslovakia 1982, Sveitsi (yhteistyöpöytäkirja), Viro 1993, Jugoslavia 1962. Vuosina 1992-1993 solmituista
sopimuksista ainakin Viron, Latvian, Liettuan, Azerbaidzhanin, Kirgisian ja Moldovan sopimukset sisältävät luovuttamista koskevia määräyksiä. Ks. Volženkina s. 240. Uusimpia sopimuksia ovat Kanadan 1997, Espanjan 1998 (rikosasiat ja tuomittujen siirto), USA:n 1999, Iranin 1997, Mosambikin 1997, Madagaskarin 1997, Intian 1998 ja PohjoisKorean 1999 kanssa tehdyt oikeusapusopimukset. Ks. Volženkina 2002 s. 243, 260, 265ja 277. EU:n monialainen
23
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(VSFNT) rikosprosessilain 32 § säätää ainoastaan, että ”tuomioistuinten, syyttäjien, rikostutkijoiden
ja tiedusteluelinten yhteistyöstä ulkomaisten tutkinta- ja oikeusviranomaisten kanssa sekä vastaavasti ulkomaisten oikeusapupyyntöjen täyttämisestä määrätään Neuvostoliiton ja VSFNT:n lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa”.
Kuluu muutama vuosi lisää ja ollaan 1990-luvun loppupuolella. Venäjän kiinnostus kansainväliseen
yhteistyöhön on voimakkaasti lisääntynyt yhteiskuntajärjestelmän muutoksen ja rikollisuuden kansainvälistymisen myötä.29 Tässä vaiheessa Milintšuk hahmottaa kansainvälisen oikeusavun kenttää
erityyppisten sopimusten verkostona. Hän korostaa Euroopan neuvoston keskinäistä oikeusapua
rikosasioissa koskevan yleissopimuksen merkitystä alan kehityksessä. Milintšuk lukee Euroopan
unionin instrumentit alueellisiin järjestelyihin. Venäjälle on kuitenkin käytännössä erittäin tärkeää
yhteistyö IVY-maiden välillä, mikä tapahtuu edellä mainitun oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasioissa koskevan ns. Minskin sopimuksen perusteella. Venäjä on laaja maa, joten YK:n piirissä tehtävä kansainvälinen yhteistyö on perinteisesti ollut merkittävää. Venäjän solmimat lukuisat kahdenväliset sopimukset, samoin kuin edellä mainittu Minskin sopimus, sisältävät sekä rikoksentekijän
luovuttamista että oikeusapua rikosasioissa koskevia määräyksiä.30 Volženkinan mukaan Neuvostoliiton aikaiset kahdenväliset sopimukset eivät eroa Venäjän federaation tekemistä sopimuksista
yhteistyön kohteen tai menettelytapojen osalta.31
Milintšuk analysoi kirjassaan eri oikeusavun muotoja YK:n mallisopimuksen pohjalta. Hän vertailee, minkälaista oikeusapua käsitellään Euroopan neuvoston oikeusapusopimuksessa, Minskin sopimuksessa ja YK:n Palermon sopimuksessa sekä eräissä eksoottisemmissa yleissopimuksissa. Yllättävää kyllä, Minskin sopimus on kapea-alaisempi. Se ei tunne esim. etsintää ja takavarikkoa.32
Samoin Milintšuk vertailee Venäjän tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia keskenään. Niiden sisältö on
melko standardimuotoinen. Kaikissa on mainittu todistajan kuulustelu tai asiakirjojen tiedoksianto,
useimmissa esinetodisteiden hankkiminen sekä etsintä ja takavarikko, mutta vain parissa on mainittu rikoshyödyn konfiskoiminen tai omaisuuden palauttaminen.33

työryhmä on koonnut Venäjän ja jäsenvaltioiden väliset oikeudellista yhteistyötä koskevat sopimukset asiakirjaan Room
document No 2 Cooperation with Russia, 24.11.1998, josta löytyy lisäksi poliisiyhteistyötä koskevia sopimuksia sekä
Memorandum of Understanding -tyyppisiä instrumentteja.
29
Volženkina 2002 s. 197-198.
30
Milintšuk s. 8-15.
31
Volženkina 2002 s. 200.
32
Milintšuk s. 28-30.
33
Milintšuk s. 31-32 ja 253-254. Sopimusmaat ovat: Azerbaidžan, Algeria, Vietnam, Irak, Iran, Jemen, Kanada, Kiina,
Pohjois-Korea, Kuuba, Kirgisia, Moldavia, Mongolia, USA, Tunisia, Jugoslavia (mutta ei Suomi).
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Kansainvälisissä sopimuksissa säädetään yhteydenpitojärjestyksestä. Tehokkuuden nimissä on tapana nimetä vastaanottava ja lähettävä keskusviranomainen (tai viranomaiset). Yleensä keskusviranomainen tarkistaa, että asiakirjat täyttävät yleisesti ottaen sopimuksen määräykset ja toimittaa
pyynnön toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Oikeusapupyyntöjen täyttäminen edellyttää
keskusviranomaisen alaista organisaatiota, jolle pyyntöjen täyttäminen kuuluu. Milintšukin käsityksen mukaan Venäjällä verkosto ei täytä asianmukaisia vaatimuksia, sillä noudatettavaksi tulevat
lähinnä [vanhan] rikosprosessilain 127 ja 132 pykälät, jotka eivät riitä täyttämään kansainvälisen
oikeusavun vaatimuksia. Kahdenvälisten sopimusten osalta keskusviranomaisena toimii useimmiten
sekä oikeusministeriö että pääsyyttäjänvirasto (Mongolian osalta lisäksi korkein oikeus), mutta
USA:n ja Kanadan sopimuksissa yksinomaan pääprokuraattorinvirasto.34
Euroopan neuvoston luovuttamista ja oikeusapua rikosasioissa koskevat sopimukset ratifioitiin Venäjällä marraskuussa 1999.35 Volženkinan mukaan yleissopimuksiin liittyminen on ”merkittävä
tapahtuma Venäjän federaation kansainvälisessä yhteistyössä rikollisuuden torjumisessa ja rikoksentekijöiden luovuttamisessa. Tästä alkaen Venäjä on kytketty Länsi-Euroopan oikeudellisen integraation prosessiin”.36 Ratifioinnin yhteydessä Venäjä teki paljon varaumia, muttei kajonnut kansalliseen lainsäädäntöön muutoin. Eurooppalaisten sopimusten vaikutusta Venäjän kansainvälisen
oikeusavun järjestelmään käsitellään jäljempänä tuttujen arviointikriteereiden avulla.
Milintšuk toteaa alkuvuodesta 2001, että Venäjän kansallisesta lainsäädännöstä puuttuvat rikosprosessuaaliset säännökset, jotka säätelisivät kansainvälistä yhteistyötä rikosasioissa. Rikosprosessilain
32 § on vain viittauspykälä ja vuodelta 1988 oleva korkeimman neuvoston puhemiehistön antama
päätös on menettänyt merkityksensä Venäjän liityttyä eurooppalaisiin yleissopimuksiin. Säännösten
puuttuessa pyynnöt käsitellään tapaus kerrallaan keskusviranomaisessa ja päätökset riippuvat paljolti asiaa hoitavasta virkamiehestä. Milintšukin vertailevan analyysin mukaan useimmissa Euroopan maissa on olemassa oikeusapulainsäädäntöä. Hänestä olisi tärkeää, että säädettäisiin kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa koskeva laki. Siinä määrättäisiin keskusviranomaisen tehtävistä,
34

Milintšuk s. 37-39.
Venäjän federaatiossa lait julkaistaan virallisessa lehdessä, jonka nimi on Rossijskaja Gazeta (RG). Siihen viitattaessa
käytetään yleensä päivämäärää. Varsinaisen säädöskokoelman nimi on Sobranie Zakonodatelstva Rossijskoi Federatsii
(SZ), mihin viitataan antamalla vuosi, lehden numero ja asianumero (st.). Ks. Butler 2003 s. 101-110 ja 689. Viittauksissa yksityiskohtien merkitsemisessä esiintyy käytännössä horjuvuutta. Normaalisti viitataan jompaankumpaan edellisistä. Näin ollen ovat eurooppalaisen luovutussopimuksen ratifiointilaki 25.10.1991, SZ (1999) No 43, st. 5129 ja sopimusteksti SZ (2000) No 23, st. 2347 ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen ratifiointilaki
25.10.1999, SZ RF(1999) No 43 st. 5132 ja sopimusteksti SZ (2000) No 23 st. 2349. Joskus saatetaan mainita vain
pelkkä lain hyväksymispäivämäärä ja numero. Lait numeroidaan juoksevasti vuosittain. Esim. rikosprosessilaki on
federatiivinen laki 18.12.2001 No 174-FZ.
36
Volženkina s. 245.
35
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pyyntöjen täyttämismenettelystä ja oikeusavun eri muodoista. Tästä asiasta on tutkijan helppo olla
samaa mieltä.37
Rikosoikeusavun osalta keskeisessä asemassa on pääsyyttäjänvirasto. Milintšuk toteaa, että oikeusavun organisoinnin osalta puuttuvat lain lisäksi kaikki ”metodiset suositukset”, millä ymmärretään
viranomaisille asiasta annettuja toimintalinjoja ja menettelytapaohjeita. Niinpä hän liittää teokseensa ensiksi oikeusapupyynnön tekemistä koskevan mallin ja toiseksi suositukset syyttäjälaitokselle
oikeusapupyyntöjen täyttämiseksi.38

7.3 Vuoden 2001 rikosprosessilaki
Huomattavan parannuksen – suorastaan mullistuksen – oikeusapua koskevaan lainsäädäntöön toi
Venäjän rikosprosessilain kokonaisuudistus, joka tuli pääosiltaan voimaan 1.7.2002.39 Tämän rikosprosessikoodeksin viides osa (pykälät 453 - 473) sisältää ensimmäistä kertaa Venäjän historiassa
kansainvälistä yhteistyötä rikosprosessissa koskevat säännökset. Aiemmin asiasta määrättiin vain
kansainvälisissä sopimuksissa. Lain 53 luku koskee yleisiä määräyksiä syyttäjien ja tuomareiden
yhteistyöstä ulkomaiden viranomaisten kanssa, 54 luku luovuttamista ja 55 luku tuomitun siirtoa.40
Koko viidennen osan käännös suomeksi on tutkimuksen liitteenä 1.
Jo aiemmin, vuoden 1997 alusta, Venäjällä oli tullut voimaan kokonaan uudistettu rikoslaki, mikä
aiheutti luonnollisesti paineita rikosprosessia koskevien normien muuttamiseen.41 Rikosprosessilain
uudistus oli ollut jo useita vuosia vireillä, mutta vasta presidentti Putinin aktiivinen mukaantulo
vuoden 2001 alussa vauhditti luonnoksen etenemistä duumassa. Keskustelu oli vilkkaimmillaan
vuoden 2001 alkupuoliskolla. Venäjän lainvalvontaviranomaiset - prokuratuura etunenässä - vastustivat uudistuksia. He pelkäsivät lähinnä menettävänsä mm. laajat valitus- ja laillisuusvalvontaoikeutensa. Samoihin aikoihin muutettu tuomareiden asemaa koskeva laki sai myös tuomarikunnan
37

Milintšuk 2001 s. 5, 35 ja 50.
Milintšuk 2001 s. 5. ja s. 245-281. Pääsyyttäjänvirasto on tosin antanut vuonna 1992 ohjeen, joka on kumottu 1998.
39
Federatiivinen laki 18.12.2001 No 174-FZ. SZ (2001) No 52, st. 4921. Lain liitteenä on 123 prosessuaalista päätösmallia . Samassa yhteydessä uudistettiin ns. hallinnollisia rikkomuksia koskeva laki Kodeks ob administrativnyh pravonarušenijah. Ks. esim. Butler 2003 s. 192-196.
40
Ks. Kommentaari 2002b s. 738-739. On olemassa ainakin kaksi rikosprosessilain kommentaariteosta. Ensimmäisen
(Kommentaari 2002a) on kustantanut Norma ja se on pääsyyttäjäviraston alaisen tieteellisen instituutin toimittama.
Kansainvälistä yhteistyötä koskevan osuuden ovat kirjoittaneet professori S.P. Štšerba ja dosentti E.V. Bykova. Toisen
(Kommentaari 2002 b) on kustantanut Spark. Teoksen kansainvälistä yhteistyötä koskevan osuuden on kirjoittanut
sisäasianministeriön asiantuntija, oikeustieteen tohtori T.N. Moskalkova.
41
Kommentaari 2002b s. 5-6. Uudesta rikoslaista ks. Butler 2003 s. 577-598 ja Burnham 2000.
38
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liikkeelle. Lain lopullinen muoto on duuman työryhmän ja presidentin asettaman työryhmän kompromissi, joka hyväksyttiin duumassa 20.6.2001. Yllättäen toimivallan siirto vangitsemisasioissa
syyttäjälaitokselta tuomioistuinlaitokselle ei aiheuttanut suurempia ongelmia.42
On huomattava, että jo vuoden 1993 perustuslaki sisältää eräitä merkittäviä oikeusvaltiota ja rikosprosessia koskevia ihmisoikeusperiaatteita: tuomioistuimen riippumattomuus, syyttömyysolettama,
syytetyn oikeus puolustukseen ja ne bis in idem -periaate. Perustuslain säännösten tulkinnalla onkin
välivuosina ollut suuri merkitys rikosprosessin kehittymiselle.43
Voidaan sanoa, että vuoden 2001 rikosprosessilaista löytyvät kaikki keskeiset oikeudenmukaista
oikeudenkäyntiä koskevat periaatteet.44 Ainoastaan tuomioistuinkäsittelyn joutuisuuden osalta
säännös näyttää puuttuvan. Edellä mainittujen periaatteiden lisäksi rikosprosessilaissa on säännelty
mm. laillisuusperiaate, oikeus tuomioistuinkäsittelyyn, oikeuskäsittelyn suullisuus ja julkisuus, oikeus saada tieto syytteen sisällöstä, oikeus kuulustella todistajia, todistelun välittömyys ja osapuolten tasavertaisuusperiaate. Ihmis- ja perusoikeuksien tarkka huomioon ottaminen on selitettävissä
myös sillä, että Euroopan neuvoston asiantuntijat antoivat asiantuntija-apua presidentin asettamalle
työryhmälle kahteen otteeseen – vuonna 1997 ja 2001.45
Rikosprosessilaki uusittiin siis kokonaan, vaikka se rakenteeltaan muistuttaa vanhaa. Laissa on yhteensä 473 pykälää. Laki jakautuu osiin, osastoihin, lukuihin ja pykäliin. Seuraavassa lyhyesti osien
sisältö:
Ensimmäinen osa. Yleiset säännökset: perusmääräykset, asianosaiset, todistelu, pakkokeinot, valitukset ja kantelut;
Toinen osa. Esitutkinta: Rikosasian vireillepano, esitutkinta;
Kolmas osa. Tuomioistuinkäsittely: Menettely ensimmäisessä oikeusasteessa, erityinen prosessilaji
(syytetyn suostuessa), käsittely rauhantuomarin luona, valamiehistö, menettely muutoksenhakutuomioistuimessa, tuomioiden täytäntöönpano, laillisuusvalvonta (nadzor);

42

Petruhin 2002 s. 17-29. Ks. keskustelusta esim. Novaja Gazeta No 27 16-18.4.2001.
Venäjän perustuslakituomioistuimen merkittävän roolin perustuslain tulkinnassa voi havaita erään ratkaisun avulla,
joka koski perustuslain 22 artiklan suhdetta uuden rikoslain voimaantulosäännöksiin. Asiallisesti säännökset koskevat
pidätetyn oikeutta saada asia käsiteltyä tuomioistuimessa. Perustuslain nojalla rikosprosessilain säännösten voimaantuloa jouduttiin aikaistamaan. Ks. Rossijskaja Gazeta No 50, 21.3.2002.
44
Butler puhuu 13 periaatteesta. Periaatteita voidaan toki arvostella niiden liiasta abstraktisuudesta. Ks. Butler 2003 s.
255-256.
45
Caterina Bolognesen haastattelu helmikuussa 2002. Asiantuntijoiden lausunnot ovat asiakirjassa Expert Opinions on
the 2001 draft amendments to the draft code of Criminal Procedure by the Working Group on the reform of the judiciary presided by D. Kozak, Strasbourg 11 October 2001, PCRED/DGI/EXP (2001) 25 Final, Restricted.
43
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Neljäs osa. Erityisprosessit: Erityiset prosessilajit ja erikoisasemassa olevat henkilöt ;
Viides osa: Kansainvälinen yhteistyö: Yleiset säännökset yhteistyöstä syyttäjien ja tuomareiden
sekä tuomivaltaisten ulkomaan viranomaisten välillä, rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
sekä tuomittujen siirto.
Rikosprosessilain keskeiset uudistukset ovat seuraavat:
-

rikosprosessin yleisistä periaatteista on säädetty oma luku,

-

vangitsemis- ja muiden pakkokeinoasioiden hoito on siirretty syyttäjäviranomaisilta tuomioistuimille,

-

tutkintavankeuden kestolle on asetettu enimmäisajat,

-

esitutkintalakiin on tehty lukuisia (ehkä turhankin) yksityiskohtaisia muutoksia,

-

syyttäjän osallistuminen syytteen ajamiseen oikeudenkäynnissä on määrätty pakolliseksi46 ja
tietysti

-

on annettu kansainvälistä yhteistyötä säätelevät normit.

Kuten edellä on joissakin yhteyksissä viitattu, Neuvostoliiton aikana rikosprosessin tarkoituksena
oli lujittaa ns. sosialistista laillisuutta sekä taistelua rikollisuutta vastaan. Tämä tapahtui kommunistisen puolueen valvonnassa. Tavoite on melko suorasukaisesti todettu mm. alan oppikirjoissa 1970luvulla. Oikeudenkäynnin ytimenä oli valtion etujen turvaaminen. Syyttäjän rooli oli korostunut
tuomariin nähden.47
Niinpä eräät ongelmalliset normit ja käytännöt ovat edelleen voimassa mm. syyttäjän laaja valitusoikeus laillisuusvalvonnan nimissä jopa lainvoiman saaneissa jutuissa.
Kuten Suomessakin silloin tällöin tapahtuu, uudistuksissa saatetaan mennä äärimmäisyydestä toiseen. Venäjällä esimerkiksi muotomääräysten rikkominen todisteiden hankkimisessa saattaa estää
todisteiden käyttämisen48, millä on vaikutusta myös oikeusaputeitse saadun aineiston kelpoisuuteen.
Suoraan amerikkalaisesta järjestelmästä on kopioitu eräitä käsitteitä ja ilmiöitä kuten valamiehistö
ja sen päätös. Mielestäni korkeimpien virkamiesten ja poliitikkojen laaja koskemattomuus oudoksuttaa demokraattisuutta korostavana aikakautena.

46

Presidentin 31.12.2002 antamalla asetuksella syyttäjien lukumäärää on lisätty. Nyt syyttäjä on edustettuna jokaisessa
jutussa. Ennen vuotta 2002 syyttäjä osallistui 50 - 60 %:iin oikeudenkäynneistä. Ks. Information 2003 s. 7.
47
Neuvostofilosofiaan voi tutustua esim. teoksen Sovetskij uvgolovnyj protsess 1975 avulla. Ks. s. 3-31.
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Miten sitten venäläiset juristit suhtautuvat uudistukseen? Korkealla tasolla tunnutaan yksimielisesti
korostettavan nimenomaan asianosaisten tasavertaisuusperiaatetta prosessissa. Duuman lainvalmistelukomitean varapuheenjohtaja Jelena Mizulina, joka toimi valmistelutyöryhmän puheenjohtajana,
on vakuuttunut, että syyttäjien on tarpeen sopeutua uuteen systeemiin. Vanha järjestelmä oli keskittynyt liikaa kontrollitoimintoihin. On mielenkiintoista, että duuma asetti seurantajärjestelmän
valvomaan lain toteutumista.49 Korkeimman oikeuden puheenjohtaja Vjatšeslav Lebedev uskoo,
että muutokset johtavat myös tutkinnan tason nousuun. Tuomioistuimet ovat pyytäneet lisää resursseja.50 Professori I.L. Petruhin kuvaa artikkelissaan lain syntyvaiheita. Hän huokaa tyytyväisenä,
että ”puhelinoikeuden” aika on ohi! Tutkijana hän pitää uudistusta asiallisena, mutta toteaa, että sen
asteittainen voimaantulo on ymmärrettävää: ”Venäjä ei ole riittävän valmistautunut lainsäädännöllisessä, henkilöllisessä, psykologisessa tai taloudellisessa mielessä. Tarvitaan lisää käytännön järkeä
ja yksinkertaistamista.51 Volevodz pitää kehitystä erittäin positiivisena, koska nyt säädetään ensimmäistä kertaa kansainvälisestä yhteistyöstä lain tasolla. Tämä on vasta hyvä alku, sillä paljon jää
vielä avoimia kysymyksiä.52 Volženkina on tyytyväinen lakiin, mutta tuntuu silti olevan sitä mieltä,
että kansallisen rikosprosessilainsäädännön kehitys turvattaisiin parhaiten erillisellä luovutusta ja
oikeusapua koskevilla laeilla, kuten on tehty mm. Belgiassa, Ranskassa ja Suomessa.53 Joillakin
syyttäjillä on havaittavissa muutosvastarintaa, joten kuluu aikaa ennen kuin uusi rooli syyttäjänä –
ei laillisuusvalvojana – omaksutaan.54
Lain käyttöönotto edellyttää huomattavaa taloudellista panosta ja käytännön toimia. Varapääsyyttäjä Sabir Kehlerovin mukaan55 rikosprosessilain toteuttaminen edellyttää mm. 3 000 uuden tuomarin ja 6 900 avustavan henkilön palkkaamista, mikä maksaa 1,5 miljardia ruplaa. Vankilat ovat
täynnä ja tuomioistuimet ylityöllistettyjä: noin 70 % vankeudessa olevista odottaa oikeudenkäyntiä.
Käytännön toimista kertoi Pietarin pääsyyttäjä Ivan Sydoruk tapaamisessa syyskuussa 2002. Kaupunkiin on jouduttu luomaan tuomareiden päivystysjärjestelmä. Lisäksi alueen tuomareille ja syyttäjille on omin voimin järjestetty koulutusta mm. harjoittelemalla oikeudenkäyntipelien muodossa.

48

Butler 2003 s. 256.
Nezavisimaja Gazeta No 122, 22.6.2002.
50
Itogi No 16, 2.7.2002.
51
Petruhin 2002 s.17-29.
52
Volevodz 2002 s. 47.
53
Volženkina 2002 s. 194-196. Volženkina kommentoi kahden sivun verran nimenomaan Suomen lakeja. Saattaa tosin
olla, että hän pitää lakejamme itsenäisempinä kuin ne ovatkaan eikä ehkä täysin käsitä, että ne ovat ensi sijassa Euroopan neuvoston sopimusten transformointilakeja.
54
Alekseejev 2002 s. 99-102.
55
Kommersant 23.4.2001.
49
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Rikosprosessilain uudistusten läpivieminen laajan maan kaikkiin kolkkiin on suuri haaste Venäjän
viranomaisille. Uudistuksen läpiviemiseksi prokuraattorinvirasto on mm. 3.6.2002 antanut ohjeen
no 28, joka kuluu ”Yleisten syyttäjien toiminnan järjestäminen rikosprosessin eri oikeudellisissa
vaiheissa.56
Nykyaikaisessa oikeusvaltiossa rikosprosessin tavoitteena on aineellisesti oikeaan lopputulokseen
pääseminen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämällä tavalla ihmisoikeuksia ja yksilön
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.57 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta voidaan löytää ne perustekijät, jotka asettavat rajat oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille rikosasioissa. Kirjoittaja on kuvannut rikosprosessilain sisältöä etenkin ihmisoikeusperiaatteiden valossa jonkin verran yksityiskohtaisemmin toisessa yhteydessä.58 Tässä tutkimuksessa keskitytään rikosprosessilain kansainvälistä yhteistyötä koskevien säännösten analysointiin.

7.4 Kansainvälisen oikeusavun järjestelmä kriteereittäin tarkasteltuna
Edellä jaksoissa 5.1 – 5.4 kehitettyjen rikosoikeusavun kriteereiden avulla arvioidaan tässä jaksossa
Venäjän kansainvälisen rikosoikeusavun järjestelmää samaan tapaan kuin aiemmin jaksossa 5.6. on
tarkasteltu Länsi-Euroopan maiden oikeusapujärjestelmiä.
I Lainsäädännön taso
Kriteeri 1

Ratifiointi (kansainvälisoikeudellisesti)

Venäjä allekirjoitti Euroopan neuvoston rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan
yleissopimuksen ja sen kaksi lisäpöytäkirjaa sekä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan
yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan 7.11.1996. Se talletti mainittujen sopimusten ratifiointiasiakirjat 10.12.1999. Sopimukset tulivat voimaan 9.3.2000.59

56

Information 2003 s. 6.
ks. esim. Jokela 2000, passim. ja luovutuksen osalta Gilbert 1991 s. 79-93.
58
Norros 2002.
57
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Kriteeri 2

Voimaansaattaminen (kansallisesti)

Eurooppalaisten yleissopimusten ratifioinnista päätettiin vuonna 1999 seuraavilla laeilla:
1) Venäjän federaation federatiivinen laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan ratifioimisesta 60 ja
2) Venäjän federaation federatiivinen laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan ja toisen lisäpöytäkirjan ratifioimisesta 61.
Långströmin mukaan Neuvostoliiton aikana järjestelmä oli dualistinen.62 Sen sijaan Venäjän federaatiossa on tehty monistinen perusratkaisu, joka käy ilmi perustuslain 15(4) artiklasta.63 Sen mukaan:
”Yleisesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit sekä Venäjän federaation tekemät kansainväliset sopimukset ovat olennainen osa Venäjän federaation
oikeusjärjestelmää. Jos Venäjän federaation tekemässä kansainvälisessä sopimuksessa
on määritelty muita sääntöjä kuin omassa lainsäädännössä on määritelty, sovelletaan
kansainvälisen sopimuksen edellyttämiä sääntöjä.”64
Ainakin ratifiointilakien muotoilu puoltaa mielestäni monistista tulkintaa, sillä ne sisältävät ainoastaan päätöksen hyväksyä allekirjoitetut sopimuksin alla luetelluin varaumin ja selityksin. Kansainvälisten sopimusten voimaansaattamista sääntelee lisäksi kansainvälisistä sopimuksista vuonna
1995 annettu laki.65
Venäläiset rikosoikeustieteilijät eivät näe kansainvälisten sopimusten ja kotimaisen lainsäädännön
suhdetta yhtä selvänä, sillä useimmat kannanotot viittaavat dualistiseen suuntaan. Volženkinan mukaan kansainvälisen sopimuksen pätevyys edellyttää federatiivinen lain antamista ja sopimuksen
julkaisemista. Hän myös toteaa, että ristiriitatilanteissa ongelma ratkeaa säädöstason perusteella.66

59

Ks. www.conventions.coe.int <26.5.2003>.
Valtakunnan duuma hyväksyi lain 1.10.1999, liittoneuvosto 13.10.1999 ja presidentti vahvisti 25.10.1999. Ks. säädöskokoelma Sobranie zakonodatelstva Rossijskoi Federatsii (SZ) No 43 (1999) st. 5132.
61
SZ No 43(1999) st. 5129.
62
Långström 2002 s. 211-213.
63
Ibid. s. 227-232. Butler puhuu samoin dramaattisesta muutoksesta, vaikkei käytäkään monismi-dualismi termejä. Ks.
Butler 2003 s. 100 ja 107-109. Jäljempänä ilmenee, että myös eriäviä mielipiteitä esitetään.
64
The Constitution 1994 s. 88.
65
Federatiivinen laki 16.6.1995 No 101-F3 O meždunarodnyh dogovorah Rossijskoi Federatsii.
66
Ks. Volženkina 2001 s. 85-95 ja siinä mainitut lähteet.
60
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Samoin A.G. Kibalnik, joka kansainvälisen rikosoikeuden käsitteen ja periaatteiden ohella on pohtinut kansainvälisen rikosoikeuden ja kansallisen oikeuden välistä suhdetta.67 Hän pitää Venäjän
järjestelmää dualistisena sillä perusteella, että ristiriitatilanteessa kansainvälisen oikeuden normi saa
prioriteettiaseman. Kansainvälinen rikosoikeus voi vaikuttaa kansalliseen rikosoikeuteen seuraavin
tavoin:
-

otsylka eli suora viittaus (referenssi) kansainväliseen normiin,

-

reseptio eli kansainvälisen normin sisällyttäminen muutoksitta kansalliseen lainsäädäntöön
(myös transkriptioksi kutsuttu),

-

implementaatio eli kansallista säännöstä muokataan vastaamaan kansainvälistä normia.

Kahta viimeistä hän luonnehtii inkorporaatioksi eli sisällyttämiseksi. Myös transformaatio muuntamisen yleiskäsitteenä on tunnettu Venäjällä.
Kibalnik toteaa, että perustuslain 15 artikla säätää kansainväliset sopimukset Venäjän oikeusjärjestelmän osaksi ja että ristiriitatilanteessa kansainvälisen sopimuksen määräykset saavat etusijan.
Kansainvälinen sopimus voi niitä koskevan lain mukaan tulla voimaan esim. siihen liittymällä tai se
ratifioimalla. Saattaa olla, että sopimus ei kansainvälisistä sopimuksista annetun lain 5 §:n mukaan
vaadi kansallisen lainsäädännön antamista. Mutta rikosoikeudelliseen vastuuseen paneminen edellyttää Kibalnikin mielestä, että asiasta on säädetty rikoslaissa, kuten rikoslain 1 §:ssä määrätään.
Kansainvälisiä sopimuksia koskevan lain 15 §:n mukaan, jos tarvitaan aiemmin annettujen lakien
muuttamista, ratifioiminen on pakollista. Ratifiointisäädös taas on itse ratifiointia koskeva laki, joka
on siis sopimuksen pätevyyden edellytys. Kibalnikin loppupäätelmä on, että vaikka kansainvälisiä
sopimuksia koskevan lain mukaisesti ratifioinnin yhteydessä yleensä annetaan federatiivinen laki,
niin rikosoikeudellisten normien osalta edellytetään lisäksi asianomaisten rikoslain säännösten
muuttamista joko reseption tai implementaation muodossa. Ensin mainitulla hän tarkoittaa määräysten suoraa sisällyttämistä rikoslakiin ja jälkimmäisellä rikoslain säännösten muuttamista vastaamaan kansainvälistä sopimusta. Tämä kanta vastaa hänen mukaansa perustuslakituomioistuimen
kantaa, jonka mukaan ratifioituja kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan perustuslakituomioistuimessa kuten kansalliseen lakiin inkorporoituja normeja. Ristiriita ratkeaa Kibalnikin mielestä
ulkomaisen normin ja kotimaisen säännöksen yhtäaikaisella tulkinnalla (sovmestnoje primenenije)
eli yhteensovittamisella. 68

67
68

Kibalnik 2003 s. 182-188 ja siinä mainitut lähteet. Terminologian osalta vrt. Scheinin 1991 s. 18-20.
Ibid. s. 189-195.
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Tätä argumentointia voidaan peilata suomalaiseen monismi – dualismi -keskusteluun69, jolloin
huomataan, että asiaa yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa on kysymys kolmesta eri tasosta: kysymys oikeusjärjestelmien pätevyyden perustasta, kysymys muuntamismenettelystä sekä kysymys
sopimusmääräysten oikeusvaikutuksista.70 Ensimmäinen kysymys on filosofinen iäisyyskysymys
siitä, mistä oikeusjärjestelmien pätevyys on johdettavissa. Toinen kysymys on mielenkiintoisempi.
Periaatteessa sopimuksen hyväksyvä ratifiointilaki riittää. Mutta ainakin venäläiset rikosoikeusoppineet näyttävät ottaneen kannan, että kansainvälisten sopimusten kansallista rikosoikeutta muuttavat normit edellyttävät niiden ottamista myös rikoslakiin. Itse asiassa tässä on kysymys kriminalisoinnista ja legaliteettiperiaatteesta. Kun Scheinin puhuu lakiviittauksia tarkoittaen sektorimonismista muutoin dualistisessa järjestelmässä71, niin legaliteettiperiaatteen kunnioittaminen on
oikeastaan sektoridualismia muuten monistisessa järjestelmässä. Kolmannessa kysymyksessä on
kyse normien soveltamisesta tuomioistuimessa. Ensinäkin siitä, onko sopimusmääräyksillä suoria
oikeusvaikutuksia valtion sisäisessä järjestelmässä ja jos näin on, minkä hierarkkisen aseman sopimusmääräykset saavat kansallisessa oikeudessa. Juuri tähän kysymykseen Venäjän perustuslain
15(4) artikla antaa parhaimman vastauksen. Kuten Långström osoittaa, ratifioitujen sopimusten
normien suora soveltaminen on mahdollista ja niillä on kollisiotilanteessa etusija.72

Kriteeri 3

Oikeusapulainsäädäntö

Venäjällä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa on säädetty rikosprosessilain (RPL) viidennessä osassa, mikä sisältää luvut kansainvälisestä yhteistyöstä oikeusviranomaisten välillä yleisesti,
rikoksentekijän luovuttamisesta ja tuomitun siirrosta.73 Viidennen osan käännös on liitteenä 1.
Rikosprosessilakiehdotusta ei aikanaan julkaistu Venäjällä74, joten on hankalaa selvittää sen oikeuspoliittisia tavoitteita. Eräs harvoista ”virallisista” kannanotoista on Venäjän edustajan (ulkoministeriön diplomaatti) pitämä esitys PC-OC:n kokouksessa syys – lokakuun vaihteessa 2002.75
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Ks. edellä jakso 2.3.
Ks. myös Joutsamo – Aalto – Kaila – Maunu 2000 s. 340.
71
Scheinin 1991 s. 19.
72
Långström 2002 s. 234-235.
73
Federatiivinen laki 18.12.2001 No 147-FZ.
74
Borodin 2003.
70
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Selvityksen mukaan Venäjän rikosoikeusjärjestelmässä on uuden rikosprosessilain voimaantulon
myötä 1.7.2002 tapahtunut eräitä huomattavia muutoksia:76
-

Uuden rikosprosessilain viides osa koskee kansainvälistä yhteistyötä rikosasioissa. Jo Venäjän federaation perustuslain 15 artiklan 4 kappaleen mukaan kaikki kansainväliset instrumentit, erityisesti Euroopan neuvoston yleissopimukset ja kahdenväliset sopimukset (myös
Neuvostoliiton aikaiset) ovat erottamaton osa Venäjän oikeusjärjestystä. Jos näissä instrumenteissa on määrätty muuta kuin kansallisessa lainsäädännössä, noudatetaan perustuslain 1
artiklan 3 kappaleen nojalla kansainvälistä instrumenttia. Sen vuoksi Euroopan neuvoston
yleissopimusten määräykset, joihin Venäjä kuuluu, ovat sovellettavissa [ristiriitatilanteessa].

-

On huomattava, että Venäjä on solminut joukon kahdenvälisiä oikeusapua koskevia sopimuksia (Puola 1996, USA 1999, Kanada 1992, Espanja 1996, Latvia 1993, Liettua 1992,
Viro 1993 ja Azerbaidžan 1992).

-

Lain V osan ”Kansainvälinen yhteistyö rikosprosessin alalla” ei ole tarkoitus korvata niiden
kansainvälisten sopimusten määräyksiä joihin Venäjä kuuluu, vaan päinvastoin – koska niitä
käytetään muussa kuin Venäjän kansallisten lakien järjestelmässä – täydentää niitä Venäjän
kansainvälisiä velvoitteita, joihin se on vapaaehtoisesti sitoutunut.

-

Rikosprosessilain 453 §:n 1 momentin mukaan oikeusapupyynnön perusta ei ole itse säännös, vaan kansainvälisen sopimuksen määräykset. Siksi pyynnössä tulee viitata pykälän sijasta asianomaiseen kansainväliseen sopimukseen, jossa määrätään oikeusavusta. Jos pyyntö
tulee valtiosta, jonka kanssa Venäjällä ei ole sopimusta, avun perustana on vastavuoroisuusperiaate.

-

Jos kansainvälinen sopimus sisältää esim. kielen suhteen erityisiä määräyksiä, noudatetaan
453 ja 454 §:n sijasta tuon sopimuksen määräyksiä; näin on laita esim. Latvian kanssa tehdyn sopimuksen osalta.

-

Rikosprosessilain 453 §:n 3 momentissa mainitaan pyynnön vastaanottavat viranomaiset
(lukuun ottamatta turvallisuuspalvelua ja veropoliisia). Lain 4 momentti tarkoittaa sitä, että
kansanvälistä yhteistyötä rikosasioissa hoitaa pääsyyttäjänvirasto Venäjän valtion puolesta.

Venäjällä on nyt ensimmäistä kertaa säädetty kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa lain tasolla. Oikeudellisen yhteistyön perussääntely on nyt toteutettu. Voidaan toki keskustella siitä, olisiko parempi, että säännökset olisivat erillisessä oikeusapulaissa. Yleisenä lakiteknisenä huomiona
75

Kokouksen pöytäkirjan liite Intervention of the Russian expert (item 9 of the Agenda), PC-OC 45th meeting 30.9. 2.10.2002. Asiakirja saatavilla osoitteesta www.coe.int/tcj <11.3.2003>.
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voidaan sanoa, että sopimusperustainen ja vastavuoroisuuteen perustuva yhteistyö olisi tarpeen
erotella selvemmin toisistaan. Olisi hyvä, että lakitekstissä viitattaisiin kuhunkin Euroopan neuvoston yleissopimukseen nimeltä ja että sopimusten tekstit olisivat helposti saatavilla. Rikosprosessilakia lukiessa saa yleisvaikutelman, että pohjana on ollut pikemminkin Minskin sopimus kuin
Euroopan neuvoston sopimukset. Eräissä tapauksissa väärinkäsityksiä saattaa syntyä.77

Kriteeri 4

Keskusviranomainen

Keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 15 artiklan 6 kappaleen nojalla
Venäjän federaatio ilmoittaa, että annettaessa oikeusapua sopimuksen 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti
sopimusosapuolten nimetyt viranomaiset ovat yhteydessä:
-

Venäjän federaation korkeimpaan oikeuteen, kun kysymys on korkeimman oikeuden toiminnasta ja Venäjän federaation oikeusministeriöön, kun kysymys on muiden tuomioistuinten toiminnasta;

-

Venäjän federaation sisäasiainministeriöön, kun oikeusapupyyntö ei edellytä syyttäjän tai
tuomarin toimenpiteitä, vaan liittyy esitutkintaan niissä rikoksissa, jotka kuuluvat sisäasianviranomaisten toimivaltaan Venäjän federaatiossa;

-

Venäjän federaation liittovaltion turvallisuuspalveluun, niiden pyyntöjen osalta, jotka eivät
vaadi syyttäjän tai tuomioistuimen toimenpiteitä, vaan liittyvät esitutkintaan rikoksissa, jotka kuuluvat turvallisuuspalvelun toimivaltaan;

-

Venäjän federaation liittovaltion veropoliisiin, niiden pyyntöjen osalta, jotka eivät vaadi
syyttäjän tai tuomioistuimen toimenpiteitä, vaan liittyvät esitutkintaan rikoksissa, jotka
kuuluvat veropoliisin toimivaltaan;

-

Venäjän federaation pääsyyttäjänvirastoon kaikissa muissa tiedusteluun ja esitutkintaan
kuuluvissa tapauksissa.

Rikosprosessilain 453 §:n 3 momentti on vastaavansisältöinen. Siinä todetaan, että oikeusapupyynnöt on lähetettävä korkeimman oikeuden, oikeusministeriön, sisäasianministeriön, turvallisuuspalvelu tai viime kädessä pääsyyttäjänviraston kautta. Ainoastaan veropoliisi on hiljattain korvattu
76

Tässä käsitellään vain asiakirjan kansainvälistä yhteistyötä koskevia kohtia. Luovuttamista koskevia osuuksia kommentoidaan luovuttamista koskevien kriteereiden kohdalla.
77
Esimerkiksi luovutusta koskevassa 460 §:n 2 momentissa säädetään, että vastavuoroisuustapauksessa pyynnön koskiessa rangaistuksen täytäntöönpanoa, seuraamuksen on oltava vähintään kuusi kuukautta. Määräaika on sama kuin
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Venäjän federaation valtiollisella komitealla, jonka tehtävänä on valvoa huumaus- ja psykotrooppisten aineiden kauppaa.78 Varaumaa ei kuitenkaan ole tarkistettu vastaavasti.
Keskusviranomaisia on ehdottomasti liikaa. Tosin venäläisistä kirjoittajista ainoastaan Milintšuk on
esittänyt tällaista kritiikkiä.79 Euroopan neuvoston oikeusapusopimukseen liittyneistä valtioista vain
Venäjällä on näin monta keskusviranomaista (lähinnä seuraavalla eli Latvialla on kolme, sen sijaan
esim. Virolla vain yksi). Luettelo on todennäköisesti otettu suoraan vuoden 1988 asetuksesta80 vaivautumatta tutustumaan keskusviranomaisjärjestelmän tarkoitukseen. Lukuisat keskusviranomaiset
hankaloittavat yhteistyötä. Oikeusapupyynnön lähettäjän on vaikea tunnistaa oikeaa vastaanottavaa
viranomaista Venäjällä. Sama ongelma on Venäjältä pyyntöä vastaanotettaessa. Kyseessä on käsitykseni mukaan Venäjän transitiovaiheen ongelma, joka johtuu siitä, etteivät viranomaisten toimivaltarajat ole vakiintuneet81 eikä selkeitä koordinointi- ja ohjaussuhteita ole muodostunut. Kysymys
on myös heikosti kehittyneestä palveluperiaatteesta hallinnossa.

Kriteeri 5

Oikeusviranomaiset

Venäjä on ilmoittanut, että sopimuksen 24 artiklassa asetettuja tarkoituksia varten, Venäjän federaatio pitää oikeusviranomaisina tuomioistuimia ja syyttäjäviranomaisia.
Venäjä ei ole varaumissaan selkeästi erottanut 15 artiklan 1 kohdan tarkoittamaa keskusviranomaista ja 24 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia oikeusviranomaisia toisistaan. Milintšukin mukaan tämä ei ole yllättävää, sillä kahdenvälisissä sopimuksissa puhutaan vain oikeusapua hoitavista
keskusviranomaisista.82 Eurooppalaisessa yleissopimuksessa taas oikeusviranomaisilla tarkoitetaan
niitä viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia laatimaan ja täyttämään oikeusapupyyntöjä. Tästä 24
artiklan varaumasta puuttuvat myös eräät rikosprosessilaissa mainitut esitutkintaa suorittavat tahot,

Minskin sopimuksen 56 artiklan 3 kappaleessa. Eurooppalaisen luovutussopimuksen 2 artiklan mukaan kestoajan on
oltava vähintään neljä kuukautta.
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Laki 30.6.2003 No 86-FZ. Muutos johtuu veropoliisin lakkauttamisesta.
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Milintšuk 2001 s. 45-46.
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Ks. Volženkina 2002 s. 148. Ks. myös jakso 7.2.
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Toisin Volženkina haastattelussa 16.9.2003. Hänen mukaansa kysymys ei ole viranomaisten välisestä ”kilpailusta”.
Tosin aikanaan ns. yhtenäistä esitutkintalaitosta (jedinyi sledstvennyj komitet) ei pystytty muodostamaan. Lisäksi Venäjän federaation alueen suuruus ei Volženkinan mukaan suosi yhden keskusviranomaisen mallia. Myöskään tapaamani
venäläiset asiantuntijat eivät ymmärrä kritiikkiä, sillä heidän mielestään varauma soveltaminen on helppoa. Sen sijaan
varsinkin harvemmin Venäjän kanssa tekemisissä oleville länsieurooppalaisille kollegoille toimivaltaisten viranomaisten identifioiminen on kokemukseni mukaan vaikeaa.
82
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kuten sisäministeriö ja turvallisuuspalvelu. Rikosprosessilain 151 §:n mukaan esitutkintaan toimivaltainen viranomainen riippuu rikoksen laadusta. Säännös on monimutkainen, joten määrittely
saattaa tuottaa vaikeuksia venäläisellekin tutkijalle.83 Oikeusviranomaisten oikealla määrittelyllä on
merkitystä etenkin suoria yhteyksiä käytettäessä.

Kriteeri 6

Yhteydenpitojärjestys (kiireellisissä tapauksissa)

Sopimuksen 15 artiklan 6 kappaleeseen tehdyn varauman mukaan tapauksissa, jotka eivät siedä
viivytystä, pyynnöt voidaan lähettää suoraan Venäjän federaation oikeusviranomaisille, niin kuin ne
on määritelty 24 artiklaan liittyvässä varaumassa. Tällöin pyynnön kopio on samanaikaisesti lähetettävä keskusviranomaiselle. Myös Interpol-yhteys on mahdollinen.
Venäjän rikosprosessilaki ei tunne suoria yhteyksiä.
Kriteeri 7

Käännökset

Useimpien muiden valtioiden tapaan Venäjä on tehnyt varauman yleissopimuksen 16 artiklan 2
kappaleeseen. Varauman mukaan sille lähetetyt pyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on käännettävä
venäjän kielelle.
Vastaavasti rikosprosessilain 453 §:n 4 momentin mukaan oikeusapupyyntö on käännettävä sen
maan viralliselle kielelle, jonne ne lähetetään.

Kriteeri 8

Oikeusapupyyntö

Oikeusavun pyytäminen todisteiden hankkimiseksi tai asianosaisten kuulemiseksi on oikeusavun
yleisin muoto ja tässäkin tutkimuksessa peruslähtökohtana.
Rikosprosessilain 453 §:n 1 momentti koskee oikeusapupyynnön lähettämistä. Oikeusapupyynnön
muodoista säännöksessä mainitaan katselmus, etsintä, takavarikko, asiantuntijalausunto ja ”muu

83

Karpov 2000 s. 3.
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rikosprosessilaissa tarkoitettu prosessuaalinen toimi”. Toimivaltaisia viranomaisia pyynnön laatimiseen ovat tuomioistuin, syyttäjä ja tutkija. Pyyntö on lähetettävä asianomaisen keskusviranomaisen
kautta.
Rikosprosessilain 454 § koskee oikeusapupyynnön tekemistä:
Pyyntö, joka koskee prosessuaalisten toimien suorittamista tehdään kirjallisessa muodossa, sen allekirjoittaa lähettävä virkamies, se varmennetaan asianomaisen viranomaisen leimalla, ja sen tulee sisältää:
1) lähettävän viranomaisen nimi;
2) vastaanottavan viranomaisen nimi ja olinpaikka;
3) rikosasian nimeäminen ja pyynnön luonne;
4) sen henkilön tiedot, jota pyyntö koskee, mukaan lukien syntymäaika ja -paikka,
kansalaisuus, ammatti, asuin- tai oleskelupaikka, ja juridisista henkilöistä nimi ja
olinpaikka;
5) esitys selvitettävistä seikoista ja luettelo pyydetyistä asiakirjoista, esine- ja muista
todisteista;
6) tiedot rikoksen olosuhteista, sen oikeudellinen luonnehdinta, asianomaisen rikoslain säännös, ja tarvittaessa myös selvitys rikoksen aiheuttamista vahingosta.
Rikosprosessilain säännös on tavanomainen. Pyynnön perustelemiseen ts. siihen, miksi oikeusapua
haetaan, ei tässäkään ole kiinnitetty huomiota.84 Lähettävän viranomaisen nimen ohella tarvittaisiin
lisäksi asiaa käytännössä hoitavan virkamiehen yhteystiedot, mutta tähän Venäjällä ei vielä olla
valmiita.

Kriteeri 9

Oikeusapupyynnön täyttäminen

Rikosprosessilain 457 § koskee oikeusapupyynnön täyttämistä Venäjällä. Ensimmäisen kappaleen
ensimmäisen lauseen mukaan:
1. Oikeus, syyttäjä, tutkija täyttävät heille säädetyssä järjestyksessä toimitetut pyynnöt
prosessuaalisten toimien täyttämisestä, jotka ovat saapuneet vastaavilta toimivaltaisilta
viranomaisilta ja virkamiehiltä vieraista valtioista noudattaen Venäjän federaation
kansainvälisiä yleissopimuksia ja kansainvälisiä sopimuksia tahi vastavuoroisuuden
perusteella.--Jos pyyntöä ei voida täyttää, asiakirjat palautetaan 4 momentin mukaan liittäen oheen osoitus pyynnön täyttämistä estäneistä syistä. Pyynnön täyttämiselle ei ole asetettu määräaikoja.
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Venäjän rikosprosessilain 53 luvussa on vain kaksi pykälää, jotka koskevat oikeusapupyynnön
täyttämistä, loput neljä koskevat oikeusavun hankkimista. Tässä laki poikkeaa mm. Suomen ja
Ruotsin oikeusapulaeista, joissa pääpaino on oikeusavun antamiseen liittyvissä menettelyissä. Erityisen valitettavaa on, ettei Venäjän laissa selvästi oteta kantaa siihen, kuinka laajasti oikeusapua
annetaan. Suomen rikosoikeusapulaki on harvinaisen avoin: oikeusavun piiriin kuuluvat periaatteessa kaikki ne oikeusapupyynnössä esitetyt toimenpiteet, jotka ovat tarpeen kysymyksessä olevan
rikosasian käsittelyä varten vieraassa valtiossa.85 Ruotsissa ulkomaisen pyynnön perusteella voidaan ryhtyä samoihin toimenpiteisiin kuin kansallisestikin; pakkokeinoja lukuun ottamatta.86 Venäjän laissa on siis ainoastaan esimerkkejä oikeusavun lajeista pyynnön tekemisen yhteydessä,
muttei lainkaan kannanottoa siihen, millaiset oikeusavun muodot ovat mahdollisia täytettäessä ulkomaista pyyntöä Venäjällä.
Täytäntöönpanomekanismista enemmän jäljempänä kriteerin 33 yhteydessä.

Kriteeri 10 Kieltäytymisperusteet
Edellä mainitussa rikosprosessilain 457 §:n 4 momentin toisessa lauseessa todetaan, että pyyntö
palautetaan, jos se on ristiriidassa Venäjän lainsäädännön kanssa tai sen täyttäminen voi aiheuttaa
vahinkoa Venäjän suvereniteetille tai turvallisuudelle. Muita kieltäytymisperusteita ei ole mainittu
laissa, vaan ainoastaan varaumissa. Tätä on pidettävä puutteena. Luovutusmenettelyyn liittyvät
kieltäytymisperusteet sen sijaan on lueteltu 464 §:ssä.
Venäjä on ilmoittanut useita eri artikloihin liittyviä kieltäytymisperusteita:
1) Yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti Venäjän federaatio ilmoittaa, että se voi lisäyksenä 2 artiklan perusteisiin, kieltäytyä oikeusavun antamisesta seuraavilla perusteilla:
a) jos henkilö, joka oikeusapua pyytävässä valtiossa epäillään tai syytetään lainrikkomuksesta, on tuomittavana tai tuomittu tai vapautettu tämän rikoksen johdosta Venäjän federaatiossa tai kolmannessa valtiossa tahi tämän henkilön suhteen on Venäjän federaatiossa tai
kolmannessa valtiossa annettu päätös syyttämättä jättämisestä tai asian käsittelyn lopettamisesta, jota koskien oikeusapua on pyydetty;
85
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b) jos syyttäminen tai päätöksen täytäntöönpano ei ole mahdollista Venäjän lainsäädännön
mukaan asian vanhentumisen johdosta;
2) Yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti Venäjän federaatio ilmoittaa varaavansa oikeuden olla
täyttämättä todistajan kuulustelua koskevaa pyyntöä, jos asianomaiset henkilöt Venäjän lainsäädännön mukaan ovat käyttäneet oikeuttaan kieltäytyä todistamisesta ylipäätään tai kyseisessä asiassa.
Ensin mainittu 1 a) -varauma on yleinen non bis in idem- ja vireilläolovaikutusta koskeva varauma,
jollaisen on tehnyt lähes puolet eurooppalaiseen oikeusapusopimukseen kuuluvista sopimusvaltioista. Toinenkin on hyvin tyypillinen varauma. Sitä vastoin 2) kohdan tapaista varaumaa ei ole
millään muulla sopimusvaltiolla.
Mielenkiintoisin on kuitenkin Venäjän antama selitys, jonka mukaan:87
1) Venäjän federaatio ymmärtää lähtökohtaisesti, että yleissopimuksen 2 artiklan määräyksiä sovelletaan siten, että yleissopimuksen alaan kuuluvista rikoksista joutuu väistämättä rikosvastuuseen;
2) Venäjän federaatio ymmärtää lähtökohtaisesti, että Venäjän federaation lainsäädäntö ei tunne
käsitettä ”poliittiset rikokset”. Kaikissa tapauksessa käsitellessään oikeusavun myöntämistä Venäjän federaatio ei pidä ”poliittisena rikoksena” tai ”rikoksena, joka liittyy poliittisiin rikoksiin”, mm.
seuraavia tekoja:
a) joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen (1948) II ja III artikloissa, rotusyrjinnän lakkauttamista ja sen rankaisemista koskevan yleissopimuksen (1973) II ja III artikloissa sekä kidutuksen ja muun
julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (1984) 1 ja 4 artikloissa tarkoitettuja ihmisyyteen kohdistuvia rikoksia;
b) maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta Genevessä tehdyn sopimuksen (1949) 50 artiklassa, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta Genevessä tehdyn
sopimuksen (1949) 130 artiklassa, siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana Genevessä tehdyn sopimuksen (1949) 147 artiklassa, 12 päivänä elokuuta 1949 tehtyihin
Geneven sopimuksiin liittyvän kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelua
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koskevan ensimmäisen lisäpöytäkirjan (1977) 85 artiklassa sekä 12 päivänä elokuuta
1949 tehtyihin Geneven sopimuksiin liittyvän ei-kansanvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelua koskevan toisen lisäpöytäkirjan (1977) 1 ja 4 artikloissa tarkoitettuja rikoksia;
c) ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevassa yleissopimuksessa
(1970), siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemisestä
koskevassa yleissopimuksessa (1971) sekä edellä mainittua vuoden 1971 yleissopimusta täydentävässä kansainvälistä siviili-ilmailua palvelevilla lentokentillä tapahtuvien laittomien väkivallantekojen torjumista koskevassa pöytäkirjassa (1988) tarkoitettuja rikoksia;
d) kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset
edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa yleissopimuksessa (1973) tarkoitettuja rikoksia;
e) kansainvälisessä yleissopimuksessa panttivankien ottamista vastaan (1979) tarkoitettuja rikoksia;
f) ydinaineen fyysistä suojelua koskevassa kansanvälisessä yleissopimuksessa (1980)
tarkoitettuja rikoksia;
g) Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan (1988) tarkoitettuja rikoksia;
h) muita Venäjän federaation monenkeskisissä kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja verrattavissa olevia rikoksia.
Mitä edellä oleva massiivinen varauma tarkoittaa? Yleissopimuksen 2 artiklan mukaan oikeusapu
voidaan evätä, jos pyyntö koskee rikosta, jota pyynnön vastaanottanut osapuoli pitää poliittisena
rikoksena. Poliittisen rikoksen käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty sopimuksessa. Venäjän tekemän varauman viittaukset eräisiin kansainvälisiin sopimuksiin tulevat käsitettävämmiksi, kun huomataan niiden yhteys eurooppalaisen luovutussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan88 1 artiklaan
ja terrorismisopimuksen 1 artiklaan.
Oikeustieteessä poliittisia rikoksia, etenkin luovutuksen yhteydessä, on käsitelty paljon. Ensinnäkin
on ymmärrettävä, että poliittisen rikoksen käsite on syntynyt 1800-luvulla puolustamaan liberaalien
demokratioiden kehittymistä Euroopassa. Poliittisia rikoksentekijöitä alettiin tuolloin kieltäytyä
88
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luovuttamasta. Perusteita oli kolme: yksilön oikeuksien suojeleminen, puolueeton suhtautuminen
toisen valtion sisäpoliittisiin kiistoihin ja käsitys, että poliittiset rikokset eivät ole suuri kansainvälinen ongelma.89
Wijngaert kumoaa yksi toisensa jälkeen edellä mainitut kolme perustelua. Yksilön oikeuksien suojeleminen on hänen mielestään ajankohtaista etupäässä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta. Toisen kohdan osalta itse asiassa sekä myöntävä että kieltävä vastaus aiheuttaa pyynnön vastaanottaneelle valtiolle ongelmia. Kolmas perustelu ei enää päde nykyisessä kansainvälisen terrorismin maailmassa ja saattaa johtaa siihen, ettei rikosvastuu lainkaan toteudu.90
Poliittista rikosta varten ei todellakaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Positiivisissa määritelmissä ne jaetaan usein absoluuttisiin (selkeästi valtioon kohdistuvat) ja relatiivisiin (tavallinen
rikos, johon liittyy poliittisia motiiveja tai olosuhteita). Perinteisten rikosten täytyy tähdätä yhteiskuntajärjestyksen rikkomiseen, jotta niitä pidettäisiin poliittisina. Eniten kannatusta näyttää saavan
sääntö, jonka mukaan rikos on poliittinen, jos poliittiset ainesosat dominoivat. Se kulkee nimellä
The Swiss Predominance and Proportionality Test. Malliin liittyy myös suhteellisuusperiaate, joka
tarkoittaa että väkivallan ja vahingon määrä suhteessa lopulliseen tavoitteeseen otetaan huomioon,
millä voidaan sulkea terroristiteot pois. Gilbert erottaa aiheellisesti poliittisista rikoksista poliittisesti motivoituneet pyynnöt, joissa valtio pyytää luovutusta sinänsä ei-poliittisen rikoksen perusteella, mutta poliittiset tarkoitusperät tekevät pyynnön täyttämisen mahdottomaksi. Tällaisilla rikokset johtavat usein punnitsemaan odotettavissa olevan prosessin oikeudenmukaisuutta.91
Arvioitaessa kysymystä Suomen kannalta määrittelyn tekemistä haittaa oikeuskäytännön vähäisyys.
Murray – Harris kertoo, miten vaikeaa päätöksen tekeminen todellisuudessa on isommissakin maissa. Esimerkkinä on Italian Iso-Britannialle tekemä oikeusapupyyntö, joka koski Finninvest-nimistä
yhtiötä, jonka toimitusjohtajana oli Italian nykyinen pääministeri Silvio Berlusconi. Tässä tapauksessa oikeusapua annettiin epäiltyjen valituksesta huolimatta, koska tuomarit katsoivat, ettei korruptoituneita poliitikkoja voida rinnastaa ”meidän aikojemme garibaldeihin”.92
Venäjällä poliittisia rikoksia ei perinteisesti erikseen huomioitu kahdenvälisissä sopimuksissa, koska kaikki rikokset katsottiin poliittisiksi inter se eli uhkaksi sosialistiselle yhteiskuntajärjestyksel89
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le.93 Varaumiin otetuilla negatiivisilla määritelmillä, ts. tiettyjä rikoksia poissulkemalla, poliittisiin
rikoksiin ei kuitenkaan mielestäni päästä käsiksi. Rikoksen nimike ei ole ratkaiseva tekijä, sillä mikä tahansa rikos voi olla tietyissä olosuhteissa tehtynä poliittinen. Negatiiviset määritelmät eivät
myöskään ota huomioon luovuttamis- tai oikeusapupyyntöä edeltävää vaihetta (rikoksen valikoituminen poliittisin motiivein) eivätkä sen jälkeistä aikaa (oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin todennäköisyys). Kuten Wijngaert osoittaa, depolitisoiva määritelmä ”rikos X ei ole poliittinen” ei ole
looginen, vaan parempaan lopputulokseen päästäisiin poikkeuksen poikkeus -kaavalla eli
”rikoksesta x, huolimatta sen poliittisesta luonteesta ja poikkeuksena poliittista rikosta koskevaan
poikkeussääntöön, on velvollisuus luovuttaa”.94 Poliittisen rikoksen käsite on herkkä asia, joka
edelleen vie ajatukset valtioiden jakamiseen eri poliittisiin leireihin. Konseptin ymmärtäminen voi
viedä aikaa.

Kriteeri 11 Noudatettava laki
Oikeusapupyynnön täyttämisessä noudatetaan kansainvälisen oikeuden mukaan pääsääntöisesti
locus regit actum –periaatetta.
Rikosprosessilain 457 §:n 2 momentin mukaan pyyntöä täytettäessä noudatetaan rikosprosessilain
säännöksiä, mutta voidaan myös noudattaa vieraan valtion lainsäädännön prosessinormeja kansainvälisten yleissopimusten, kansainvälisten sopimusten ja vastavuoroisuuden perusteella, jos ne eivät
ole ristiriidassa Venäjän federaation lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kanssa.
Venäjä on ilmoittanut varauman yleissopimuksen 15 artiklaan. Sen mukaan Venäjän federaation
korkein oikeus ja pääsyyttäjänvirasto ratkaisevat oikeusapupyynnön lähettävän viranomaisen pyynnöstä, onko mahdollista käyttää pyynnön täyttämisessä pyynnön esittäneen valtion prosessuaalista
lainsäädäntöä. Vaikuttaa siltä, että asiallisesti varauma kuuluisi enemmänkin 3 artiklan yhteyteen.
Rikosprosessilain 453 §:n 2 momentissa on vastaava säännös.
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Milintšuk toteaa, ettei lainsäädännössä ole täydentäviä säännöksiä edellä mainitun päätöksen muodosta. Lisäksi hän, aivan oikein, huomauttaa, että keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja tulee radikaalisti muuttamaan tätä sääntöä.95
Tähän kriteeriin voitaneen liittää kysymys yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitettu pyynnön esittäneen valtion toivomus saada olla läsnä kuulustelussa tai oikeudenkäynnissä. Venäjällä läsnäolomahdollisuudesta on säädetty rikosprosessilain 457 §:n 3 momentissa.
Ja toisinpäin: Venäjän uuden rikosprosessilain 455 §:n mukaan todisteet, jotka on saatu vieraan valtion alueella viranomaisten täyttäessä oikeusapupyyntöä kansainvälisten sopimusten mukaisesti,
nauttivat samaa oikeusvoimaa, kuin jos ne olisi saatu Venäjän federaation alueella rikosprosessilain
mukaisesti.
Ainoa huomio koskee kieltäytymistä noudattaa vieraan valtion prosessinormeja sillä perusteella,
että ne olisivat ristiriidassa Venäjän federaation lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Tämä vaikuttaa liian ahtaalta määrittelyltä, koska näinhän on asianlaita melkein aina, jos oman
maan lainsäädäntö on erilainen. Toivottavaa olisi viitata Venäjän federaation lainsäädännön perusperiaatteisiin.

Kriteeri 12 Asiakirjojen tiedoksianto
Venäjä, kuten noin puolet muistakin sopimusvaltioista, on antanut yleissopimuksen 7 (3) artiklaan
määräaikaa koskevan selityksen. Tiedoksiantoasiakirjat on toimitettava sen viranomaisille vähintään 50 päivää ennen oikeuteen saapumispäivää.
Rikosprosessilain 456 § koskee todistajien ym. kutsumista ulkomailta (ja erittäin lyhyt 232 § haastamista kotimaassa), mutta yksityiskohtaiset säännökset koskien menettelyä ulkomaisia asiakirjoja
tiedoksi annettaessa puuttuvat.
Kansainvälisistä tiedoksiannoista siviiliasioissa Suomen ja Venäjän välillä on hiljattain tehty tutkimus oikeusministeriön toimeksiannosta. Leena Lehtisen johtopäätösten mukaan perusongelma kansainvälisten tiedoksiantojen käsittelyn heikko sääntely, mikä koskee molempia prosessilajeja. Lehti-
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sen mukaan kansainvälistä oikeusapua säännellyt asetus vuodelta 198896 on kumottu, eikä toistaiseksi ole säädetty uutta lakia. Lisäksi keskusviranomainen (oikeusministeriön asianomainen osasto)
on käytännössä likipitäen toimintakyvytön.97
Venäjän tekemän varauman mukaan tiedoksiannot oikeudenkäyntivaiheessa on lähetettävä oikeusministeriölle. Ongelmana on asianomaisen keskusyksikön työn ruuhkautumisen lisäksi se, että tuomioistuimia ei ole organisoitu oikeusministeriön vaan korkeimman oikeuden tuomioistuinosaston
alaisuuteen. Järjestelystä on haittaa nimenomaan paikallistasolla. Toisaalta rikosasioissa myös poliisi- ja syyttäjäviranomaiset antavat haasteita tiedoksi. Toimivaltainen viranomainen riippuu rikoksen
törkeysasteesta. Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten toiminta on tehokkaampaa kuin tuomioistuinten,
sillä viimeksi mainittu yleensä vain kutsuu noutamaan haasteen kansliasta, kun taas poliisi menee
paikan päälle selvittämään asiaa.
Tiedoksiantomenettelyn tehokkuutta käytännössä tutkitaan jaksossa 8.4.

Kriteeri 13 Todistajan ja asiantuntijan kuuleminen ja kutsuminen
Jos rajan ylittävässä rikosprosessissa halutaan kuulla todistajaa, on siihen kaksi mahdollisuutta. Joko pyydetään oikeusaputeitse, että henkilöä kuullaan vieraassa valtiossa, tai todistaja kutsutaan vieraasta valtiosta omaan oikeudenkäyntiin kuultavaksi.
Venäjän rikosprosessilain 456 §:ssä on säädetty seuraavasti:
1. Todistaja, asianomistaja, asiantuntija, siviilikantaja, siviilivastaaja ja heidän edustajansa, jotka ovat Venäjän federaation alueen ulkopuolella, voidaan heidän suostumuksellaan kutsua rikosasian käsittelyyn asiaa hoitavan virkamiehen toimesta prosessitoimien suorittamista varten Venäjän federaation alueella.
2. Kutsu lähetetään siinä järjestyksessä, kun tämän 453 §:n kolmannessa momentissa
säädetään.
3. Prosessitoimet, joihin kutsuttava osallistuu, ja joita tarkoitetaan ensimmäisessä
momentissa, suoritetaan tämän lain mukaisessa järjestyksessä.
Jos todistaja kutsutaan oikeudenkäyntiin, ei kansainvälisen tavan mukaan minkäänlaisia uhkia sallita. Milintšuk pitää periaatteen kirjaamista kansalliseen lakiin poikkeuksellisen tärkeänä. Siitä on96

Postanovlenije prezidiuma verhovnogo soveta SSSR. O merah po vypolneniju meždunarodnyh dogovorah o pravovoi
pomoštši po graždanskim, semeinym i ugolovnym delam. Annettu 21.6.1988 No 9132.XI. Ks. Sbornik 1996 s. 581.
97
Lehtinen 2003 s. 54 ja erityisesti s. 78 ja 114.

138

kin säännös uuden rikosprosessilain 456 §:n 4 momentissa. Useat kirjoittajat huomauttavat aiheellisesti myös siitä, että todistajalle maksettavista kustannuksista ja ennakosta on mainittava kutsussa.
Laista puuttuvat korvauksia koskevat määräykset, mutta niistä on annettu ohje.98

Kriteeri 14 Immuniteetti
Venäjällä immuniteettikäsite on hyvin laaja. Kansainvälisen oikeuden tunteman valtioiden, diplomaattien ja sota-alusten immuniteetin lisäksi valtiosääntöoikeudessa on erittäin laaja presidentin,
kansanedustajien, tuomareiden ja ylempien virkamiesten immuniteetti.99 Venäjällä puhutaan myös
todistajan immuniteetista, millä tarkoitetaan lähinnä todistajan oikeutta kieltäytyä todistamasta.100
Milintšuk pohtii todistajan kieltäytymisoikeutta. Perustuslain 50 artikla ja [vanhan] rikosprosessilain 68 § eivät salli laittomassa järjestyksessä hankittujen todisteiden käyttöä oikeudenkäynnissä.
Niinpä esim. ulkomailta hankittu todistajankuulustelu, jossa ei olisi noudatettu pyynnön vastaanottaneen osapuolen kieltäytymissäännöksiä, olisi luvaton. Samoin kävisi, jos saatu kuulusteluapu ei
täyttäisi Venäjän kieltäytymisäännöksiä. Milintšukin mukaan tällainen kaksinkertainen kieltäytymisoikeus, mikä tunnetaan mm. YK:n mallisopimuksessa, olisi asianmukaisin ratkaisu. Eurooppalaisessa yleissopimuksessa ei ole määräyksiä kieltäytymisoikeudesta, mutta pääsäännön mukaan
noudatetaan vastaanottajavaltion lakia. Säännösten ottamista toiseen lisäpöytäkirjaan harkittiin.101
Venäjän uudessakaan rikosprosessilaissa ei näytä olevan todistajan kieltäytymisoikeutta koskevaa
säännöstä kansainvälistä oikeusapua annettaessa. Venäjällä on kuitenkin kieltäytymisoikeutta koskeva varauma, jota on käsitelty edellä kriteerin 10 kohdalla.
Kansainvälisen oikeusavun järjestelmässä immuniteetilla ymmärretään yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettua tapausta. Uuden rikosprosessilain 456 §:n 4 momentissa on nyt säännelty todistajan,
asianomistajan, asiantuntijan, siviilikantajan, siviilivastaajan ja heidän edustajiensa immuniteetista.
Säännös vastaa yleissopimuksen 12 artiklan 1 ja 3 kappaletta.

98

Milintšuk 2001 s. 95-99 ja Kommentaari 2002b s. 747. Sen sijaan Volženkinalla on todistajan immuniteetista joitakin
melko omintakeisia mielipiteitä. Ks. Volženkina s. 230-232.
99
Oikeustieteilijät ovat laskeneet 187 eri immuniteettiluokkaa. Ks. Volženkina 2002 s. 230.
100
Milintšuk 2001 s. 83.
101
Milintšuk 2001 s. 85-87.
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Kriteeri 15 Rikosrekisteri- ja rangaistuspäätöksiä koskevat tiedot
Venäjä on tehnyt varauman 15 artiklaan, jonka mukaan pyynnöt, joita tarkoitetaan yleissopimuksen
13 artiklan 2 kappaleessa (rikosrekisteriotteet), lähetetään joko oikeusministeriöön tai pääsyyttäjänvirastoon.
Venäjä on ilmoittanut, että Venäjän federaatio informoi yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti
toisia sopimusvaltioita toimenpiteistä, jotka koskevat heidän kansalaistensa tuomitsemista vastavuoroisuuden perusteella ja vain niiden tietojen osalta, jotka Venäjän lainsäädännön mukaan ovat virallisia.

Kriteeri 16 Syytteensiirto
Rikosprosessilain 458 §:n mukaan, jos ulkomaan kansalainen on tehnyt rikoksen Venäjän federaation alueella ja myöhemmin joutuu maan rajojen ulkopuolelle ja hänen osallistumisensa prosessiin
osoittautuu mahdottomaksi, kaikki esitutkinnassa olevan rikosjutun materiaalit lähetetään pääsyyttäjänvirastolle, joka tekee päätöksen niiden toimittamisesta ulkomaan asianomaisille viranomaisille
rikosasian käsittelyä varten. Ja toisinpäin - ulkomaan viranomaisen pyyntö Venäjän kansalaista
vastaan käynnistettävästä esitutkinnasta käsitellään pääsyyttäjänvirastossa 459 §:n mukaisesti. Nämä ovat syytteensiirtoa koskevia asiallisia perussäännöksiä.
Haastatellut venäläiset asiantuntijat kertoivat, että syytteensiirroissa ongelmaksi muodostuu usein
kysymys siitä, milloin esitutkinta on aloitettu (vosbuzhdenije ugolovnogo dela). Venäjällä syyttäjä
tekee esitutkinnan aloittamisesta muodollisen päätöksen, minkä jälkeen erilaiset tutkintatoimet ovat
sallittuja ja lisäksi eräät määräajat alkavat juosta. Jos venäläinen syyttäjä ei saa selville tätä ajankohtaa, hän ei mielestään voi käyttää ulkomaista esitutkinta-aineistoa lainkaan hyväkseen, vaan
joutuu toistamaan toimenpiteet. IVY-maiden välillä ongelmaa ei ole yhtenäisen lainsäädännön ansiosta, vaan asiakirjojen siirron jälkeen esitutkintaa voidaan jatkaa samasta pisteestä.102 Tulkinta johtuu käsitykseni mukaan venäläisen rikosprosessin ankarista muotomääräyksistä. Venäläisen syyttä-
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Sekä Volobujev 10.9.2003 että Volženkina 16.9.2003 haastatteluissa.
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jän asemaa voitaisiin ehkä helpottaa ilmoittamalla pyynnön yhteydessä, milloin esitutkinta esim.
Suomen lain mukaan on aloitettu.
Kriteeri 17 Etsintä ja takavarikko sekä kaksoisrangaistavuus

Yleissopimuksen 5 artiklan mukaisesti Venäjän federaatio varaa oikeuden panna täytäntöön omaisuuden etsintää ja takavarikkoa koskevan pyynnön vain niissä tapauksissa, joissa noudatetaan yleissopimuksen 1 kohdan alakohtia ”a”, ” b” ja ”c”. Tämän tapaiset sopimusvaltioiden varaumat ovat
yleisiä.
Heti kun oikeusapupyyntö koskee etsintää ja takavarikkoa, eikä ainoastaan todistajan kuulemista tai
joidenkin helpohkosti saatavien kirjallisten todisteiden hankkimista, pyyntö siirtyy raskaampaan
sarjaan. Jo pyynnön laatiminen tuottaa tekijälle ja kääntäjälle vaikeuksia, sillä takavarikkoa koskevien termien kirjo on laaja.103 Tarkoituksenmukaisinta lieneekin pyrkiä muotoilemaan toiminnan
tavoite ja lopputulos eikä nimetä ainoastaan suoritettavia toimenpiteitä. Tämän kriteerin kohdalla
puhutaan esineen takavarikoimisesta todistelutarkoituksessa. Omaisuuden jäädyttämisestä ja rikoksella saadun hyödyn takavarikointia käsitellään kriteereiden 31 ja 32 kohdalla.
Ilmeisesti koko etsintä- ja takavarikointimenettely ulkomaisen pyynnön johdosta ei ole kovin vakiintunut Venäjällä. Milintšuk nimittäin toteaa, ettei Venäjällä toistamiseen tarvitse hankkia Venäjän viranomaisten päätöstä takavarikosta. Hän ehdottaa, että edellytysten täyttyessä päätöksen takavarikoidun omaisuuden luovuttamisesta tekisi joko korkein oikeus tai pääsyyttäjänvirasto.104
Pääsyyttäjänviraston asiantuntijoiden mukaan ei ole estettä sille, että ulkomaisen pyynnön johdosta
Venäjällä tehdään esineen takavarikointia koskeva päätös (arest na imuštšestva). Se edellyttää, että
pyynnön liitteenä on vastaava pyytävässä valtiossa tehty päätös, josta ilmenevät pyynnön perusteet
ja omaisuutta koskevat tiedot. Esimerkiksi todisteena oleva auto tai vaikkapa muistikirja voidaan
takavarikoida. Tällöin toimitaan rikosprosessilain nojalla. Tosin vielä 2 – 3 vuotta sitten tuomiois-
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Esimerkiksi englanninkielisten termien search, seizure, restraint/freezing, forfeiture/confiscation käyttäminen ja
kääntäminen on vaikeaa. Venäjäksi ne kuuluvat obysk, vyjemka, arest/zamaraživanije, konfiskatsija.
104
Milintšuk 2001 s. 113 -114.
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tuimet saattoivat kieltäytyä ottamasta vastaan ulkomaisia asiakirjoja, mutta tämä ongelma ”on nyt
ratkaistu”.105
Esinetodisteiden takavarikoimisesta todistelutarkoituksessa on esimerkkejä Suomen ja Venäjän välisessä yhteistyössä.
Valitettavasti Venäjän rikosprosessilaista puuttuu nimenomainen säännös, jossa todettaisiin, että
kansainvälisen yhteistyö on mahdollista myös omaisuuden etsinnässä ja takavarikossa.106 Tämä on
huomattava puute, joka vaikeuttaa ja hidastaa eurooppalaisen yleissopimuksen 5 artiklan mukaisten
pyyntöjen täyttämistä Venäjällä.

Kriteeri 18 Salassapito, käyttörajoitukset
Milintšuk käsittelee tietojen luottamuksellisuutta ja käyttörajoituksia. Hänen mukaansa perustuslain
23 artiklan mukainen yksityiselämän suoja ja muut perusoikeudet liittyvät kiinteästi oikeusaputeitse
saadun tiedon käyttöön. Lisäksi on noudatettava rikosprosessilain ja operatiivisia tutkintatoimenpiteita koskevan lain säännöksiä, joissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon nimenomaan kansainvälistä
oikeusapua. Sen vuoksi Milintšukin mukaan oikeusapuna saadun materiaalin käytön valvonta lankeaa keskusviranomaiselle. Venäjälle ei ole muodostunut asiassa yhtenäistä käytäntöä, vaikka mm.
Venäjän ja USA:n sekä vastaavasti Venäjän ja Kanadan välisissä sopimuksissa on joitakin määräyksiä luottamuksellisuudesta. Milintšuk puhuu enemmän tietojen luottamuksellisuudesta kuin
käyttörajoituksista. Hän toteaa, että eräissä kv. sopimuksissa käyttörajoituksia on asetettu ja että
vastaavat säännökset tulisi aina olla kansallisessa lainsäädännössä.107
Uusi rikosprosessilaki ei sisällä säännöksiä tietojen luottamuksellisuudesta tahi rajoittavien ehtojen
asettamisesta, niiden käyttämisestä tai rikkomisen seurauksista, vaan asia jää kansainvälisen käytännön varaan.
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Haastattelu pääsyyttäjänvirastossa 10.9.2003. Länsi-Euroopasta varastettujen autojen palauttaminen Venäjältä oikeille omistajilleen estyy käytännössä usein luovutusketjun päässä olevan venäläisen luovutuksensaajan vilpittömän
mielen johdosta. Tähän kansainvälisen yhteistyön ongelmavyyhteen ei voida paneutua tässä yhteydessä.
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Milintšuk 2001 s. 170-174 ja Volevodz 2002 s. 103-113 ja 197-199.
107
Federatiivinen laki Ob operativno-rozysknoi dejatelnosti. Milintšuk 2001s. 73-80.
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Kriteeri 19 Muutoksenhaku
Muutoksenhakua yleisesti (ei pelkästään oikeusapuasioissa) koskevat säännökset ovat Venäjällä
perinteisesti erittäin monimutkaiset. Menettelystä on säädetty rikosprosessilain XIII osastossa.
Muistutettakoon mieliin, että tuomioistuinjärjestelmän hierarkiassa kaikkein alimpana ovat rauhantuomarit. Pääsääntöisesti ensimmäisenä asteena on raionnyj sud, toisena asteena ovat aluetason
(subjektien) erinimiset tuomioistuimet ja kolmantena koko Venäjän federaation korkein oikeus.108
Kassaatiotyyppinen valitus (kassazionnaja žaloba) tehdään yleensä rikosprosessilain 355 §:n mukaan ensimmäisen asteen tuomioistuimesta aluetasolle tai siitä Venäjän federaation korkeimpaan
oikeuteen. Apellaatiotyyppinen valitus on rikosasioissa mahdollinen vain rauhantuomareiden päätöksiin, mutta heitä on toistaiseksi vähän.109
Venäläinen erikoisuus on lainvoiman saaneiden tuomioiden kantelutyyppinen uudelleenkäsittely
(nadzor). Tätä laillisuusvalvontaoikeutta on supistettu entisestä. Uuden rikosprosessilain mukaan
menettely alkaa asianosaisen (ml. syyttäjä) tekemällä laillisuusvalituksella (nadzornaja žaloba).
Rikosprosessilain 403 §:ssä mainitut ylemmät tuomioistuimet voivat 408 §:n mukaan myös muuttaa
tehtyjä päätöksiä tai palauttaa jutun alempaan tuomioistuimeen käsiteltäväksi.
Menettelyn tarkoituksena on tehdä oikea johtopäätös käsittelyn laillisuudesta, perusteluista ja oikeudenmukaisuudesta. Uutta on, että päätöksen tekee nyt aina tuomari rikosprosessin rajoissa.
Syytetyn osalta tunnetaan reformatio in pejus -kielto. 110
Venäläinen erityispiirre on, että asianosaisten tavanomaiset valitukset ja laillisuusvalitukset kulkevat useita kertoja ylös ja alas tuomioistuinkoneistossa.111 Tämä on uhka kansalaisten oikeusturvalle.
Tunnusomaista on myös, ettei aina ole selvyyttä siitä, milloin päätös on lopullinen, koska laillisuusvalitukset eivät ole määräaikaan sidottuja.112 Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittä-

108

Federatiivinen laki tuomioistuinjärjestelmästä O sudebnoj sisteme Rossijskoj Federatsii 31.12.1996 No 1-FK3. Ks.
lain 4 §.
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Petruhin 2002 s. 23. Samoin Butler 2003 s. 284.
110
Ibid.
111
Butler 2003 s. 161. Erään esimerkin mukaan rikosjuttua siirreltiin ensimmäisen ja toisen oikeusasteen välillä 10
kertaa. Ks. Radtšenko 2003 s. 5.
112
Ks. myös siviiliprosessia koskeva vastaava analyysi Vinogradova 2000 s. 218-222.
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nyt huomiota joihinkin laillisuusvalvonnan epäkohtiin eräissä Itä-Euroopan maita koskevissa ratkaisuissaan.113
Oikeusapupyyntöjen osalta vieraan valtion valitusoikeudesta ei ole säädöksiä. Muutoksenhausta
luovutuksen yhteydessä on säädetty 463 §:ssä. Ks. kriteerin 26 kohdalta.

Kriteeri 20 Kustannukset
Oikeusapupyynnön täytäntöön paneva valtio vastaa kustannuksista eikä tähän artiklaan ole tehty
varaumia. Venäjän rikosprosessilaissa ei ole asiasta säännöksiä. Venäjän solmimissa uusimmissa
kahdenvälisissä sopimuksissa on joitakin kustannuksia koskevia määräyksiä.114

Kriteeri 21 Rikoksentekijän luovutusvelvollisuus
Tämä on luovuttamista koskevista kriteereistä ensimmäinen.115 Henkilön luovuttamisesta syytetoimenpiteitä tai tuomion täytäntöönpanoa varten on säädetty uuden rikosprosessilain 54 luvussa,
pykälissä 460 – 468. Luovuttamisesta ei siis ole erillistä lakia.
Eurooppalaisen luovutussopimuksen 1 artiklan nojalla Venäjän federaatio on tehnyt varauman, jonka mukaan se varaa oikeuden kieltäytyä luovutuksesta:
a) jos henkilön luovuttamista pyydetään syytteen asettamista varten tilapäistä tuomioistuimen edessä tai yksinkertaistetussa oikeudenkäyntijärjestyksessä taikka tällaisen
tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanoa varten, milloin on aihetta olettaa,
että oikeudenkäynti ei takaa niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka on asetettu kansalaisja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklassa sekä
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan 2, 3 ja 4 artikloissa. Tässä yhteydessä termit ”tilapäinen
tuomioistuin” ja ”yksinkertaistettu oikeudenkäynti” eivät käsitä mitään kansainvä-
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Esim. Brumarescu v. Romania 28.10.1999.
Volženkina haastattelussa 16.9.2003.
115
Ks. luovutusta koskevista yleisesityksistä esim. Kostenko 2002.
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listä tuomioistuinta, jonka valtuudet ja toimivallan Venäjän federaatio on tunnustanut;
b) jos on perusteltua syytä olettaa, että henkilö, jonka luovuttamista on pyydetty, on
joutunut tai joutuu luovutuspyynnön esittäneessä valtiossa kidutuksen kohteeksi tai
muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi
taikka että henkilölle ei rikosoikeudenkäynnin aikana ole taattu tai taata kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn seitsemännen lisäpöytäkirjan 2, 3 ja 4 artikloissa tarkoitettuja perustakuita;
c) inhimillisistä syistä, kun on perusteita olettaa, että henkilön luovuttamisesta voi seurata vakavia vaikeuksia hänen korkean ikänsä tai terveydentilansa vuoksi.
Lisäksi Venäjä viittaa Saksan, Itävallan ja Sveitsin 1991 tekemään julistukseen, joka koskee Portugalin tekemää varaumaa yleissopimuksen 1 artiklan tulkinnasta.
Varauman ensimmäinen kohta koskee luovuttavan valtion odotuksia oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, toinen luovutettavan henkilön riskiä joutua vainon kohteeksi ja kolmas humanitäärisiä
syitä luovutuksen esteenä.116 Tämän tyyppisiä luovutuksen esteitä koskevia varaumia ovat esittäneet
useat valtiot. Vain Venäjä viittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan sopimukseen.

Kriteeri 22 Rikokset, joista luovutetaan
Luovutusvelvollisuutta koskevaan yleissopimuksen 2 artiklaan Venäjä on kohdistanut yhden varauman. Venäjä varaa oikeuden olla luovuttamatta henkilöitä, joiden luovuttaminen voi uhata sen
suvereenisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä tai muita olennaisen tärkeitä etuja. Rikokset, joiden johdosta syytettyä henkilöä ei voida luovuttaa, vahvistetaan federatiivisella lailla. Ei ole tiedossa, onko tällaista lakia säädetty.

Kriteeri 23 Kieltäytymisperusteet

116

Ks. esim. Påle 2003 s. 191-226.
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Rikosprosessilain 464 § koskee kieltäytymisperusteita. Rikosprosessilain 464 §:n 1 momentissa on
säädetty pakollisista (vydatša litsa ne dopuskajetsja) ja 2 momentissa harkinnanvaraisista (vydatša
litsa možhet byt otkazano, jesli) kieltäytymisperusteista, vaikka tällaisia käsitteitä ei venäläisessä
laissa tai oikeuskirjallisuudessa tunnuta käytettävän.
Pakollisia kieltäytymisperusteita ovat:
-

Venäjän kansalaisuus,

-

myönnetty turvapaikka,

-

samasta rikoksesta annettu lainvoimainen tuomio ja

-

kielteinen luovutuspäätös.

Harkinnanvaraisia kieltäytymisperusteita ovat:
-

kaksoisrangaistavuuden puute,

-

rikos on tehty Venäjän alueella tai vastoin Venäjän intressejä ulkomailla,

-

samasta teosta on vireillä rikosasia Venäjällä ja

-

asianomistaja ajaa rikossyytettä.

Venäjän federaation on myös antanut 3 artiklaan perustavan, poliittisten rikosten tulkintaa koskevan
selityksen, joka vastaa eurooppalaisen rikosoikeusapusopimuksen 2 artiklaan tehtyä selitystä. Tätä
poliittisia rikoksia koskevaa varaumaa on käsitelty edellä kriteerin 10 kohdalla.
Venäjä esitteli rikosprosessilain uudistuksia eräässä PC-OC:n kokouksessa.117 Selvityksessä käsiteltiin myös kieltäytymisperusteita: Henkilöä ei voida luovuttaa poliittisista rikoksista. Pakollinen
kieltäytymisperuste on, jos rikos ei ole Venäjän lain mukaan rangaistava, mikä on todettu myös
perustuslain 63(2) artiklassa. Tämä on mielestäni hieman ristiriitaista, sillä 464 §:n mukaan peruste
kuuluu harkinnanvaraisiin. Selvityksessä todetaan asiallisesti, että luovutuksesta kieltäytyminen
johtaa velvollisuuteen ryhtyä syytetoimenpiteisiin kieltäytyneessä valtiossa, jos vieras valtio sitä
pyytää. Tässä yhteydessä viitataan kansainvälisten instrumenttien lisäksi myös 464 §:ään, mutta
sieltä ei tätä aut dedere aut judicare -periaatetta kuitenkaan löydy (vaan 459 §:stä).
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Ks. edellä kriteerin 3 kohdalla.
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Rikosprosessilain säännös ei sisällä siis kaikkia varaumissa mainittuja kieltäytymisperusteita, vaan
464 §:ää sekä luovutussopimuksen 1, 2, ja 3 artiklaan tehtyjä varaumia ja selityksiä tulee lukea yhdessä. Tämä ei ole lainsäädäntöteknisesti täysin onnistunut ratkaisu.
Kieltäytymisestä ja sen perusteista tulee 3 momentin mukaan ilmoittaa luovutusta pyytäneelle valtiolle pääprokuraattorinviraston toimesta.

Kriteeri 24 Omien kansalaisten luovuttaminen
Venäjä on tehnyt 6 artiklan 1(a) kohtaan varauman, jonka mukaan Venäjän federaation perustuslain
61 artiklan nojalla Venäjän federaation kansalaista ei voida luovuttaa vieraalle valtiolle. PC-OC:ssä
annetun selityksen mukaan tämä koskee myös kaksoiskansalaisia. Omien kansalaisten luovuttaminen on kielletty myös rikoslain 13 §:ssä.
Volženkina valittelee sitä, että eurooppalainen luovutussopimus ei sisällä kansalaisen määritelmää,
vaan se jätetään sopimusvaltioiden huoleksi.118 Venäjällä kansalaisuuden määritteleminen aiheuttaa
käytännössä paljon vaivaa luovutuskysymyksistä vastaaville lakimiehille, koska edelleen monien
entisten Neuvostoliiton kansalaisten kansalaisuus on epäselvä.119
Jää hieman epäselväksi, miksi rikosprosessilaissa on tarpeen jatkuvasti rinnastaa käsitteitä kansalainen – kansalaisuudeton – ei-kansalainen.

Kriteeri 25 Kuolemanrangaistus
Venäjä ei ole ratifioinut ihmisoikeussopimuksen kuudetta lisäpöytäkirjaa, joka koskee kuolemanrangaistuksia, koska duuma ei sitä aikanaan hyväksynyt. Presidentin asetuksen nojalla120 on voi-

118

Volženkina s. 250.
Haastattelu pääsyyttäjänvirastossa 10.10.2001.
120
Presidentin asetus 27.2.1997 No 53-rp O podpisanii protokolaNo 6 ot 28 aprelja 1983 k Konventsii o zaštšite ptrav
tšeloveka i osnovnyh svobod ot 4 nojabrja 1950. SZ (1997) No 9 st. 1092.
119
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massa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämismenettely, jolla on perustuslakituomioistuimen kannatus, mutta lakia asiasta ei siis ole.121
Kahdenkeskisissä keskusteluissa venäläisten kanssa käy ilmi, että yleinen rikollisuuden kasvu ja
lukuisat sarja- ja palkkamurhat ovat esteenä sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin muodostumiselle,
joka olisi otollinen kuolemanrangaistuksen poistamiselle.

Kriteeri 26 Luovuttamismenettely
Seuraavat Venäjän antamat selitykset liittyvät luovutusmenettelyn eri vaiheisiin:
-

Sopimuksen 23 artiklan nojalla Venäjän federaatio ilmoittaa, että lähetettäessä luovuttamisasiakirjoja Venäjälle, vaaditaan niiden varmennettu käännös;

-

Venäjän federaatio ilmoittaa, ettei se kanna vastuuta aineellisen ja/tai henkisen vahingon
korvaamista koskevista kanteista, jotka johtuvat yleissopimuksen 16 artiklan nojalla tapahtuvan henkilön väliaikaisesta säilöön ottamisesta;

-

18 artiklan 4 ja 5 kappaleen nojalla Venäjän federaatio ei kanna vastuuta kanteista, jotka
johtuvat sellaisten henkilöiden, joiden osalta on tehty luovuttamispäätös, luovuttamisen
siirtämisestä tai peruuttamisesta aiheutuneen aineellisen ja/tai henkisen vahingon korvaamisesta;

-

21 artiklan nojalla Venäjän federaatio ilmoittaa, että kauttakuljetus Venäjän federaation alueen läpi sallitaan ainoastaan, jos luovutukselle asetettuja ehtoja noudatetaan.

Venäjän federaation antaman selityksen mukaan luovutusasioita käsittelemään nimetty viranomainen on Venäjän federaation pääsyyttäjänvirasto. Luovutusasioissa siis toteutuu yhden keskusviranomaisen malli.
Rikosprosessilain 462 §:ssä on säädetty luovuttamispyynnön käsittelystä Venäjällä. Päätöksen
”ulkomaan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön, joka oleskelee Venäjän valtion alueella”,
luovuttamisesta tekee Venäjän federaation pääsyyttäjä tai hänen sijaisensa. Luovuttamisen edelly-
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Volženkina 2002 s. 284. Samoin Butler 2003 s. 586-587.
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tyksenä on 1 momentin mukaan teon kaksoisrangaistavuus. Luovuttaminen suoritetaan, jos teosta
on säädetty vähintään yhden vuoden vapausrangaistus tai tekijä on tuomittu vähintään kuuden kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Tämä poikkeaa eurooppalaisen luovutussopimuksen minimistä, joka on neljä kuukautta. Koko ajan laissa viedään rinnan vastavuoroisuuteen ja kansainvälisiin sopimukseen perustuvaa luovuttamista, mikä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä. Yhteenkään sopimukseen ei kuitenkaan viitata nimeltä. Ilmeisesti tuo kuusi kuukautta, joka on myös Minskin sopimuksen mukainen raja, koskee vain ei-sopimusmaita.
Luovuttamispäätöksen tekee pääprokuraattori tai joku hänen sijaisistaan ja siitä voi valittaa oikeuteen 10 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta (RPL 463 §). Sen sijaan lain tasolla ei ole
säännelty pääprokuraattorin alaisten syyttäjien tehtävistä luovutusprosessissa. Erityisen puutteellisia
ovat Volženkinan mukaan säännökset, jotka koskevat rangaistuksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvaa luovuttamista.122
Rikosprosessilain kommentaarissa123 on kerrottu paikallisen syyttäjän tehtävistä. Prokuraattroin
tulee:
-

säilöön oton jälkeen 24 tunnin kuluessa ilmoittaa siitä pääprokuraattorin kansainvälisen
osaston luovutusyksikköön,

-

selvittää säilöön otetun henkilön henkilöllisyys, maassaolon syy, kansalaisuus, syytteen perusta ja luovutuksen mahdolliset esteet,

-

huolehtia säilytyksestä tutkintavankilassa ja

-

3 päivän kuluessa toimittaa em. tutkintamateriaali subjektitason124 prokuraattorille.

Subjektitason prokuraattorin tulee tarkistaa asiakirjat ja kolmen päivän kuluessa toimittaa ne pääprokuraattorinviraston kansainväliseen yksikköön. Lisäksi hänen tulee 24 tunnin kuluessa ilmoittaa
luovutusasiassa tehdystä päätöksestä säilöön otetulle. Jos pääprokuraattorin päätöksestä valitetaan
oikeuteen, syyttäjän tulee osallistua asian käsittelyyn. Pääprokuraattorinviraston kansainvälinen
osasto huolehtii lähinnä yhteydenpidosta ulkomaan viranomaisten kanssa.
Muutoksenhakuoikeudesta on säädetty rikosprosessilain 463 §:ssä. Pääprokuraattorin tekemästä
päätöksestä voi valittaa aluetason oikeuteen 10 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Asian käsitte122

Volženkina 2002 s. 193.
Kommentaari 2002a s. 803-805.
124
Venäjän federaatio on perustuslain 5 artiklan mukaan jaettu tasa-arvoisiin subjekteihin, joita on 89 kappaletta.
123
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lystä on 5 momentissa todettu, että hakija tai hänen puolustajansa perustelevat valituksensa ja sen
jälkeen puheenvuoro on syyttäjällä. Lisäksi muistutetaan 6 momentissa, että oikeuden ei tule käsitellä syyllisyyskysymyksiä vaan rajoittua luovutuspäätöksen tarkistamiseen sen lain- ja sopimuksenmukaisuuden osalta. Tästä päätöksestä voi 7 momentin nojalla vielä 7 päivän kuluessa tehdä
kassaatiovalituksen korkeimpaan oikeuteen.
Menettely luovutusasioissa poikkeaa huomattavasti länsimaisesta, sillä varsinaisen luovuttamispäätöksen tekee pääsyyttäjä eikä ministeri tai hallitus. Juridinen kontrolli toteutuu vasta muutoksenhakuvaiheessa. Hallinnollinen ja juridinen menettely ovat toisin päin kuin yleensä. Muutoksenhakua koskevat säännökset ovat muutoin varsin perusteelliset ja pyrkivät turvaamaan valitusmahdollisuuden toteutumisen käytännössä. Erityisen mielenkiintoiselta vaikuttaa 6 momentin säännös luovutusasian käsittelystä oikeudessa, missä tuomioistuimia suorastaan kielletään käsittelemästä syyllisyyskysymystä. Luovutusprosessissa ei olekaan kysymys oikeudenkäynnistä täydessä mitassa, vaan
lähinnä siitä, onko kysymyksessä luovutuskelpoinen rikos ja onko luovutukselle esteitä.125

Kriteeri 27 Erityissääntö
Erityissääntö löytyy rikosprosessilain 461 §:n 1 momentista, jonka mukaan luovutettua henkilöä ei
voida ilman luovuttavan valtion suostumusta syyttää tai luovuttaa kolmannelle valtiolle rikoksista,
joita ei ole mainittu luovutuspyynnössä. Vastaava säännös löytyy jo Minskin sopimuksen 66 artiklasta.
Erityissääntö-termi ei ole vakiintunut kielenkäytössä. Toisessa rikosprosessilain kommentaariteoksista sitä kutsutaan nimellä pravilo konkretnosti (konkreettisuussääntö)126.
Tämä on yksi keskeisimmistä luovutusoikeuden periaatteista ja siten lainsäätelyn ydinaluetta.

Kriteeri 28 Luovuttamispyyntö

125

Tässä tosin common law-maiden käytäntö poikkeaa melkoisesti mannermaisesta oikeudesta. Yhdysvalloissa noudatetaan ns. probable cause -standardia. Ks. esim. Wijngaert 1980 s. 40-41. Tässä yli 20 vuotta sitten ilmestyneessä monografiassa on sattuvasti kuvattu edellä mainittua eroa.

150

Rikosprosessilain 460 §:ssä on säädetty luovuttamispyynnön tekemisestä. Aluksi todetaan, että luovuttamista voidaan pyytää syytetoimenpiteisiin ryhtymistä tai tuomion täytäntöönpanoa varten joko
kansainvälisen sopimuksen tai vastavuoroisuuden perusteella. Vastavuoroisuutta tunnutaan ylipäätään korostettavan monessa yhteydessä.
Esitys luovuttamismenettelyyn ryhtymisestä on toimitettava pääsyyttäjänvirastoon. Pyyntöön on
henkilötietojen lisäksi liitettävä teonkuvaus ja sen juridinen luonnehdinta. Lisäksi liitteenä tulee olla
tuomarin antama pakkokeinopäätös tai lainvoimainen tuomio.
Volženkinan mukaan luovutuspyynnön tekemistä varten tarvitaan tieto rikoksesta, sen tekopaikasta
ja -ajasta, epäillyn kansalaisuudesta ja olinpaikasta sekä todisteet syyllisyydestä. Muodollisesti tarvitaan päätös kyseisen henkilön asettamisesta syytetyn asemaan (171 §) ja vangitsemispäätös
(97,108, 461 §) sekä etsintäkuulutus kansallisesti (210 §) ja Interpolin kautta.127

Kriteeri 29 Rikoslain (alueellinen) soveltamisala
Alueellisessa ulottuvuudessa on kysymys valtion suvereniteetista. Rikoslain uudistuksessa 1996
Venäjällä huomioitiin myös lain alueelliset ulottuvuudet. Territoriaaliperiaatetta (11 §) ja kansalaisuusperiaatetta (12 §) tarkistettiin. Ulkomailla tehdystä teosta voidaan syyttää vain kaksoisrangaistavuusedellytyksen täyttyessä. Lisäksi tunnetaan reaaliperiaate ts. vastuun ulottaminen ulkomaalaisiin ja kansalaisuudettomiin henkilöihin rikoksesta, joka on tehty ulkomailla, jos rikos kohdistuu
Venäjän etuja vastaan.128
Rikoslain soveltamisalaan liittyvä kysymys on myös ns. aut dedere aut judicare -periaate. Venäjä
voi, kieltäydyttyään luovuttamasta henkilöä, ryhtyä 459 §:n nojalla syytetoimenpiteisiin, jos luovutuspyynnön esittänyt valtio sitä pyytää.129 Tuomioistuimen toimivalta perustuu tällöin rikoslain 12
§:ään.130
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Kommentaari 2002a s. 800.
Volženkina 2002 s. 213-214.
128
Volevodz 2002 s. 45.
129
Volobujev haastattelussa 10.9.2003.
130
Beljajev 1998 s. 7.
127
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Kriteeri 30 Eräitä rikosprosessuaalisia erityiskysymyksiä (vangitseminen)
Vangitsemista koskevat säännökset uudistettiin kokonaan rikosprosessilain muutoksen yhteydessä.
Toimivalta vangitsemisasioissa siirtyi syyttäjäviranomaisilta tuomioistuimille 1.7.2002 alkaen.131
Sillä huomattavalla poikkeuksella, että luovuttamisasioissa toimivalta jätettiin syyttäjälle.
Alkuperäisen rikosprosessilain 466 §:n mukaan saadessaan luovuttamista koskevan pyynnön pääprokuraattori tai hänen sijaisensa päättää luovutuspyynnön kohteena olevaa henkilöä koskevien pakkokeinojen tarpeellisuudesta luovutuksen turvaamiseksi. Jos pyyntöön liittyy ulkomaan viranomaisen antama vangitsemispäätös, pääsyyttäjä voi valita joko kotiarestin tai vangitsemisen ilman vangitsemispäätöksen vahvistamista tuomioistuimessa.
Rikosprosessilakiin on sen vain runsaan vuoden mittaisen voimassaolon aikana tehty muutoksia
yhdeksän kertaa. Viimeisimmät, heinäkuussa 2003 annetut muutokset, koskevat paljolti juuri lain
viidettä osaa.132 Uudistetussa 466 §:ssä vangitsemiseen liittyvät ongelmat on ratkaistu siten, että
menettely on jaettu kahteen vaihtoehtoon.133 Jos on olemassa luovuttamispyyntö, johon liittyy vieraan valtion antama vangitsemispäätös, niin syyttäjä voi ratkaista vangitsemisasian, eikä oikeuden
käsittelyä tarvita. Jos vangitsemispäätöstä ei ole, syyttäjän on pyydettävä vangitsemista tuomioistuimelta normaalissa järjestyksessä. Laissa ei ole erikseen kosketeltu väliaikaista säilöönottoa,
mutta ilmeisesti tämä kohta sopii myös kyseiseen vaiheeseen. Samalla valta on siirtynyt pääsyyttäjältä paikallistason syyttäjille, mikä on ymmärrettävää käytännön syistä.
Edellä mainittu kahtiajako on mielenkiintoinen. Ihmisoikeussopimuksen 1 kappaleen f-kohta koskee vapaudenriistoa luovutuksen yhteydessä, minkä tulee tapahtua ”lain määräämässä järjestyksessä”. Vangitsemisen ei, verrattuna sopimuksen 1 c-kohtaan, välttämättä tarvitse tapahtua tuomioistuimen päätöksellä, mutta valitusmahdollisuus tuomioistuimeen on oltava:134 Ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 4 kappale koskee tuomioistuinkontrollia yleensä. Sen mukaan ”jokaisella, jolta on
riistetty hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen
vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan---”. Venäjän rikosprosessilain 466 §:n 1 momentti on normaalia vangitsemisasian käsittelyä alioikeudessa valitusmahdollisuuksineen. Syyttäjän päättäessä
vangitsemisesta 2 momentin mukaan päätöksestä on myös oikeus valittaa alioikeuteen (raijonnyi
131

Tämä ajankohta aikaistui voimaanpanolakiin verrattuna perustuslakituomioistuimen 14.3.2002 tekemän päätöksen
ansiosta.
132
Federatiivinen laki 7.7.2003 No 111-FZ. SZ(2003) No 28, st. 2880.
133
Samoin Volobujev haastattelussa 10.9.2003.
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sud). Menettely näyttää siis täyttävän tältä osin ihmisoikeussopimuksen vaatimukset tuomioistuinkontrollista.
Käytännössä hankaluuksia saattaa aiheuttaa se, että rikosprosessilain 108 §:n 1 momentissa vangitsemisen alarajana on kahden vuoden rangaistus (eikä 1 vuosi).
Vangitsemismenettelyn osalta rikoslain kommentaari135 kuvailee, että tutkinnanjohtaja haastateltuaan kiinniotettua ja vakuututtuaan luovuttamisen edellytyksestä, esittelee vangitsemisasian pääprokuraattorin valtuuttamalle syyttäjälle. Rikoslain kommentaareissa136 todetaan samaten, että kansainvälisten sopimusten mukainen väliaikainen säilöönotto ennen varsinaista luovutuspyyntöä on mahdollinen. Se siis perustunee tähän samaan pykälään, vaikka sitä ei erikseen mainita. Käytännössä
Venäjän kansallisen Interpol-toimiston tehtävänä on huolehtia toimenpiteisiin ryhtymisestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen nojalla. Määräaikojen osalta kommentaarissa viitataan eurooppalaisen luovutussopimuksen määräyksiin. Määräajoista ei ole erikseen luovutusta koskien säädetty laissa (esim. luovutussopimuksen 16 artiklan 4 kappaleen asettamat maksimit 18 ja 40 päivää väliaikaisen säilöönoton yhteydessä).137

Kriteeri 31 Varojen jäädyttäminen ja
Kriteeri 32 Omaisuuden konfiskaatio vieraan valtion pyynnöstä
Nämä kaksi kriteeriä käsitellään Venäjän osalta yhdessä.
Milintšuk toteaa, että YK:n huumausaineyleissopimus (1988) on ensimmäisiä sopimuksia, joka
mahdollisti kansainvälisen etsinnän, takavarikon ja konfiskaation. Yleissopimus pani alulle myös
rahanpesun vastaisen taistelun. Sekä em. sopimuksessa, että Euroopan neuvoston rahanpesusopimuksessa on omaksuttu vaihtoehto, jossa sopimusvaltiolle jätetään mahdollisuus toteuttaa yhteistyö
joko panemalla täytäntöön ulkomainen tuomio tai käynnistämällä pyynnön perusteella vastaava
oikeudenkäynti takavarikon toteuttamiseksi.138

134

Arrest in the context of the European Convention on Extradition, Human Rights and other requirements. PC-OC INF
22. Ks. www.coe.int/tcj <30.12.2003> ja Pellonpää 2000 s. 257-258 ja 268-270.
135
Kommentaari 2002a s. 811-813.
136
Samoin Kommentaari 2002b s. 765.
137
Ovtšinskij 2000 s. 77-97.
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Venäjän rikosoikeudessa puhuttiin aiemmin yleisestä konfiskaatiosta (obštšaja konfiskatsija) ja sillä
tarkoitettiin lisärangaistuksenluonteista tuomitun koko omaisuuden menettämistä valtiolle vakavissa
rikoksissa (rikoslain 44, 45, 52 §). Nämä määräykset on syksyllä 2003 kumottu.139 Erityisellä konfiskaatiolla (spetsialnaja konfiskatsija) tarkoitetaan rikoksentekovälineen tai rikoksen avulla saatujen rahojen taikka kiellettyjen esineiden ja aineiden menettämisseuraamusta (rikosprosessilain 81§).
Odotettavissa olevan konfiskaation varalta on mahdollista ryhtyä rikoksella saatua omaisuutta koskeviin turvaamistoimiin (mery obespetšenija) rikosprosessilain 115 §:n nojalla. Lain 116 § koskee
arvopapereiden konfiskaatiota. Muita konfiskaatiota turvaavia pykäliä ei ole. Laki ei myöskään tunne rikoksella saatujen varojen tai rikoshyödyn etsintää, vaan ainoastaan henkilön etsinnän (5 §:n 38
k.). Sen vuoksi Volevodzin mukaan myöskään analogisesti ulkomaisten pyyntöjen täyttäminen ei
ole mahdollista.140 Myöskään Minskin sopimuksessa ei mainita varojen jäädyttämistä tai muita
turvaamistoimia.141
Lainsäännösten perusteella tilanne näyttää olevan selvästi vastoin sitä, mihin Venäjä on sitoutunut
rahanpesusopimuksen ratifioidessaan. Asiaa on käsitelty myös oikeuskirjallisuudessa.
Milintšukin mukaan ulkomaisten [siviili]tuomioiden täytäntöönpanomenettelyn normipohjana on
täytäntöönpanoa koskeva laki142 sekä kahdenväliset sopimukset. Hänen mukaansa tuomioiden täytäntöönpanoa ei kuitenkaan pidä sekoittaa oikeusapuun. Hän tulkitsee, että takavarikko on mahdollinen vain kahdenvälisen sopimuksen perusteella tuomioiden täytäntöönpanon yhteydessä ja silloinkin lähinnä koskien asianomistajalle tuomittuja korvauksia. Milintšuk on hyvin perehtynyt eri maiden, mm. Itämeren alueen valtioiden, käytäntöön. Hänen mukaansa ei nykyinen Venäjän lainsäädäntö eikä rikosprosessilaki (ehdotus) sisällä riittävässä määrin prosessuaalisia määräyksiä koskien
esitutkintaviranomaisten ja ulkomaan viranomaisten yhteistyöstä rahavarojen ja omaisuuden etsinnässä ja takavarikossa.143
Volevodz on erityisesti perehtynyt konfiskointia ja rahanpesua koskeviin säännöksiin Venäjällä.
Hän pitää rikoksen avulla saatujen varojen ja omaisuuden (sredstva i imuštšetsvo polutšennyje
prestupnym putjom) sekä rikoshyödyn (dohody ot prestupnoi dejatelnosti) etsintää, turvaamistoimia
ja konfiskaatiota (rozysk, arest, konfiskatsija) sekä mm. tietoverkkorikoksia ja videokuulustelua
138

Milintšuk 2001 s. 162-170.
Federatiivinen laki 8.12.2003 No 162-FZ.
140
Volevodz 2002 s. 195-197.
141
Milintšuk 2001 s. 252-253 (taulukko).
142
Federatiivinen laki 21.7.1997 No 119-FZ. Ks. lain 80 §.
139
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kansainvälisen oikeusavun uusina suuntauksina, jotka vaativat rikosprosessilainsäädännön kehittämistä Venäjällä.144 Venäjän solmimissa kahdenvälisissä sopimuksissa vain muutamassa uusimmassa (Kiina 1992, Kanada 1997, Intia 1998, USA 1999) tunnetaan rikoksella saadun omaisuuden tai
rikoshyödyn takavarikko. Uudessa rikosprosessilaissa ei ole riittävästi säännelty näitä oikeusavun
muotoja. Volevodzin mukaan vallalla on ankara sääntö, jonka mukaan venäläinen tutkinnanjohtaja
tai tuomioistuin voi pyytää vain sellaisia prosessitoimia, jotka on mainittu rikosprosessilaissa.
Laista puuttuu mm. perussäännös esinetodisteiden hankkimisesta (esim. pankkitilitiedot) sekä edellä
mainittu rikoksella saatujen varojen etsintää ja takavarikkoa koskeva kohta. Samoin on hänen mielestään epävarmaa, voidaanko oikeusapua vastaavasti antaa, koska mainitut toimenpiteet puuttuvat
lainsäädännöstä (ainakaan ilman ulkomaista takavarikkopäätöstä ei voida toimia). Tämä johtuu siitä, että venäläinen tutkija ei voi hänen mukaansa prosessata ilman Venäjällä vireillä olevaa rikosjuttua. Viimeksi mainittu vaikuttaa oikeusavun kannalta erittäin jyrkältä kannanotolta, mutta Volevodz esittää sen kahteen kertaan.145
Johtopäätöksenä Volevodz katsoo, samoin kuin Milintšuk, että Venäjän rikosprosessilaki on liian
suppea eikä vastaa Euroopan neuvoston rahanpesusopimuksen velvoitteita. Kansainvälistä oikeusapua koskeva kansallinen lainsäädäntö ei ole riittävästi säännelty tältä osin.
Volevodz perustelee kantaansa pitkään.146 Vaikka perustuslain mukaan kansainvälisen oikeuden
periaatteet ja normit ovat Venäjän oikeusjärjestyksen oleellinen osa, niin organisaatio- ja psykologiset syyt estävät sen käytännön toteuttamisen. Venäjällä on kaksi koulukuntaa. Transformaatioteorian kannattajien mukaan kansainvälisen oikeuden normit täytyy muuntaa kansallisen oikeuden osaksi erityisellä lainsäädäntöaktilla. Implementaatioteoreetikkojen mielestä self-executing -tyyppisiä
normeja (samoispolnymije) voidaan soveltaa suoraan (prjamoe deistvije). Viimeksimainitun teorian
soveltamiseen liittyy kuitenkin monenlaisia seikkoja mm. välittömän vaikutuksen omaavien normien määritteleminen sekä kansainvälisten sopimusten vain valtiota sitova luonne. Näin ollen molemmat teoriat johtavat siihen, että kansainvälisten sopimusten uusia suuntauksia edustavat määräykset on joka tapauksessa muotoiltava kansalliseen rikosprosessilainsäädäntöön. Käytännön syitä
ovat ensinnä kansainvälis-oikeudellinen: Esim. rahanpesusopimus velvoittaa selvästi kansallisiin
lainsäädäntötoimiin (7 artikla). Toiseksi perustuslaillinen: kansainvälisen ja kansallisen oikeuden
säännöt ovat kietoutuneet toisiinsa. Venäjällä on kansainvälisiä sopimuksia koskeva laki, joka vel143
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voittaa viranomaisia ryhtymään niiden täytäntöönpanotoimiin. Viimeinen argumentti on prosessioikeudellinen: Rikosprosessin on oltava muodollista, koska se puuttuu syvälle henkilöiden oikeuksiin
ja velvollisuuksiin. Jokaisen valtion tehtäväksi jää näin ollen omien perinteidensä mukaisesti luoda
kansallinen lainsäädäntönsä.147
Myös takavarikoitujen varojen palauttaminen on hankalaa. Rahanpesun vastaisia toimia koskevan
lain mukaan konfiskoidut varat luovuttaa oikeusapua pyytäneelle valtiolle ainoastaan kansainvälisen sopimuksen perusteella. Milintšuk pitää säännöstä epärationaalisena. Hän huomauttaa, ettei
myöskään Euroopan neuvoston rahanpesusopimus anna paljoa enemmän. Hänen mielestään tällainen epämääräisyys ei voi tyydyttää niitä maita, jotka kärsivät pääomien maastaviennistä, kuten Venäjä. Venäjän rikosprosessilainsäädännössä tai rahanpesulaissa ei ole säännelty konfiskoitujen varojen jakamista vieraan valtion kanssa.148
Rahanpesun vastaisia toimia koskeva laki säädettiin Venäjällä heinäkuussa 2001.149 Se perustuu
Euroopan neuvoston rahanpesusopimukseen. Laissa on säädetty lähinnä rahanpesun hallinnosta ja
kontrollista. Lain V luku koskee kansainvälistä yhteistyötä. Volženkina toteaa kirpeästi, että rahanpesusopimuksen mukaan sopimusvaltioiden tulisi taata, että rikoksen avulla saadun hyödyn takavarikko ja konfiskointi olisi mahdollista myös ulkomaisen tuomion perusteella, mutta Venäjällä tilanne on valitettavasti sellainen, että rahanpesulaki viittaa kansainvälisiin sopimuksiin, jotka puolestaan viittaavat kansalliseen lainsäädäntöön.150
Euroopan neuvostossa on tehty rahanpesun vastaisia toimia koskevia evaluaatioita jäsenvaltioissa.
Asiantuntijakomitea teki kesäkuussa 2000 ensimmäisen Venäjän rahanpesujärjestelmää koskevan
arvioinnin.151 Tuolloin kritiikki kohdistui varsinkin koko rahanpesulain puuttumiseen. Rahanpesun
kriminalisointi on toteutettu rikoslain 174 §:ssä, mutta sen käytännön soveltaminen on heikkoa.
Arvioinnissa puututtiin myös siihen, että konfiskoinnin käsite ei vastaa yleissopimusten vaatimuk-
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sia. Toinen arviointi on juuri saatu päätökseen ja raportti julkaistaan vuoden 2004 alussa, joten siitä
saataneen ajankohtaisempaa tietoa.
Toisin kuin Volevodz esittää, pääsyyttäjänviraston mukaan oikeusapupyynnön täyttäminen ei edellytä Venäjällä vireillä olevaa rikosasiaa.152 Lisäksi rikosprosessilain 115 §:ää on muutettu heinäkuussa 2003153 ja uudessa laissa mainitaan nimenomaan, että takavarikon kohteena on rikoksen
tuloksena saatu tai rikollisella toiminnalla hankittu omaisuus. Valitettavasti tämä lainmuutos ei vielä
selkiytä ulkomaisten pyyntöjen asemaa. Prosessilaissa ei selvästi säädetä, että oikeusaputoimenpiteisiin on ryhdyttävä, kun vieras valtio pyytää varojen jäädyttämistä tai omaisuuden konfiskaatiota.
Myös konfiskaation käsitettä tulisi kehittää mm. arvokonfiskaatio huomioon ottaen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei Venäjä ole täyttänyt asianmukaisesti Euroopan neuvoston rahanpesusopimuksen turvaamistoimia ja konfiskaatiota koskevaa lainsäätämisvelvoitetta.

II Institutionaalinen taso
Kriteeri 33 Keskusviranomaisen toimivalta (rooli)
Venäjällä keskusviranomaisia on edellä esitetyn mukaisesti kuusi kappaletta: korkein oikeus, oikeusministeriö, sisäasianministeriö, turvallisuuspalvelu, [veropoliisi] ja pääsyyttäjänvirasto. Tämä on
ehdoton ennätys ja sitä tuskin voidaan pitää keskusviranomaisjärjestelmän tarkoituksen mukaisena.
On vaikea kuvitella, että mikään yllämainituista viranomaisista vastaisi koko kentän koordinoinnista. Käytännössä seurausvaikutukset ilmenevät esimerkiksi niin, että samaa rikosta koskeva oikeusapupyyntö voi tulla useammalta eri viranomaiselta. Pääsyyttäjänvirasto on ainoa keskusviranomainen luovutusasioissa ja keskeinen toimija muussa rikosoikeusavussa, joten huomiota kiinnitetään eniten sen toimintaan. Oikeusministeriö vastaa tiedoksiannoista sekä siviili- että rikosasioissa
oikeudenkäyntivaiheessa. Koska siviiliprosessista Suomen ja Venäjän välillä on olemassa aivan
tuore tutkimus,154 viitataan tässä useasti siihen. Tutkimuksen tuloksista, jotka koskevat tiedoksiantoja ja organisaatioiden toimivuutta siviiliasioissa, voidaan tehdä organisaatiota koskevia johtopäätöksiä myös rikosasioita koskien, koska tiedoksiantoja hoitava yksikkö on sama.
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Volženkinan mukaan oikeusapuasioiden käsittelyyn osallistuu pääprokuraattorinvirastossa kolme
osastoa: yksi osasto valmistelee ratkaisun, tutkintaosasto käsittelee luovuttamispyynnön tekemistä
ja kolmas osasto vastaa tuomittujen asioista.155
Pääsyyttäjänvirastoon on toukokuussa 2002 perustettu kansainvälisen osaston alaisuuteen kansainvälisen oikeusavun yksikkö. Sitä ennen oikeusapupyyntöjä käsiteltiin useilla tutkintaosastoilla.
Luovuttamisasiat kuuluvat omalle yksikölle.156 Tämä on tervetullut uudistus. Myös oikeusministeriössä on kansainväliset toimeksiannot hiljattain organisoitu omaan yksikköönsä ja erotettu siviilituomioiden täytäntöönpanosta.
Yhteydenpitoa pääsyyttäjänvirastoon ja oikeusministeriöön on luonnehdittava verrattain muodolliseksi verrattuna muiden Suomen naapurimaiden viranomaisten kanssa harjoitettavaan kanssakäymiseen. Keskusviranomaista voi lähestyä oikeastaan vain kirjallisesti tai pyytämällä tapaamista etukäteen, mihin kylläkin aina suostutaan. On erittäin hankalaa selvittää sen paremmin oikeusministeriöstä kuin syyttäjälaitoksesta, missä vaiheessa tietyn oikeusapupyynnön täyttäminen on.

Kriteeri 34 Suorat yhteydet
Rikosprosessilaissa yhteydenpito on keskitetty keskusviranomaisille. Tosin ainakin Kiinan kanssa
tehty sopimus antaa mahdollisuuden suoriin yhteyksiin oikeusviranomaisten kesken raja-alueella.157
Myös Suomen ja Venäjän välisen rikostorjuntasopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan nojalla voidaan
olla suoraan yhteydessä poliisiviranomaisten (muttei syyttäjäviranomaisten) välillä.
Tämänhetkinen kehityssuuntaus Venäjällä ei myöskään näytä suosivan suorien yhteyksien lisäämistä tai niihin valmistautumista. Päinvastoin aluetason viranomaisia on muistutettu siitä, että kaikki oikeusapupyynnöt on toimitettava Moskovan kautta.
Sen jälkeen, kun oikeusapupyynnön täytäntöönpanosta vastaava viranomainen Venäjällä on selvillä,
suora yhteydenpito asiaa hoitavien viranomaisten välillä esim. lisäselvitysten toimittamiseksi on
yleensä mahdollisia.
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Kriteeri 35 Toiminnan tehokkuus
Venäjän rikosoikeusapujärjestelmän tehokkuutta selvitetään empiirisesti jaksossa 8.4. Yleisesti ottaen venäläinen hallinto on edelleen transitiovaiheessa. Politiikka, talous, oikeusjärjestelmä ja hallinto ovat yhteenkietoutuneet. Hallinto muodostuu henkilöistä, hierarkioista ja verkostoista, jotka
ikään kuin toimivat hallinnoksi nimitetyssä rakenteessa. Hallinnon toimintakyvyn lisääminen ei
välttämättä ole ensimmäisellä sijalla, vaan järjestelmällä on henkilökeskeisiä piirteitä. Tällaisilla
partikulaarisilla intresseillä voidaan selittää hallinnon instutionaalisia dysfunktioita (puutteita). Ilman hyvää hallintoa ei muutoksia pystytä toimeenpanemaan.158 Presidentti Putin on elokuussa
2002 hyväksynyt ohjelman Venäjän federaation valtionhallinnon uudistamiseksi 2003 – 2005. Ohjelman tavoitteena on tehostaa valtionhallinnon toimintaa kaikilla tasoilla ja kehittää mm. henkilöstöpolitiikkaa.159
Tässä tutkimuksessa on enimmäkseen käsitelty sitä, kuinka Venäjän järjestelmä vastaa oikeusapupyyntöihin. Sitä, kuinka tehokkaasti Venäjä itse saa pyytämäänsä apua, on vaikeampi arvioida. Oikeusapupyynnön laatiminen on keskeinen väline kansainvälisessä yhteistyössä. Kuten muutkin
käytännön toimijat Milintšuk korostaa, miten tärkeää asianmukaisen oikeusapupyynnön laatiminen
on. Hän on käynyt läpi 150 Venäjän ja USA:n välistä oikeusapupyyntöä. Huomattavassa osassa
tarvittiin lisäselvitystä Venäjältä. Yleisimmät puutteet olivat seuraavat:
-

pyynnössä todettiin, että kyseessä on esim. petos, mutta teonkuvaus puuttui,

-

pyynnössä viitattiin joihinkin oikeushenkilöihin, joita pyydettiin kuulustelemaan, mutta niiden yhteys rikokseen ei käynyt selville,

-

pyynnöstä puuttui selvitys rikoslain asianomaisesta kohdasta ,

-

yleisimpänä ja vakavimpana ongelmana oli, että pyydettyjen tutkintatoimenpiteiden tarkoitus todistelun kannalta kyseisessä konkreettisessa rikosasiassa oli epäselvä.
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Milintšuk arvioi, että eräänä syynä pyyntöjen heikkoon laatuun on se, että IVY-maiden välisissä
suhteissa noudatetaan ”minimaalista standardia” oikeusapupyynnön sisällön suhteen. Tapana on
ainoastaan luetella suoritetut esitutkintatoimenpiteet ja pyytää joitakin uusia.160
Common law -maissa noudatetaan ns. probable cause -standardia, joka edellyttää riittävää näyttöä
pakkokeinoja pyydettäessä. Kuten Venäjän ja USA:n välisistä kokemuksista käy ilmi, onnistuneen
lopputuloksen saamiseksi on lainsäädännöllisten ja organisatoristen seikkojen lisäksi kiinnitettävä
huomiota myös erilaisen oikeuskulttuurin vaatimuksiin.
Kriteeri 36 Ohjaus ja neuvonta
Uuden rikosprosessilain kommentaariteoksessa161 on mainittu seuraavat pääsyyttäjän antamat ohjeet
oikeusavusta:
1. Syyttäjäviranomaisten toiminnan järjestämisestä taistelussa rikollisuutta vastaan, 26.6.1997
No 34;
2. Kansainvälisen yhteistyön organisoinnista Venäjän federaation syyttäjälaitoksessa, 3.8.1998
No 50;
3. Vieraiden valtioiden tekemien rikoksentekijän luovuttamista koskevien pyyntöjen käsittelystä, 23.6.1998 No 42/35 ja
4. Useiden lainvalvontaviranomaisten Interpol-yhteistyötä koskeva yhteinen määräys,
26.6.2000.
Uuden rikosprosessilain johdosta pääsyyttäjä on antanut luovutusmenettelyä koskevan uuden ohjeen 20.6.2002 No 32.162 Se korvaa kohdassa 3 mainitun ohjeen.163
Myös Volženkina mainitsee 2-kohdan ohjeen ja toteaa, että se sisältää lähinnä ohjeita alisyyttäjille.
Hän mainitsee myös 3-kohdan ohjeen ja toteaa, että se sisältää muistutuksen noudattaa perustuslain
määräyksiä, kansainvälisten sopimusten määräyksiä ja Venäjän lainsäädäntöä sekä luettelon kieltäytymisperusteiden soveltamisesta.164
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Oikeusapupyyntöjen osalta pääsyyttäjä on antanut 26.6.2002 ohjeen No 35, joka koskee lähinnä
syyttäjälaitoksen sisäistä menettelyä.165
Mainittakoon vielä, että rikosprosessilain käyttöönoton yhteydessä pääsyyttäjänvirasto valmisteli ja
toimitti kaikille subjektien syyttäjäviranomaisille seuraavat syyttäjäntointa koskevat ”tieteelliset ja
metodologiset ohjeet”:
1. Syyttäjän käsikirja,
2. Syyttäjien ammattitaidon parantamista koskeva ohjelma,
3. Muistio syyttäjää varten,
4. Tieteellis-käytännöllinen käsikirja Syytteen ajaminen valamiesoikeuksissa,
5. Metodologiset ohjeet Rikosasian käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa ja Syyttäminen
rauhantuomioistuimessa sekä
6. Monografia Todistelun taide adversiaalisessa rikostuomioistuimessa.166
Oikeusministeriö ei ole antanut uutta ohjetta kansainvälisistä tiedoksiannoista sen jälkeen, kun kansainvälistä oikeusapua koskeva asetus vuodelta 1988 kumottiin.167
Tärkeä implementaatioprosessin onnistumiseen kuuluva seikka on, että uusista kansainvälisistä sopimuksista tiedotetaan riittävästi ja että sopimustekstit ovat käyttäjille helposti saatavilla. Eurooppalaisten yleissopimusten tekstit on julkaistu säädöskokoelmassa vuonna 2000.168 Sopimuksia koskevaa informaatiota tulisi lisätä169 ja sopimustekstien saatavuutta parantaa.

Kriteeri 37 Valvonta ja tilastot
Pääprokuraattorinvirastossa ei ole yhtenäistä oikeusapupyyntöjen kirjaamisjärjestelmää, vaan jokainen osasto pitää omaa kirjanpitoaan.170

165

En ole valitettavasti voinut tutustua tarkemmin tässä kriteerissä mainittujen ohjeiden sisältöön. Ne on julkaistu teoksessa Sbornik osnovnyh prikazov i ukazanii Generalnogo prokurora Rossjiskoi Federatsii.
166
Information 2003 s. 7-8.
167
Lehtinen 2003 s. 78.
168
Sobranije zakonodatelstva 2000 (No 43). Kansainvälisten sopimusten julkaisemiseksi on ainakin kaksi muuta kanavaa. Presidentin hallinnon kuukausittain julkaisema Bjulleten meždunarodnyh dogovorov ja ulkoministeriön vuosittainen sopimuskokoelma Sbornik meždunarodnyh dogovorov. Ks. Butler 2003 s. 107 ja 697. Lisäksi käytössä on havaintojeni mukaan teos Konventsii soveta Jevropy i Rossijskaja Federatsija. Sbornik dokumentov. Izdatelstvo Juriditšeskaja
literatura. Moskva 2000.
169
Tsepelev 2000.
170
Milintšukin haastattelu 24.4.2002.

161

Vuodessa pääsyyttäjänvirasto lähettää noin 2 500 oikeusapupyyntöä (poislukien luovutusasiat). Venäjän federaatioon taas saapuu noin 3 000 pyyntöä.171
Luovutusasioista ei Volženkinan mukaan ole olemassa virallista tilastoa. Mutta vuodesta 1991 lähtien on ollut huomattava määrä tapauksia. Useimmiten luovutusasioissa sovelletaan Minskin sopimusta. Kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan esim. Latvian, Liettuan, Kiinan ja Azerbaidzhanin
kanssa. Eurooppalaista luovutussopimusta on sovellettu mm. Bulgarian, Espanjan ja Ranskan kanssa. Volženkinan mukaan eurooppalainen luovutussopimus ei ole täyttänyt niitä odotuksia, joita siihen allekirjoittamisvaiheessa liitettiin.172
Viimeisten viiden vuoden aikana luovutustapauksien määrä on kasvanut kaksin – kolminkertaiseksi.
Tilastojen mukaan vuonna 2000 pääprokuraattorinvirasto ratkaisi 3942 luovutuspyyntöä, joista
1614 hyväksyttiin (Ukraina 470, Azerbaidzhan 327, Kazakstan 223, Georgia 112, Uzbekistan 108,
Armenia 100, Valko-venäjä 94, Moldova 71, Turkmenistan 23, Kirgisia 12, Tadzhikistan 11, Liettua 9, Kiina 2, Latvia 2, Ranska 1, Espanja 1, Bulgaria 1). Pyynnöistä 708 kpl hylättiin. Kaikkiaan
925 henkilöä etsintäkuulutettiin. Lopun 695:n osalta tehtiin muu ratkaisu. Vuoden 2001 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana käsiteltiin 2425 tapausta, joista hyväksyttiin 1263. Kieltäytymisiä
oli 296 kpl, jolloin syinä olivat syytetoimenpiteisiin ryhtyminen Venäjällä (103) tahi että epäillyllä
oli Venäjän kansalaisuus (193). Vuoden 2000 tilasto osoittaa myös, että Venäjä luovuttaa kuusi
kertaa enemmän henkilöitä kuin se itse vastaanottaa (1614 – 261). 173
Volženkinan luvut vaikuttavat hieman suuremmilta, kuin luvut, jotka on saatu käyttöön pääsyyttäjänvirastosta. Niiden mukaan vuosittain Venäjä vastaanottaa noin 2 600 luovutuspyyntöä ja lähettää
noin 200 pyyntöä, joista viimeisen puolen vuoden aikana noin 32 kappaletta Euroopan valtioihin.
Tilastoissa huomiota kiinnittää lähinnä se, että luovutustapauksia on yhtä paljon kuin oikeusapupyyntöjä. Eurooppalaisen luovutussopimuksen vähäinen painoarvo paljastuu, kun edellä käy ilmi,
että vain pieni osa tapauksista (16 %) on Euroopan neuvoston jäsenmaiden kanssa.
Tyypilliset soveltamisongelmat ja kieltäytymisperusteet liittyvät kansalaisuuteen, joka on edelleen
epäselvä monien entisten Neuvostoliiton kansalaisten kohdalla. Myös pakolaisia koskevien sään171
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nösten käyttö on kehittymätöntä. Lisäksi rikosten rakenne on erilainen kuin Länsi-Euroopassa, sillä
vakavien henki- ja talousrikosten sekä huumerikollisuuden lisäksi esiintyy esim. asevelvollisuuden
välttämistä.
Oikeusministeriössä käsiteltiin vuonna 2001 noin 30 000 kansainvälistä oikeusapupyyntöä.174

Kriteeri 38 Käännöstoiminta
Pääsyyttäjänvirastolla on seitsemän omaa kääntäjää ja lisäksi se ostaa käännöspalveluja.175
Tuomioistuimille käännösten hankkiminen saattaa tuottaa vaikeuksia.176
Kriteeri 39 Aineelliset resurssit
Ainakin pääsyyttäjänvirastossa on käytössä asianmukaiset tekniset valmiudet esim. tietokoneiden ja
ohjelmistojen osalta. Myös Suomen lähialueilla valmiudet ovat havaintojeni mukaan kohtuulliset.
Tuomioistuinten rahoituksen ja materiaalis-teknisen tason turvaaminen on eräs tuomioistuinlaitoksen kehittämisohjelman painopistealue.177 Kiireisimmät asiat on ratkaistu, sillä tällä hetkellä ei enää
ole ongelmia siinä, onko esim. rahaa postimerkkeihin haasteen lähettämistä varten.178 Silti esim.
toimitilojen hankintaan ja ylläpitoon liittyy ongelmia.179

III Henkilöstöresurssien taso
Kriteeri 40 Henkilöstöresurssien riittävyys
Venäjän federaation syyttäjälaitoksen palveluksessa on noin 38 000 tutkijaa ja syyttäjää. Pääsyyttäjänviraston kansainvälisellä osastolla (meždunarodno-pravovoje upravlenije) työskentelee luovu174
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tusyksikössä 14 syyttäjää ja oikeusapupyyntöjä käsittelevässä yksikössä 5 syyttäjää.180 Luovutusyksikön henkilöstövahvuus on melko suuri, mutta luovutusasioita onkin tilastojen mukaan noin
puolet kaikista pyynnöistä. Oikeusapuyksikön syyttäjiä taas vaikuttaa olevan vähän, mutta käsittääkseni pyyntöjä käsitellään edelleen myös muissa yksiköissä.
Oikeusministeriössä on noin 500.000 työntekijää,181 joista huomattava osa on vankeinhoidon palveluksessa. Oikeusministeriö keskusviranomaisena hoitaa tiedoksiantoasioita. Asianomaisen yksikön toiminta on pahasti ruuhkautunut182, mikä johtuu käsitykseni mukaan mm. ammattitaitoisen
henkilöstön puutteesta.
Tuomioistuinlaitosta varten on säädetty tuomareiden määrän lisäämistä koskeva laki. Tuomareiden
työtaakka on suuri. Tuomioistuinten henkilöstö on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt noin 10
%:lla, mutta rikosasioiden määrä on kasvanut 2,5 kertaiseksi.183
Henkilöstön valinta ammatillisen pätevyyden mukaan on eräs hallinnon tehokkuutta luovista perusteista. Venäjällä säännönmukaisia valintamenettelyitä ja palkkioperusteita ei ole paljoakaan
käytössä. Ylätasolla nimitykset tapahtuvat poliittisilla perusteilla, alemmilla tasoilla johtajaperusteisesti. Meriittijärjestelmän puute ja henkilöstön epävakaus sekä heikko palkkaus selittävät osaltaan
hallintotyön ennustamattomuutta. Henkilöstöpolitiikka on kehittymätöntä.184

Kriteeri 41 Henkilöstön koulutus
Pääsyyttäjänviraston alaisuudessa on useita tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Peruskoulutusta annetaan mm. Moskovassa, Pietarissa, Saratovissa ja Jekaterinburgissa ja täydennyskoulutusta lisäksi
Irkutskissa sekä johdolle erikseen. Sen sijaan kansainvälisen yhteistyön koulutukseen yliopistoissa
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Kalaikov 2002, luku 3.
Haastattelu pääsyyttäjänvirastossa 10.9.2003. Ensin mainittu jaos käsittelee 38.000 asiakirjaa ja jälkimmäinen
18.000 asiakirjaa vuodessa.
181
Tšaika 2002 s. 13.
182
Lehtisen mukaan vuosina 2000-2002 Suomesta Venäjälle lähetetyistä oikeusapupyynnöistä siviiliasioissa yli puolet
on täyttämättä. Tiedoksiannot ovat juuttuneet Venäjän oikeusministeriöön. Ks. Lehtinen s. 116 ja oikeusministeriön
tiedote 4.6.2003 www.om.fi/19956htm.
183
Kalaikov 2002, luvut 1 ja 3.
184
Larjavaara 2001 s. 11-12.
180
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on kiinnitetty aiemmin vain vähän huomiota.185 Myös oikeusministeriöllä on perus- ja täydennyskoulutusta antava Oikeusakatemia.186
On huomattava, että täydennyskoulutuksella ei Venäjällä tarkoiteta lyhyitä, muutaman päivän tilaisuuksia vaan pitkäkestoista, useamman viikon koulutusta. Tällaista annetaan jokaiselle syyttäjälle
noin kerran viidessä vuodessa.187 Tuomareiden koulutuksessa tavoitteena on yhden kuukauden
koulutus kerran kolmessa vuodessa.188 Tuomareiden koulutuksesta vastaa Rossijskaja akademija
pravosudija.189
Lukuun ottamatta rikosprosessilakiin liittyvää yleistä koulutusta sekä eräitä aiemmissa yhteyksissä
mainittuja yksittäisiä kansainvälisiä seminaareja tutkija ei saanut selville, onko Venäjällä kansainväliseen rikosoikeudenhoitoon liittyvää erillistä koulutusohjelmaa.
Eräänä kansainvälisen yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on asiaa hoitavien henkilöiden kielitaito. Virkamiesten kielitaidon parantamiseen on kiinnitetty huomiota oikeusapujärjestelmien arvioinneissa sekä eräissä kansainvälisissä seminaareissa.190 Kielitaidon puute ilmeisesti johtaa myös
siihen, että Venäjältä kansainvälisiin kokouksiin osallistuvat useimmiten ulkoministeriön yleisdiplomaatit oikeusministeriön tai pääsyyttäjänviraston asiantuntijoiden sijasta.191

5. Eurooppalaisten yleissopimusten ja Minskin sopimuksen välinen suhde.
Minskin sopimus koskee IVY-maiden välistä oikeudellista yhteistyötä siviili-, perhe- ja rikosasioissa, joten sillä on suuri merkitys Venäjän kansainvälisen oikeusavun järjestelmässä (LIITE 4). Tässä
otetaan esille ainoastaan Minskin sopimuksen ja Euroopan neuvoston yleissopimusten välinen suhde.
Milintšuk käsittelee Euroopan neuvoston oikeusapusopimuksen ja Minskin yleissopimuksen keskinäistä suhdetta tapauksissa, joissa oikeusapupyynnön esittävä ja sen vastaanottava valtio kuuluvat
kumpikin molempiin sopimuksiin. Tällaisia valtioita ovat Armenia, Georgia, Moldova, Ukraina,
185

Milintšukin haastattelu 24.4.2002.
Olen vieraillut Akatemiassa kaksi kertaa.
187
Haastattelu pääsyyttäjänvirastossa 10.9.2003.
188
Kalaikov 2002, luku 3.
189
Radtšenko 2003 s. 4. Samoin Butler 2003 s. 162.
190
Esim. Seminar on the Efficient Implementation of European Conventions in Russia. St. Petersburg 15-16 June 2000.
Chairman´s Report.
186
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Venäjä ja tulevaisuudessa ehkä Azerbaidžan. Yleissopimuksen 26(1) artiklan mukaan yleissopimus
kumoaa (jollei 15 artiklan 7 kappaleesta ja 16 artiklan 3 kappaleesta muuta johdu) sen soveltamisalaan kuuluvien valtioiden osalta minkä tahansa kahden sopimuspuolen välillä olevan valtiosopimuksen, yleissopimuksen tai kahdenkeskisen sopimuksen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa. Milintšukin kanta on erittäin selvä ja yksinkertainen: Euroopan neuvoston yleissopimusta on
sovellettava. Hän toteaa tosin, että uudet sopimusjärjestelyt ovat mahdollisia sopimusten konkretisoimiseksi. Milintšuk pahoittelee tässä yhteydessä jälleen kerran, että Minskin sopimukseen on yhdistetty myös siviili- ja rikosasiat, joten useat rikosasiat voidaan käsitellä paljon suppeammassa
muodossa tai niitä ei kosketella ollenkaan.192
Volženkina ensinnäkin kritisoi ankarasti sitä, että ylimmät tuomioistuimet soveltavat suoraan kansainvälisiä sopimuksia.193 Hän on myös täysin päinvastaista mieltä kuin Milintšuk Euroopan neuvoston sopimuksen ja Minskin sopimuksen soveltamisesta niiden IVY-maiden kesken, jotka kuuluvat molempiin sopimuksiin. Volženkina pitää vastaavaa luovutussopimuksen 28 artiklan määräystä
liian imperatiivisena, sopimuspuolten tahtoa rajoittavana sekä suorastaan Wienin valtiosopimuksia
koskevan yleissopimuksen vastaisena.194 Volženkina toteaa, että käytännössä suuri osa IVY-maiden
välisistä luovutuksista tapahtuu Minskin sopimuksen perusteella. 195
Euroopan neuvoston yleissopimusten edellä mainitut määräykset ovat tosiaankin melko yksioikoinen. On kuitenkin sallittua tehdä yleissopimuksen määräyksiä täydentäviä tai niiden soveltamista
helpottavia sopimuksia.
Tosiasiassa käytäntö ei olekaan yhdenmukainen Venäjän ja IVY-maiden välisissä suhteissa. Eräät
valtiot (esim. Ukraina) viittaavat eurooppalaisiin yleissopimuksiin, toisten kanssa (Armenia,
Georgia) noudatetaan Minskin sopimusta.196
Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa viitataan pääsääntöisesti yksinomaan eurooppalaiseen yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa, ellei kahdenvälinen oikeusapusopimus
191

Rikosoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavat viranomaiset eivät ole osallistuneet esim. PC-OC:n kokouksiin.
Milintšuk 2001 s. 46-47.
193
Volženkina 2002 s. 153-160, 287-294.
194
Volženkina 2002 s. 246-249, joka myös vahvisti käsityksensä haastattelussa 16.9.2003. Lisäksi hän viittaa oikeusapusopimuksen 26 artiklan 4 kappaleeseen, jossa puhutaan yhdenmukaiseen lainsäädäntöön perustuvien järjestelyjen
sallimisesta. Tällä on alun perin ajateltu lähinnä Pohjoismaista mallia, mutta sitä on ryhdytty soveltamaan myös EU:n
puitepäätöksiin.
195
Volženkina 2002 s. 243-245.
196
Volobujevin haastattelu 10.9.2003.
192
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(SopS 47-48/1980) tuo asiaan jotain lisäetua. Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen perustuu
kokonaan eurooppalaiseen luovutussopimukseen.
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8 LUKU SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN OIKEUSAPU

8.1 Sopimukset ja lainsäädäntö

Suomea sitovista kansainvälistä yhteistyötä rikosasioissa koskevista valtiosopimuksista ja asian
kansallisesta sääntelystä saa kattavimman kokonaiskuvan kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden
koordinointia selvittäneen työryhmän mietinnöstä. Suomi liittyi Euroopan neuvoston luovutussopimukseen 1971 (SopS 32/1971) ja keskinäistä oikeusapua koskevaan yleissopimukseen 1981 (SopS
30/1981) sekä rahanpesusopimukseen 1994 (SopS 53/1994).
Suomessa kansainvälistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevat keskeiset säädökset ovat:
1. rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettu laki (456/1970), joka perustuu eurooppalaiseen luovutussopimukseen;
2. kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettu laki (4/1994) ja asetus (13/1994), jota
samoin voidaan luonnehtia eurooppalaisen yleissopimuksen transformaatiosäädökseksi;
3. laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa (21/1987);
4. laki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä
tapauksissa (11/1994);
5. eräät pakkokeinolain (450/1987) säännökset mm. kansainvälistä takavarikkoa koskien sekä
6. rikoslain 1 luvun säännökset Suomen rikoslain soveltamisalasta.
Suomen ja Venäjän federaation välillä ovat oikeudellisen yhteistyön alueella voimassa seuraavat
sopimukset:
1. Oikeusapusopimus. Sopimus Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa (SopS 47- 48/1980),
2. Tuomittujen siirtosopimus. Sopimus Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä vapausrangaistukseen tuomittujen keskinäisestä siirtämisestä rangaistuksen
suorittamista varten (SopS 81/1993),
3. Rikostorjuntasopimus. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän Federaation hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa (SopS 12/1994).
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Kahdenvälinen oikeusapusopimus säilytti asemansa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin. Suomi
tunnusti 10 itsenäistä IVY-valtiota 30. joulukuuta 1991. Venäjän federaation kanssa sovittiin aluksi
käytännön diplomaattisuhteiden hoitamisesta. Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena eräät maidemme väliset sopimusjärjestelyt tulivat uudelleen arvioitaviksi.1 Jo Neuvostoliiton loppuaikoina
oli sovittu Suomen ja Neuvostoliiton välisten sopimussuhteiden (n. 100 sopimusta) kokonaiskartoituksesta, joka kuitenkin siirtyi myöhemmäksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen syntyneessä
uudessa tilanteessa asiaan palattiin, jolloin eräät sopimukset katsottiin vanhentuneina tai muuten
merkityksenä menettäneinä päättyneiksi. Muodollisesti asiasta sovittiin presidentti Jeltsinin Suomen
vierailun yhteydessä heinäkuussa1992. Ulkoasianministereiden allekirjoittamaan pöytäkirjaan heinäkuussa 1992 liitettiin kaksi sopimusluetteloa, joista toinen osoitti jatkuvasti voimassa pysyvät n.
80 sopimusta; mukaan lukien oikeusapusopimus. Samalla myös Venäjän federaation asema jatkajavaltiona tuli ilmaistuksi.2
Muiden IVY-maiden kanssa ryhdyttiin käymään läpi voimaan jääviä ja lakkaavia sopimuksia. Esimerkiksi Ukraina jatkoi Neuvostoliiton ja Suomen välisen oikeusapusopimuksen osapuolena, mutta
Valko-Venäjä ei.3 Viron kanssa sovittiin käytännön syistä aluksi lyhyestä välivaiheesta, jolloin neuvostosopimukset ovat voimassa, mutta sen jälkeen kansainvälistä oikeudenhoitoa koskevien sopimusten osalta lähdettiin monenvälisten yleissopimusten tielle.4
Suomen ja Venäjän välisestä oikeusapusopimuksesta ei ole oikeustieteessä kirjoitettu lainkaan,
vaikka se jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan on muodostanut perustan valtioidemme väliselle
oikeudenhoidolle. Sopimus sisältää neljä lukua: yleiset määräykset, siviili- ja perheasioita koskevia
erityismääräyksiä, rikosasioita koskevia erityismääräyksiä sekä loppumääräyksiä. Sopimus kuuluu
selvästi ei-sosialististen valtioiden sarjaan5, sillä yhteydenpito tapahtuu diplomaattista tietä eikä
sopimus sisällä yleisiä määräyksiä siviili- ja perheasioissa annettuja päätösten tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta6. Asiakirjojen tiedoksiannosta ja oikeusapupyynnön tekemisestä sekä siviili- että
rikosasioissa on sovittu I luvussa. Rikosasioita koskevassa III luvussa on määräykset syyttämis-

1

Poliittisesti mielenkiintoisin on YYA-sopimuksen kohtalo. Ks. Broms 1992 ja Lehto 1993. Sen tilalle tuli Suomen
tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista (SopS 63/92) ja lähialueyhteistyötä koskeva
sopimus SopS 62/93.
2
Hakapää s. 270-271. Lehto 1993 s. 217-218. Ks. UM:n ilmoitus eräiden Suomen ja Neuvostoliiton välisten sopimusten
voimassaolon lakkaamisesta, SopS 102/1992.
3
SopS 82/1994.
4
Lehto 1993 s. 214-227 ja Långström 2002 s. 171-172 ja 175. Nimenomaan Baltian osalta ks. Långström s. 116 ja
Lehto s. 214-215.
5
Ks. edellä jakso 7.1.
6
Ainoastaan status-ratkaisut (kuten avioliiton solmiminen ja avioerossa annettu tuomio) tunnustetaan.
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pyynnöstä, tietojen antamisesta rikostuomioista ja oikeusavun epäämisestä rikosasioissa. Sen sijaan
sopimus ei sisällä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevia määräyksiä. Lähemmässä
tarkastelussa voidaan havaita, että tämä kahdenvälisenä pidetty sopimus perustuu olennaisilta osiltaan Euroopan neuvoston rikosoikeuden alaan kuuluviin sopimuksiin7 (ja Haagin kansainvälisen
yksityisoikeuden konferenssin yleissopimuksiin).
Suomi kävi vuoden 2000 aikana neuvotteluja Venäjän kanssa kahdenvälisen oikeusapusopimuksen
uudistamisesta. Rikosasioiden osalta osapuolet totesivat neuvotteluissa yksimielisesti, että sovellettavksi ovat tulleet Euroopan neuvoston uudet yleissopimukset, joten yhteistyö rikosasioissa jää sopimusneuvottelujen ulkopuolelle. Siviiliasioiden osalta Venäjän esitys perustui kahdenvälisten sopimusten ja Minskin sopimuksen mukaiseen käytäntöön. Niissä esitetyt ratkaisut, kuten kansalaisuusperaatteen yksinomainen soveltaminen, ei tyydyttänyt suomalaista osapuolta. Nyttemmin Venäjä on liittynyt Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin tiedoksiantoa ja todistelua
koskeviin keskeisiin sopimuksiin. Neuvotteluihin ei ole sen jälkeen palattu.8 Jatkossa EU:n perustuslaillinen sopimus tulee rajoittamaan Suomen toimivaltaa tehdä kahdenvälisiä sopimuksia.
Rikoksentorjuntasopimus on ns. virka-apuinstrumentti, jolloin kaikki sen nojalla tehtävät toimenpiteet eivät kuulu oikeusavun piiriin.9 Sopimuksen johdannossa viitataan vuoden 1978 oikeusapusopimukseen. Vaikkei eurooppalaisiin yleissopimuksiin viitatakaan, rikostorjuntasopimusta voidaan
pitää rikosoikeusapua koskevien määräysten osalta eurooppalaisen rikosoikeusapusopimuksen 26
artiklassa tarkoitettuna järjestelynä, jonka tarkoituksena on helpottaa yleissopimuksen soveltamista.
Rikostorjuntasopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti esitutkinnan helpottaminen. Sen alaan
kuuluu toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö rikosten ennalta ehkäisemiseksi, paljastamiseksi, torjumiseksi ja selvittämiseksi. Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan toisilleen virka-apua mm.
henkilöiden kuulemiseksi, rikokseen liittyvien todisteiden hankkimiseksi sekä etsinnän ja takavarikon suorittamiseksi.10 Poliisiyhteistyön alaan kuuluu mm. operatiivinen tiedonvaihto ja kuolemansyyntutkimukset. Virka-apupyynnöt välitetään 3 artiklan mukaan osapuolten keskusviranomaisten
kautta. Keskusviranomaisena Suomessa on keskusrikospoliisi. Venäjän puolella keskusviranomaisia
7

Suomen ja Venäjän välisen oikeusapusopimuksen uudistaminen. Työryhmän mietintö 2.11.1998 s. 10-11. Lainsäädäntöneuvos Matti Savolaisen 7.9.1998 päiväämän muistion mukaan vuoden 1978 oikeusapusopimuksessa on otettu
huomioon mm. keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2-16, 19 ja 26-28 artiklat.
8
Sopimusvaltuuskunnan puheenjohtaja, hallitusneuvos Hannu Taimisto. Haastattelu 9.12.2003.
9
Oikeusavun ja virka-avun erosta ks. Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s. 36-42.
10
Jokinen 1995 s. 27. Tutkielmassa on selvitetty erityisesti rikostorjuntasopimuksen syntyä.
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on kolme eli pääsyyttäjänvirasto, sisäasiainministeriö ja päätullihallinto.11 Sopimuksen 1 artiklassa
on määrätty toimivaltaisista viranomaisista sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi. Suomessa
toimivaltaisia viranomaisia ovat poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos. Venäjällä toimivaltaisia viranomaisia ovat Venäjän federaation turvallisuusministeriö (nykyisin turvallisuuspalvelu eli FSB), sisäasiainministeriö, pääsyyttäjänvirasto ja valtion tullikomitea.12 Sopimuksen 3 artiklan mukaan
toimenpiteet voidaan suorittaa myös suoraan paikallisella tasolla, jos keskusviranomaiset sopivat
tällaisesta menettelystä. Keskusviranomaiset ovat sopineet mahdollisuudesta olla yhteydessä suoraan paikallisten poliisiviranomaisten kesken.13 Ilman rikostorjuntasopimusta käytännön esitutkinnan hoitaminen lähialueilla olisi erittäin vaivalloista, käytännössä mahdotonta.

8.2 Organisaatiot ja toiminta
Suomessa useat eri viranomaiset osallistuvat kansainväliseen oikeusapuun rikosasioissa. Seuraavassa pyritään hahmottamaan eri viranomaisten roolia nimenomaan Suomen ja Venäjän välisessä oikeusavussa.14
Oikeusministeriö – tai tarkemmin ottaen sen kansainvälinen yksikkö – on Suomen keskusviranomainen. Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 3 §:ssä on selvästi määrätty, että
lain soveltamisalaan kuuluvista tehtävistä huolehtivana keskusviranomaisena toimii oikeusministeriö. Ministeriön tehtäviin kuuluu:
1) ottaa vastaan vieraan valtion viranomaisen lähettämät oikeusapupyynnöt;
2) huolehtia itse tai toimivaltaisen oikeusviranomaisen välityksellä vieraan valtion viranomaisten lähettämien oikeusapupyyntöjen täyttämisestä;
3) lähettää Suomen toimivaltaisten viranomaisten oikeusapupyynnöt vieraan valtion viranomaisille; sekä
4) huolehtia asiakirjojen kääntämisestä sekä muista keskusviranomaiselle kuuluvista
tehtävistä.

11

Venäjän ulkoministeriön Eurooppa 2-osaston toukokuussa 1995 antama ilmoitus.
Toimivaltaisia viranomaisia tarkistettu 16.8.1996 tehdyllä pöytäkirjalla. Viidentenä ollut Venäjän federaation veropoliisi on nyttemmin lakkautettu.
13
Pöytäkirja 3.12.1996.
14
Ks. Koordinointityöryhmän mietinnön lisäksi esim. Helminen – Lehtola – Virolainen 2002 s. 55-81.
12
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Lain 5 §:n mukaan oikeusapupyyntö lähetetään vieraalle valtiolle noudattaen vieraan valtion edellyttämää järjestystä sekä ottaen huomioon, mitä Suomen ja vieraan valtion välillä mahdollisesti
voimassa olevissa sopimuksissa on määrätty. Pykälän 2 momentin mukaan pyyntö lähetetään oikeusministeriön kautta, jollei pyynnön esittänyt viranomainen voi lähettää sitä suoraan toimivaltaiselle
vieraan valtion viranomaiselle tai jos pyynnön lähettämistä oikeusministeriön välityksellä on
muusta syystä pidettävä tarkoituksenmukaisena. Laissa on säädetty perusteista, joiden täyttyessä
oikeusapua ei anneta tai annetaan harkinnanvaraisesti.
Oikeusministeriön tehtäviin kuuluu hallinnonalan ohjaus, kouluttaminen ja neuvonta sekä tiedottaminen kansainvälisen oikeudenhoidon alueella. Oikeusministeriö voi tarvittaessa antaa rikosoikeusapulain 29 §:n nojalla tarkentavia määräyksiä oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä rikosasioissa. Ohjeistusta annetaan nykyisin oikeusministeriön Internet-sivuilla.15 Venäjä-yhteistyöstä ei ole
annettu erillisiä ohjeita.
Keskusviranomaisen rutiinia on oikeusapupyyntöjen lähettäminen ja vastaanottaminen. Pyyntöjen
määrä on ollut nouseva vuoteen 2001 asti. Tilastojen mukaan vuonna 1990 lähteviä ja saapuvia
oikeusapupyyntöjä siviili- ja rikosasioissa oli yhteensä 670, vuonna 2001 jo 1713. Sen jälkeen
pyyntöjen määrä on laskenut, koska siviilitiedoksiannot EU-maihin ovat siirtyneet käräjäoikeuksien
hoidettavaksi.16 Lähivuosina pyyntömäärät eivät todennäköisesti tule enää kasvamaan, sillä oikeusviranomaisten suorat yhteydet lisääntyvät kaiken aikaa. Sen sijaan oikeusministeriön neuvonta- ja
ohjaustehtävät lisääntyvät. 17
Tutkimuksen liitteenä (LIITE 3) on taulukko Kansainväliset oikeusapupyynnöt 1993 – 2002. Tässä
oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä laaditussa taulukossa rikosasioihin on laskettu vain
tiedoksiannot ja todistelupyynnöt, sen sijaan luovutuspyynnöt sisältyvät kohtaan Muut asiat.
Muu oikeudellinen yhteistyö kuin varsinainen oikeusapu perustuu Suomen ja Venäjän oikeusministeriöiden väliseen yhteistyösopimukseen vuodelta 1998 ja yksityiskohtaisempiin vuosittaisiin
yhteistyöohjelmiin. Yhteistyön tavoitteet on kirjattu oikeusministeriön Venäjä-strategiaan, jota viimeksi on tarkistettu joulukuussa 2003. Tärkeimpiä ovat oikeusavun osalta juuri hyvien yhteyksien
15

Ks. kohta Lait ja yhteiskunta > kv-oikeusapu oikeusministeriön kotisivulla tai suoraan www.om.fi/20695.htm
<19.9.2003>.
16
Neuvoston asetus (EU) No: 1348/2000 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviilitai kauppaoikeudellisissa asioissa A:29.5.2000. Ks. PrEU 107.
17
HE 31/2003.
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ylläpitäminen Venäjän oikeusviranomaisiin sekä kansainvälisten sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon tukeminen. Yhteistyöohjelman nojalla on järjestetty useita kansainvälistä oikeusapua koskevia seminaareja.18 Ministeriön oma strategia puolestaan perustuu paljolti lähialueministerivaliokunnan 26.5.2000 hyväksymään Suomen lähialueyhteistyön toimintastrategiaan.
Keskusrikospoliisin tehtävänä on poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 9 §:n mukaan on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta,
suorittaa tutkintaa sekä kehittää rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiä sekä poliisin tietojärjestelmiä. Keskusrikospoliisi hoitaa kansainvälisessä rikospoliisitoiminnassa (Interpol) kansalliselle
keskukselle kuuluvat tehtävät ja muut virastolla määrätyt kansainväliset tehtävät. Interpolin kautta
tapahtuva tiedonvaihto, joka voi sisältää niin tiedustelu- kuin tutkintatietoa, on myös Venäjän osalta
jokapäiväistä.19 Keskeinen yksikkö toiminnallisesti on rikostietopalvelu, joka vastaa oikeusavusta,
virka-avusta ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä luovutusasioiden valmistelusta. Sisäasianministeriön antaman ohjeen mukaan20 paikallispoliisin on lähetettävä oikeusapupyynnöt ulkomaille KRP:n kautta. Rikostietopalvelussa päällystöön kuuluva henkilö tekee pyyntöjä koskevat
ratkaisut ja allekirjoittaa lähetekirjeet. Poliisilla on käytössään useita eri mahdollisuuksia sopimusten ja reittien suhteen pyynnön toimittamiseksi ulkomaan viranomaiselle, mutta samalla rinnakkaiset järjestelmät aiheuttavat joitakin ongelmia. Eräät keskusrikospoliisin alueyksiköt (Pohjoinen ja
Itäinen alueosasto) hoitavat jonkin verran suoraan asioita Venäjän toimivaltaisen viranomaisen
kanssa. Poliisin toiminnassa merkittävää työtä tekevät lisäksi yhdysmiehet Petroskoissa, Pietarissa,
Murmanskissa ja Moskovassa.21
Syyttäjäviranomaisten osallistuminen oikeusaputoimintaan on toistaiseksi ollut melko vähäistä.
Vaativissa talousrikoksissa ja kansainvälisiä ulottuvuuksia omaavissa rikosasioissa poliisin ja syyttäjän yhteistyön merkitys korostuu.22 Venäjältä Suomeen saapuvat syytteensiirrot lähetetään oikeusministeriöstä ensin Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Sen sijaan paikallissyyttäjät lähettävät esityk18

Esim. Suomen puheenjohtajakaudella EU - Russia Judicial Cooperation -seminaari, Lappeenranta, heinäkuu 1999;
Euroopan neuvoston yleissopimusten tehokasta soveltamista koskeva seminaari, Pietari, kesäkuu 2000; Venäjän liittymisen edistämistä Haagin konventioihin koskeva seminaari, Haag, syyskuu 2000. Aiemmin mm. kahdenvälinen oikeusvertaileva seminaari rikosprosessista 1998. Lappeenrannan seminaarin tavoitteena oli nimenomaan Euroopan neuvoston sopimusten ratifiointien edistäminen.
1919
Venäjä (Neuvostoliitto) hyväksyttiin Interpolin jäseneksi syyskuussa 1990. Kansallinen keskus (NBI) sijaitsee sisäministeriön alaisuudessa. Ks. Jokinen 1995 s. 15 ja Ovtšinski 2001 s. 54.
20
Sisäasiainministeriön 16.8.1999 antama ohje rikosten torjuntaan ja tutkintaan liittyvän poliisin virka- ja oikeusavun
pyytäminen ulkomailta.
21
Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s. 125-143.
22
Esimerkiksi Kuopion syyttäjänvirasto on tehnyt yhteistyötä KRP:n ja Venäjän esitutkintaviranomaisten kanssa ns.
puukauppaprojektissa. Lauri Leppäsen haastattelu 17.10.2003.
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sensä suoraan oikeusministeriön kautta Venäjälle. Syyttäjälaitoksen aktiivisuuden kasvulle on hyvät
edellytykset, sillä Suomen lähettämä oikeusalan yhteyshenkilö – käytännössä yhteyssyyttäjä – on
aloittanut työskentelynsä Pietarissa elokuussa 2003.23

8.3 Oikeusapupyyntöjä koskeva empiirinen tutkimus
8.3.1 Yleistä
Tämän tutkimuksen empiirisen osuuden aineistoksi on valittu Suomen keskusviranomaiseen (oikeusministeriöön) Euroopan eri valtioista saapuneet ja sieltä lähteneet oikeusapupyynnöt rikosasioissa
yhden vuoden ajalta. Tutkimuskohteeksi otettiin vuosi 2001 (eikä viimeinen kokonainen vuosi
2002), jotta voitaisiin seurata myös pyyntöihin tulleita vastauksia. Jälkeenpäin selvisi, että vastaukset tulivat oletettua nopeammin. Vuotta 2002 ei kuitenkaan tutkimusekonomisista syistä ollut mahdollista enää ottaa mukaan. Myöskään juttujen esi- tai jatkovaiheiden käräjäoikeuksissa ei valitettavasti ole voitu seurata.
Keskusviranomaiseen saapuneet ja sieltä lähteneen kansainväliset oikeusapupyynnöt rikosasioissa
jakautuvat24 vuonna 2001 seuraavasti:
Kaavio 1. Kansainväliset oikeusapupyynnöt rikosasioissa vuonna 2001 lajeittain.
Oikeusapupyynnön laji

kpl

Tiedoksiannot

817

Todistelupyynnöt

199

Syytteensiirrot

16

Luovutukset

36

Tuomitun siirrot
Muut
Yhteensä

23

9
50
1127

OHOI 4/2003 s. 36.
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Muihin asioihin sisältyy mm. selvityspyyntöjä vieraan valtion lainsäädännöstä eli lakitiedusteluja.
Suomen ja Venäjän välinen asiakirjaliikenne (edelleen molempiin suuntiin) näyttää arkistotutkimuksen perusteella seuraavalta:
Kaavio 2. Suomen ja Venäjän väliset oikeusapupyynnöt rikosasioissa vuonna 2001 lajeittain.
Tiedoksiannot

201

Todistelupyynnöt

16

Syytteensiirrot

7

Yhteensä

224

Graafisesti esitettynä sama asia näyttää seuraavalta:
3%
7%

0%
Tiedoksiannot
Todistelupyynnöt
Syytteensiirrot
Luovutukset
90 %

Rikoksentekijän luovuttamisasioita Suomen ja Venäjän välillä ei 2001 ollut yhtään kappaletta.
Suomen kannalta suurimman ryhmän rikosasioissa muodostavat tiedoksiannot. Joukossa oli vain
yksi tiedoksiantopyyntö Venäjältä Suomeen päin. Todistelupyynnöissä tilanne näyttää tässä vaiheessa päinvastaiselta, sillä kaikki pyynnöt olivat Venäjältä Suomeen. Kaikki syytteensiirtoasiat
taas olivat Suomesta Venäjälle.
Tutkimuksen aineistoa voidaan pitää varsin kattavana, koska se sisältää koko vuoden 2001. Aineistoa koskevana varauksellisena seikkana voidaan kuitenkin pitää sitä, että luvut eivät sisällä kaikkia
24

Oikeusministeriön asiakirjahallintajärjestelmästä (Oskari) saadaan raportteja, jotka koskevat oikeusapupyyntöjen
jakautumista lajeittain ja maittain sekä asian alku- ja loppupäivämäärät. Muut tiedot (mm. rikoslajit, tiedoksiannon
onnistuminen) on poimittu käymällä pyynnöt läpi arkistossa.
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Suomen ja Venäjän välisiä todistelupyyntöjä, koska suurin osa esitutkintavaiheen todistelupyynnöistä kulkee keskusrikospoliisin kautta. Sen sijaan tiedoksiantojen ja syytteensiirtojen osalta luvut
ovat edustavia.
Paremman kokonaiskuvan muodostamista varten olen saanut Keskusrikospoliisin Itäiseltä osastolta
Joensuusta käyttööni oikeus- ja virka-apupyyntöjä koskevaa tilastoa. Sen mukaan vuonna 2001 oli
184 saapunutta ja 55 lähetettyä virka-apupyyntöä – yhteensä 239 kpl. Koko keskusrikospoliisin
luvuista otos edustaa arviolta noin kymmenesosaa. Keskusrikospoliisin tilaston ongelmana taas on,
ettei siitä välttämättä voida erottaa oikeus- ja virka-apupyyntöjä (esim. kuolemansyynselvitys) toisistaan.
8.3.2 Tiedoksiannot
Todistajien kutsumista ja vastaajien haastamista koskevat pyynnöt ovat oikeusavun suurta massaa,
joka ei yleensä aiheuta tulkintaongelmia. Kiinnostavinta on lähinnä se, miten tehokasta haastaminen
on.
Oikeusministeriön asiakirjahallintojärjestelmästä saatujen alku- ja loppupäivämäärien perusteella
laskien tiedoksiantopyynnön täyttäminen kesti vuonna 2001 seuraavasti:
-

Suomi: keskiarvo 47 päivää, mediaani 35;

-

Viro: keskiarvo 100 päivää, mediaani 88;

-

Venäjä: keskiarvo 189 päivää, mediaani 166 ja

-

Muut Euroopan maat: keskiarvo 131 päivää, mediaani 116.

Kaavio 3. Tiedoksiannon kesto (mediaani) kaikissa rikosasioissa vuonna 2001 maittain.
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Venäjän luku on kaikkein pisin. Se ei välttämättä johdu maan suuresta koosta, sillä 80 % tiedoksiannoista suuntautui tutkitun aineiston mukaan Suomen lähialueille eli Pietariin, Leningradin alueelle, Karjalan tasavaltaan tai Murmanskin alueelle.
Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, kuinka suuri osuus pyynnöistä todella saatiin annettua tiedoksi.
Kaavio 4. Rikostiedoksiannon tuloksellisuus vuonna 2001 maittain.
Maa

Suomi

Määrä

Tulos

Ei

On

kpl

epäselvä

annettu

annettu

kpl

tiedoksi

tiedoksi

30

19

145

75 % (85%)

83

184

65 %

35

136

68 %

35

88

64 %

194

Onnistuneita

(siirtoja yms.)
Viro

283

16
(ei-palautuneita)

Venäjä

201

30
(ei-palautuneita)

Muut Euroopan
maat

137

14
(ei-palautuneita)

Tiedoksiantojen tulosten arvioiminen on hieman pulmallista. Epäselviä tapauksia Suomen osalta
ovat Pohjoismaista tulleet pyynnöt, jotka on siirretty käräjäoikeuksiin tiedoksiannettavaksi eikä
niiden tuloksista ole tietoa, koska ne on palautettu suoraan. Muiden maiden osalta epäselviksi jäivät
ne pyynnöt, joita ei lainkaan palautettu Suomeen. Erityisesti Venäjän osalta tämä luku on suuri eli
noin 15 % tapauksista (Viro 6 % ja Muut maat 10 %). Jos mitataan yksinkertaisesti sitä, onko tiedoksianto annettu tiedoksi vai ei, näyttävät luvut siis yllä olevilta. Maiden välillä ei näytä olevan
merkittäviä eroja, sillä tiedoksiannoista saatiin annettua tiedoksi suunnilleen 65 %. Ainoastaan
Suomen onnistumisprosentti on korkeampi kuin muiden. Tulos olisi vieläkin parempi (noin 85 %),
jos siirretyt tapaukset jätetään pois tilastosta tai oletetaan valtaosin tiedoksi annetuiksi.
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Tiedoksiannon onnistumattomuuden syitä voi kuitenkin olla sekä täytäntöönpanijasta riippuvaisia
(ei edes yritetä selvittää uutta osoitetta, ei vaivauduta paikan päälle25) että hänestä riippumattomia
(esim. väärä tai puutteellinen nimi alun perin).Eri valtioiden osalta voidaan todeta seuraavaa:
-

Suomessa tiedoksianto tapahtuu sekä nopeasti että tuloksellisesti. Haastemiehet osaavat
asiansa. Jos pyyntöä ei saatu annettua tiedoksi, se johtui yleensä siitä, että vastaaja oli
muuttanut toiseen maahan.

-

Virossa heikkoutena on, että haastaminen tapahtuu yleensä kutsumalla vastaajaa noutamaan
haaste tuomioistuimen kansliasta eikä ”jalkautuvia” haastemiehiä ole riittävästi. Myös osoiterekisteri on toistaiseksi kehittymätön ja sen tiedot perustuvat henkilön omaan vapaaehtoiseen muuttoilmoitukseen.26 Tosin sen jälkeen, kun Viro lähetti yhteyssyyttäjän Suomeen
keväällä 2001, ovat tulokset pikku hiljaa parantuneet, koska yhteyssyyttäjä on tapauskohtaisesti selvittänyt osoitteita.

-

Venäjän erityinen ongelma on, että melkoinen osa tiedoksiannoista katoaa sille tielleen. Sen
sijaan asiakirjoista selviää, että tiedoksiantojen onnistumisen eteen tehdään poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa (muttei välttämättä tuomioistuinlinjalla) paljon työtä: selvitetään nimiä ja
osoitteita27 rekistereistä, käydään asunnossa useammankin kerran ja haastatellaan naapureita. Niinpä tulokset ovat muiden maiden luokkaa.

-

Ryhmän Muut Euroopan maat kohdalla tiedoksiantamattomuuden syynä oli yleensä ”osoite
tuntematon”. Muutaman kerran asiakirjat saatiin annettua tiedoksi liian myöhään.

8.3.3 Todistelupyynnöt
Todistelupyynnöillä tarkoitetaan oikeusapupyyntöjä erilaisten todisteiden hankkimiseksi. Niiden
osalta on selvitetty mm. erilaisia sopimusviittauksia, eri maiden osuutta, toimintaan osallistuvia eri
oikeusviranomaisia, pyynnön täyttämiseen kuluvaa aikaa, todistelupyyntöjen tarkempaa ryhmittelyä
sekä pyyntöjen kohteena olevia rikoksia.
Noin 70 prosentissa saapuneista todistelupyynnöistä viitattiin Eurooppalaiseen yleissopimukseen.
Erityisesti Itä-Euroopan valtiot mainitsivat sopimuksen oikeusavun antamisen perusteena. Suomesta
25

Esim. Virosta saapuneissa vastauksissa on säännönmukaisesti selitys, jonka mukaan henkilö ”did not come to the
court for summoning” tai ”refused from summoning”.
26
Perustuu Viron Suomen-yhteyssyyttäjän Jüri Urmin kanssa käytyyn keskusteluun 20.10.2003.
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lähtevissä pyynnöissä sopimusviittaus sisältyy säännönmukaisesti oikeusministeriön lähetekirjeeseen. Saapuvista kahdessa tapauksessa mainittiin Euroopan neuvoston rahanpesusopimus ja YK:n
vuoden 1961 huumausaineyleissopimus, yhdessä vuoden 1984 kidutuksen vastainen yleissopimus.
Ainoastaan kerran viitattiin Schengenin sopimukseen. Venäjä viittasi pari kertaa kahdenväliseen
rikostorjuntasopimukseen, samoin Latvia. Venäjä mainitsi kerran myös kahdenväliseen oikeusapusopimukseen vuodelta 1978.
Todisteiden hankkimista koskevia todistelupyyntöjä rikosasioissa oli vuonna 2001 yhteensä 199
kappaletta, joista 188 koski Euroopan maita28. Maittain pyynnöt jakautuivat seuraavasti:
Kaavio 5. Todistelupyyntöjen määrä rikosasioissa vuonna 2001 (Euroopan) maittain.
Lähteneet

Saapuneet

Yhteensä

Viroon 7

Virosta 23

30

Espanjaan 22

Espanjasta 2

24

Iso-Britanniaan 15

Iso-Britanniasta 8

23

Saksaan 14

Saksasta 5

19

Venäjälle 1

Venäjältä 14

15

Sveitsiin 5

Sveitsistä 7

13

Hollantiin 9

Hollannista 1

10

Liettuaan 2

Liettuasta 6

8

Ranskaan 5

Ranskasta 3

8

Belgiaan 3

Belgiasta 2

5

Latviaan 2

Latviasta 3

5

Israeliin 2

Israelista 1

3

Italiaan 3

Italiasta 0

3

Itävaltaan 2

Itävallasta 1

3

Portugaliin 1

Portugalista 2

3

Tshekkiin 1

Tshekistä 2

3

Ukrainaan 1

Ukrainasta 2

3

Unkariin 2

Unkarista 0

2

Kreikkaan 2

Kreikasta 0

2

Liechtensteiniin 2

Liechtensteinistä 0

2

Unkariin 2

Unkarista 0

2

27

Aivan liian usein nimi ja osoitetiedot olivat epätäydellisiä jo Suomen viranomaisilta lähtiessään. Erään Venäjän vastauksen mukaan Sosnovyi Borin kaupungissa Leningradin alueella asuu kahdeksan samannimistä henkilöä kuin haasteessa mainittu, Pietarissa varmaan satoja. Tarkka henkilön nimi, osoite ja syntymäaika ovat todella tarpeen.
28
Euroopan ulkopuolisia maita (yhteensä 11 tapausta) ei ole tässä eikä seuraavissa laskelmissa mukana.
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Turkkiin 0

Turkista 2

2

Bulgariaan 1

Bulgariasta 0

1

Jugoslaviaan 1

Jugoslaviasta 0

1

Tanskaan 0

Tanskasta 1

1

Luxemburgiin 1

Luxemburgista 0

1

Moldovaan 0

Moldovasta 1

1

Monacoon 1

Monacosta 0

1

Ruotsiin 0

Ruotsista 1

1

Valko-Venäjälle 0

Valko-Venäjältä 1

1

103

88

188

Se, että eniten tapauksia on Viron, Ison-Britannian, Saksan ja Venäjän kanssa oli odotettavissa.
Mutta Espanjan kiilaaminen kärkeen on yllätys. Eräs mahdollinen selitys on suomalaisten talousrikollisten pakeneminen Espanjaan.
Suomesta lähtevät pyynnöt olivat yhdeksänkymmentäprosenttisesti KRP:n valmistelemia; seitsemän pyyntöä tuli käräjäoikeuksilta, yksi valtakunnansyyttäjävirastosta, yksi syyttäjänvirastosta ja
yksi tullihallitukselta. Saapuvat pyynnöt tulivat asianomaisilta vieraiden valtioiden keskusviranomaisilta eli yleensä oikeusministeriöiltä ja Itä-Euroopan maiden kohdalla (Viroa lukuun ottamatta)
syyttäjälaitokselta.
Todisteiden hankkimista koskevia pyyntöjä tarkemmin lajiteltaessa saadaan seuraava taulukko:
Kaavio 6. Todistelupyynnöt rikosasioissa vuonna 2001 alalajeittain (kpl)
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Yleisin pyynnön muoto on siis todistajan, asianomistajan tai epäillyn kuuleminen nimenomaan esitutkinnan aikana.29 Aineistoon sisältyy vain viisi todistajankuulustelupyyntöä oikeudenkäyntivaiheessa. Tutkijalle hieman yllätyksenä tuli pankkitiedustelujen suuri osuus. Moderneja muotoja
edustavat telekuuntelua ja televalvontaa koskevat pyynnöt (ryhmään on otettu myös joitakin tavallisia puhelinnumerotiedusteluja). Sen sijaan pakkokeinoasioita (yleensä kotietsintä) on melko vähän
ja ainoastaan yksi varojen jäädyttämistä koskeva selkeä tapaus. Pyynnöt, jotka sisälsivät useita toimenpiteitä, on tässä niputettu yhteen. Ryhmä Muut sisältää mm. erilaisia henkilö- ja rekisteritietojen tarkistamisia.
Suomeen saapuneiden todistelupyynnön täyttäminen kesti vuonna 2001 kahdesta kolmeen kuukautta ja Euroopan maihin lähetettyjen pyyntöjen täyttäminen siellä noin kuusi kuukautta.30 Tarkempaa vertailua maittain ei ole aiheellista tehdä tapausten pienen määrän vuoksi ja koska todistelupyyntöjen laajuus vaihtelee suuresti. Suomen luvut ovat mielestäni hyviä ja muut luvut tyydyttäviä.31 Huomiota kiinnittää avoinna olevien juttujen melko suuri määrä: lähteneistä tapauksista 15
kappaletta ja saapuneista 9 kappaletta. Osaan lähteneistä pyynnöistä on tosin saattanut tulla vastaus
suoraan asianomaiselle kysyjälle, vaikka pyyntö näkyy avoinna olevana keskusviranomaisen tilastossa.
KRP:n Itäisestä osastosa Karjalan Tasavaltaan lähetettyjen todistelupyyntöjen täyttäminen kesti
1½ - 3 kuukautta. Tämä on erittäin hyvä tulos, mutta johtopäätösten teossa on oltava varovainen,
sillä se koskee vain yhtä aluetta. Toisaalta tulos osoittaa, että pitkäaikainen yhteistyö ja suorat yhteydet (poliisin yhdysmiehet) nopeuttavat toimintaa. Vuoden 2000 aineistosta löytyy myös yksi
esimerkki Venäjällä tehdystä todisteiden takavarikkopäätöksestä, tosin vanhan rikosprosessilain
nojalla (167 §).
Todistelupyynnöt voidaan ryhmitellä myös rikoslajeittain32, jolloin tilanne näyttää seuraavalta:
29

Rikosylitarkastaja Lauri Leppäsen mukaan venäläisillä viranomaisilla on vaikeuksia suorittaa syytetyn kuulusteluja,
jos rikosprosessi ei ole siellä muodollisesti vireillä. Haastattelu 17.10.2003.
30
Suomen keskiarvo on 3 kk 14 pv ja mediaani 2 kk 9 pv, muissa Euroopan maissa yhteensä keskiarvo on 6 kk 21 pv ja
mediaani 6 kk. Lyhin aika oli 7 päivää ja pisin 705 päivää.
31
Alankomaiden keskusviranomaisessa asetetut tavoitteelliset ajat olivat: tiedoksianto 1 kk, kuuleminen oikeudessa
samoin 1 kk ja kotietsintä 3 kk. Käytännössä niitä ei saavutettu.
32
Omaisuusrikoksiin on luettu mm. varkaus, näpistys, kavallus, petos, vahingonteko; talousrikoksiin velallisen petos,
velallisen epärehellisyys, veropetos sekä Venäjän osalta salakuljetus ja tullimaksun välttäminen; henkilöön kohdistuvia
rikoksia ovat pahoinpitely, tappo ja murha; huume- ja alkoholirikokset on yhdistetty; muihin sisältyy mm. liikennerikoksia, seksuaalirikoksia ym. rikoslakirikoksia sekä KRP:n tilastossa kuolemansyytutkimuksia ja tiedonvaihtoa. Kolmessa tapauksessa rikos ei selvinnyt ja ne on sisällytetty muihin rikoksiin. Yksi pyyntö oli ilman muuta poikkeuksellinen, se nimittäin koski kansanmurhaa (Ruandassa).
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Kaavio 7. Todistelupyynnöt rikosasioissa vuonna 2001 rikoslajeittain (kpl). Sarja 1 koskee Euroopan maita ja sarja 2 Venäjää.
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Koska Venäjän osalta todistelupyyntöjen määrä on kovin pieni, niin on otettava avuksi KRP:n Itäisestä osastosta saatu tilasto rikoslajeittain, jossa on verrattu lähteviä ja saapuvia pyyntöjä Suomen ja
Venäjän välillä.
Kaavio 8. Keskusrikospoliisin Itäisen osaston virka-apupyynnöt rikoslajeittain vuonna 2001. Sarja 1
Suomesta Venäjälle lähetetyt pyynnöt. Sarja 2 Venäjältä Suomeen saapuneet pyynnöt.
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Oikeusapupyynnön kohteena olevassa rikollisuudessa talousrikollisuuden osuus näyttää ylikorostuneelta.34 On tietysti selvää, että perinteisellä rikollisuudella ei helposti ole kansainvälisiä ulottuvuuksia. Myös Venäjän lähettämissä pyynnöissä talousrikokset dominoivat: keskusviranomaiselle
saapuneista pyynnöistä 14 tapausta 15:sta oli talousrikoksia ja myös KRP:n tilastoissa ne ovat mer33

Bäckman 1999 s. 125-130.
Talousrikokset muodostavat murto-osan rikostilastoissa. Vuonna 2001 poliisin tietoon tuli 747 774 rikosta, joista yli
puolet liikennerikoksia. Omaisuusrikoksia oli 286 953 kappaletta. Ks. Rikollisuustilanne 2001. Julkaisun talousrikoksia
koskevassa osassa niiden lukumääräksi ilmoitetaan ainoastaan 2 317, mistä tosin puuttuu talousrikollisuutena pidettävä
petosrikollisuuden osa.

34
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kittävin ryhmä (28,4 %). Venäjän vuoden 2002 rikollisuustilaston35 mukaan varkausrikoksia oli
45,2 % kaikista rikoksista ja talousrikoksia laskettiin olevan 14,8 %, joten näihinkin lukuihin verrattuna juuri talousrikokset ovat vahvasti edustettuina kansainvälisissä todistelupyynnöissä. Mainitut talousrikokset ovat nimenomaan Venäjän valtion taloudellisia intressejä vaarantavia rikoksia
(esim. valuuttpako, veropetos, salakuljetus), jolloin niiden valikoitumista selittää tekojen suuri yhteiskuntavaarallisuus. Tämä neuvostoajoilta periytyvä konsepti on siis edelleen voimissaan.

Tyypillinen oikeusapupyyntö Venäjältä näyttää yleispiirteiltään seuraavalta:
-

Lähetekirje saapuu pääsyyttäjänvirastosta. Siinä viitataan eurooppalaiseen yleissopimukseen, mainitaan tutkittavana oleva rikosasia (nimike) ja todetaan, että tarvitaan oikeusapua
eräiden tutkinnallisten toimien suorittamiseen sekä vakuutetaan vastavuoroisuutta.

-

Rikos on useimmiten talousrikos: petos (RL 159 §), törkeä tullimaksujen välttäminen (194
§), salakuljetus (188 §) tai valuutan palauttamatta jättäminen ulkomailta (RL 193 §).

-

Mukana on paikallisen syyttäjänviraston laatima oikeusapupyyntö. Siinä voidaan viitata
useampaankin sopimukseen, selvitetään rikosnimike ja siteerataan lainkohta. Rikoksen teonkuvauksen osalta pyynnöissä on suuria eroja. Lyhimmillään viitataan vain lainkohtaan,
perusteellisemmissa tapauksissa teonkuvaus on varsin laaja.

-

Pyydetyt toimet on lueteltu melko selvästi, esim. yhtiön johdon kuulusteleminen tai pankkitilitietojen selvittäminen. Olemassa olevaan todistusaineistoon ei viitata säännönmukaisesti.
Joissakin pyynnöissä pyydetään noudattamaan tarkkaan Venäjän rikosprosessilain säännöksiä (allekirjoitusten, leimojen yms. osalta).

-

Liitteenä saattaa olla mm. kopioita kauppasopimuksista.

-

Lähes kaikissa pyynnöissä muistutetaan, että tietoja ei tulla käyttämään kuin kyseisen rikoksen tutkimiseen.

Venäjältä saapuneet pyynnöt eivät yleispiirteiltään paljon eroa muista maista saapuvista pyynnöistä.
Tärkeä poikkeus koskee kuitenkin teonkuvauksen riittämättömyyttä monissa tapauksissa.36 Esimerkiksi pakkokeinojen käyttäminen edellyttää Suomen oikeusapusopimuksen 5 artiklaan tekemän
varauman mukaan kaksoisrangaistavuuden selvittämistä, mitä ei voida tehdä, jos on viitattu ainoas35
36

Rossijskaja Justitsija No 5/2003 s. 74.
Tähän kiinnitti huomioita jo Jokinen 1995 s. 65.
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taan rikosnimikkeeseen ja lainkohtaan rikosta tarkemmin kuvaamatta. Lisäksi usein vakuutetaan
esitutkinnan puolueettomuutta, poliittisten motiivien puuttumista ja sitä, ettei saatua aineistoa käytetä muuhun kuin kyseisen rikoksen selvittämiseen. Lisäksi samaa rikosta koskeva pyyntö saattoi
tulla kahdelta37 eri viranomaiselta.

8.3.4 Syytteensiirrot
Vuoden 2001 tilastossa syytteensiirtoja kaikkia maita koskien oli 16 tapausta. Venäjän ja Suomen
välisiä syytteensiirtoja oli seitsemän kappaletta. Kaikki syytteensiirrot olivat Suomesta Venäjälle ja
nekin kaikki samasta syyttäjävirastosta. Mikään näistä jutuista ei tosin johtanut syytteeseen Venäjällä.38. Venäjän viranomaisilta saapuu silloin tällöin syytteensiirtopyyntöjä, jotka koskevat suomalaisen aiheuttamaa kuolemantuottamusta liikenteessä.

Syytteensiirtomahdollisuutta voitaisiin hyödyntää nykyistä aktiivisemmin haastamisen sijasta, kunhan ensiksi selvitettäisiin systemaattisesti, minkälaisissa tapauksissa sitä ei kannata käyttää.
Seuraava tapaus, joka ei ole varsinainen syytteensiirtoasia, osoittaa, miten tärkeää on viranomaisten
välinen käytännön yhteistyö rajan ylittävissä prosesseissa:
Suomen kansalaista A:ta syytettiin Suomessa Venäjällä tehdystä taposta. Suomen ja Venäjän viranomaisten yhteistyö alkoi jo esitutkintavaiheessa tarvittavien todisteiden hankkimisella. Oikeudenkäyntivaiheessa mm. venäläisten todistajien kuljetuksesta käräjäpaikalle sovittiin yhdessä. Molemmat osapuolet (mm. suomalainen syyttäjä ja venäläinen asianaja) luonnehtivat yhteistyötä onnistuneeksi.

8.3.5 Luovutukset
Kuten edellä on todettu, Venäjän ja Suomen välisiä luovutustapauksia ei ollut vuonna 2001 yhtään
kappaletta. Eniten luovutustapauksia oli Viron kanssa (13); sitten Espanja (10), Saksa (8) sekä
Alankomaat, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia Liettua ja Sveitsi kukin 1 tapaus.

37

Rikosylitarkastaja Lauri Leppäsen mukaan ennätys on pyyntö neljältä eri viranomaiselta samaa rikosta koskien.
Yhtä henkilöä koski armahduslaki, kolmen osalta teko ei täyttänyt rikoksen tunnusmerkkiä Venäjällä (väärän rahan
hallussapito, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus). Venäjällä rattijuopumus ja liikennesääntöjen
rikkominen ovat hallinnollisia rikkomuksia, ellei niihin liity keskivaikean tai vaikean ruumiinvamman aiheuttamista.

38
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Euroopan neuvoston luovutussopimuksen voimassaolon aikana39 ensimmäinen varsinainen luovutustapaus Suomen ja Venäjän välillä saatiin vasta syksyllä 2003:
Suomen kansalainen B otettiin kiinni Helsingin ja Pietarin välisessä junassa 8. syyskuuta 2003. Venäjän
rajaviranomaiset toimivat Interpol-etsintäkuulutuksen nojalla. Haastehakemuksessa oli 45 talousrikosta.
Muutamassa päivässä säilöönotosta ilmoitettiin Suomen viranomaisille. Yhteyssyyttäjä ja pääkonsulaatin edustaja tapasivat B:n vankilassa. Venäläinen syyttäjä kuulusteli B:tä ja laati rikosprosessilain mukaisen pöytäkirjan. Luovutuspyyntöä koskeva materiaali koottiin Suomen oikeusministeriössä. Pyyntö
lähti Venäjän pääsyyttäjänvirastoon diplomaattiteitse 7.10.2003. Siihen toimitettiin lisäselvityksiä mm.
teonkuvausten osalta. Joulukuun lopussa 2003 saatiin päätös. Venäjä luovutti B:n osasta rikoksia (mm.
petos ja törkeä veropetos), mutta toisten osalta kaksoisrangaistavuuden katsottiin puuttuvan (mm. kirjanpitorikos, velallisen epärehellisyys, väärennys).

Vuonna 2002 Venäjältä saapui yksi luovutuspyyntö oikeusministeriölle, mutta henkilöä ei tavattu
Suomesta:
Venäjän pääsyyttäjänviraston lähettämässä pyynnössä viitattiin eurooppalaiseen luovutussopimukseen.
Pyyntö koski C:n tekemää petosta. Pyynnön liitteenä oli subjektin syyttäjänviraston muistio, jossa selostettiin rikoksen olosuhteita, todistusaineistoa sekä C:n karkaamista Suomeen. Liitteenä oli lainkohta,
esitutkinnan aloittamispäätös, vangitsemispäätös, etsintäkuulutuspäätös, kopio passista sekä selvitys
C:n kansalaisuudesta. Asiaa oli aiemmin hoidettu Interpolin kautta. C:tä ei sittemmin löydetty Suomesta, joten asia jäi tähän vaiheeseen.

Luovutustapaukset Venäjän kanssa eivät näytä olevan muissakaan maissa yleisiä, sillä Ruotsin luovutustilastoissa on vain yksi tapaus Ruotsista Venäjälle vuonna 2001.40
Sen sijaan Venäjällä on parin viime vuoden aikana ollut muiden Euroopan valtioiden kuin Suomen
tai Ruotsin kanssa useita mielenkiintoisia luovutustapauksia. Zakajevin tapaus41 sai myös laajaa
kansainvälistä huomiota:
Venäjän kansalainen Ahmed Zakajev pidätettiin 30.10.2002 Kööpenhaminassa kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Venäläiseltä osapuolelta saadun ilmoituksen mukaan Zakajev oli syyllistynyt
mm. aseistettujen joukkojen perustamiseen ja lainvalvojien murhayrityksiin vuosina 1996 – 1999

39

Eurooppalaista luovutussopimusta edeltävästä luovuttamiskäytännöstä mainittakoon seuraavaa. Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli muutamia lentokonekaappareita koskevia tapauksia (mm. KKO 1990:93). Sittemmin 1990-luvun
puolivälissä on luovutettu kaksi henkilöä Suomesta Venäjälle kansallisen luovuttamislain nojalla. Vuonna 1998 tehtiin
yksi kielteinen päätös sen perusteella, että henkilön katsottiin asuvan pysyvästi Suomessa.
40
Påle 2003, bilaga 1 s. 435-438.
41
Tapauksen referaatti perustuu Tanskan oikeusministeriön internet-sivuilla olleeseen lehdistötiedotteeseen. Ks.
www.jm.dk <2.4.2003>.
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Tšetšeniassa. Hänen epäiltiin myös sekaantuneen terrorismiin sekä panttivankien ottoon lokakuussa
2002. Venäjän luovutuspyyntö Tanskaan 31.10.2002.
Tanskan oikeusministeriö pyysi Venäjän viranomaisia toimittamaan lisäselvitystä: yksilöidyn syytteen
ja syytteitä tukevaa todistelua sekä viralliset käännökset. Määräaikaan mennessä Venäjä toimitti luovutusta tukevia asiakirjoja.
Tutkittuaan luovutusmateriaalin lisäselvityksineen - mukaan lukien todistajainkuulustelut - Tanskan oikeusministeriö päätti, ettei Venäjän pyyntö täytä Tanskan lakia eikä Euroopan neuvoston vuoden 1957
luovutussopimuksen määräyksiä. Ottaen huomioon todistajankertomuksen luonteen ja niihin liittyvät
olosuhteet Tanskan oikeusministeriö piti todisteita riittämättöminä. Zakajev vapautettiin.

Tanskalla on varauma eurooppalaisen luovutussopimuksen 12 artiklaan, jonka nojalla sen oli helppo
pyytää lisäselvitystä.42 Oikeusministeriö tutki Venäjän toimittaman aineiston ja totesi mm. että todistajanlausunnot oli päivätty vasta 30. lokakuuta 2002 jälkeen, kun pidätysmääräys oli annettu jo
20.9.2001. Jäi siis epäselväksi, mihin todisteisiin vangitsemismääräys perustui. Vangitsemismääräys ei myöskään sisältänyt kaikkia rikoksia. Lisäksi Zakajevin asianajaja ei ollut läsnä todistajien
kuulustelussa. Todistajankuulustelut eivät myöskään olleet riittävän yksityiskohtaisia ja perustuivat
osin toisen käden tietoihin. Tanskan oikeusministeri päätti olla luovuttamatta Zakajevia Venäjälle,
koska ei pitänyt todistusaineistoa riittävänä.
Zakajevin tapaus on hyvä esimerkki siitä, että luovutussopimuksen määräyksiin ja keskeisiin ihmisoikeusperiaatteisiin rikosprosessissa tulee suhtautua vakavasti, ja tässä suhteessa Venäjällä on vielä
opeteltavaa. Vaikka Zakajev on tunnettu tšetšeenipoliitikko, ei päätöksessä varsinaisesti oteta kantaa siihen, olivatko rikokset kenties poliittisia tai poliittisesti motivoituneita. Terrorismiyhteyden on
kuitenkin täytynyt vaikuttaa siihen, millä huolellisuudella tanskalaiset kollegat ovat asiaan paneutuneet.
Tapaus herättää kysymyksen siitä, mitä valtiot, jotka eivät ole tehneet Tanskan tyyppistä varaumaa,
voivat tehdä tapauksissa, joissa ne perustellusti epäilevät, että vangitsemismääräys ei perustu riittävään todistusaineistoon. Vangitsemismääräys on Euroopan neuvoston jäsenmaiden kesken asetettu
luovuttamisen perustaksi sellaisenaan, ilman erillistä todistelua.43 Tällainen järjestely perustuu so42

” Where seemingly indicated by special circumstances, the Danish authorities may require the requesting country to
produce evidence establishing a sufficient presumption of guilt on the part of the person concerned. Should such evidence be deemed insufficient, extradition may be refused.”
43
Ks. HE 3/1970 ja KKO 199:129. Ks. myös edellä luku 5, kriteerit 27 ja 28.
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pimusvaltioiden luottamukseen toistensa oikeusjärjestelmään. Lisäselvitystä voidaan yleisesti ottaen
pyytää 13 artiklan nojalla, jos toisen osapuolen lähettämät tiedot ”ovat riittämättömiä yleissopimuksen mukaista päätöksentekoa varten”. Jos vangitsemispäätöksen luotettavuudesta kuitenkin syntyy
perusteltu epäilys44, on luovutuspyynnön vastaanottaneella valtiolla oltava mahdollisuus lisäselvityksen pyytämiseen. Lisäselvityksen pyytämisestä on säädetty yleisen luovuttamislain 15 §:n 4
momentissa. Lisäselvityksen pyytämiseen saattavat velvoittaa myös ihmisoikeussopimuksen asettamat velvoitteet. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistaiseksi katsonut, että luovutusmenettely jää periaatteessa ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan soveltamisen ulkopuolelle. 45 Ns. Soeringin tapauksen yhteydessä ihmisoikeustuomioistuin sen sijaan ei sulkenut pois mahdollisuutta,
että luovuttaminen saattaisi jossain poikkeuksellisessa tapauksessa olla 6 artiklan valossa arveluttavaa, mikäli luovutettavaa toisessa valtiossa odottava oikeudenkäynti on selvästi fair trial periaatteen vastainen. Ns. Soeringin tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin sovelsi myös 3 artiklaa ja
katsoi, että luovutuspyynnön vastaanottaneella valtiolla on vastuu siitä, ettei luovutettava henkilö
joudu luovutuspyynnön esittäneessä valtiossa epäinhimillisen kohtelun alaiseksi.46
Venäläisissä lehtiartikkeleissa ihmeteltiin – käsittääkseni varsin vilpittömästi – tanskalaisten selkeää
linjaa erottaa oikeuskysymys politiikasta. Zakajevin jutun jatkuessa myöhemmin Englannissa todettiin Venäjän prokuraattorien näyttävän lähinnä naurettavilta, kun syyttäjän todistaja toinen toisensa jälkeen peräytyi. 47 Lopullisessa hylkäävässä päätöksessä englantilaistuomari viittasi Venäjän
ilmeisiin poliittisiin motiiveihin sekä kidutuksen uhkaan.48
Vladimir Gusinski ja Boris Berezovski taasen ovat öljy- ja mediabisneksessä rikastuneita suurliikemiehiä, jotka ovat joutuneet maanpakoon. Rikokset liittyvät 1990-luvun yksityistämiseen sekä
politiikan ja talouden valtarakenteisiin vuosien taakse. Berezovskin jutun ollessa vireillä IsossaBritanniassa hänelle myönnettiin yllättäen poliittinen turvapaikka syyskuussa 2003.49 Gusinski
taasen saatiin kiinni ensin Espanjassa ja sitten Kreikassa, josta hänet päästettiin vapaaksi lokakuussa
44

Ruotsin yleisen luovuttamislain 9 §:n 3 mom. mukaan vangitsemispäätös tulee hyväksyä, ellei se ole ilmeisen perusteeton (uppenbart oriktigt). Ks. Påle 2003 s. 239-244.
45
PC-OC INF 19 Case-law of the European Commission and Court of Human rights. Ks. www.coe.int/tcj
<30.12.2003>.
46
Kyseessä oli luovutuspyyntö Isosta-Britanniasta USA:han ja siellä nuorta syytettyä odottava ns. death row-ilmiö. Ks.
Påle 2003 s. 84-85 ja 230-231 ja Pellonpää 2000 s. 222-225. Säilöönoton osalta tulevat arvioitaviksi ihmisoikeussopimuksen 5(1) artiklan f-kohdan määräykset. Ks. Pellonpää 2000 s. 257-258. Oikeusapupyynnöissä taasen soveltamisongelmat liittyvät ihmisoikeussopimuksen määräyksiin todistelun suullisuudesta ja välittömyydestä. Ks. esim. koordinointiryöryhmän mietintö 2000 s. 348-360.
47
Ks. esim. Novaja Gazeta 5.12.2002 ja 3.3.2003.
48
Nezavisimaja gazeta 14.-15.11.2003, Kommersant 14.11.2003 ja Helsingin Sanomat 14.11. 2003. Myöhemmin hänelle myönnettiin turvapaikka Englannissa. Ks. Helsingin Sanomat 30.11.2003.
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2003.50 Edellä kerrotut luovutustapaukset eivät todellakaan ole lisänneet kansainvälistä luottamusta
Venäjän federaation syyttäjänvirastoa kohtaan.

8.3.6 Rahanpesusopimus
Ensimmäinen eurooppalaiseen rahanpesusopimukseen perustuvat tapaus Suomen ja Venäjän välillä
on erittäin mielenkiintoinen:
Venäjän kansalainen X tuomittiin suomalaisessa käräjäoikeudessa vuonna 2002 parituksesta vankeuteen. Lisäksi X ja Z:n kuolinpesä tuomittiin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottama hyöty 1,2 miljoonaa euroa. Tuomioista valitettiin hovioikeuteen. Menettämisseuraamuksen vakuudeksi annettu hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko määrättiin kuitenkin pysymään edelleen voimassa.
Jo rikoksen esitutkinnassa oli selvinnyt, että rikoshyötyä oli siirretty Suomesta Venäjälle ja että tuomituilla henkilöillä oli Venäjällä huomattava omaisuus. Tuomittujen omaisuuteen kohdistettiin Suomessa
väliaikainen turvaamistoimi. Jo esitutkintavaiheessa Suomi lähetti Venäjälle oikeusapupyynnön, jossa
pyydettiin omaisuuden takavarikoimista tulevan konfiskaation turvaamiseksi.
Ensimmäisessä vastauksessa X:n ja Y:n omaisuutta laitettiinkin heti takavarikkoon (ajoneuvoja, huoneistoja) aivan tavanomaisen konfiskaation turvaamista koskevan säännöksen nojalla (vanhan rikoslain
175 §). Mutta seuraavassa kirjeessä ilmoitettiin, että takavarikot on kumottu. Perusteluna oli eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen b-kohta, jonka mukaan takavarikon suorittamisen
edellytykseksi voidaan asettaa, että pyynnön vastaanottaneessa valtiossa saadaan rikoksentekijä pyynnössä tarkoitetusta teosta luovuttaa ja Venäjän kansalaista ei voida luovuttaa. Mielestäni sopimusmääräystä ei voida tulkita näin, vaan muidenkin maiden tekemien varaumien nojalla voidaan päätellä, että
kyseisessä kohdassa viitataan rikokseen (sen törkeysasteeseen), ei rikoksentekijään. Muutoin mikään
pyynnön vastaanottaneen valtion omaa kansalaista koskeva oikeusaputoimi ei olisi mahdollinen.
Asiasta neuvoteltiin Venäjän syyttäjäviranomaisten kanssa. Vetoaminen rahanpesusopimuksen 11 ja 13
artiklaan osoittautui hyödyttömäksi. Venäjän viranomaisten ehdotuksesta lähetettiin käräjäoikeuden
päätöksen jälkeen täydentävä pyyntö. Siinä vedottiin nimenomaan siihen, että varat oli saatu laittomin
keinoin ja siirretty sitten Venäjälle. Omaisuutta saatiinkin näin (väliaikaisesti) takavarikoiduksi Venäjän sisäisen lainsäädännön perusteella erillisessä prosessissa. Jäljennöstä takavarikkopäätöksestä ei ole
saatu käyttöön. Suomessa hovioikeus alensi hieman X:lle määrättyä menettämisseuraamusta. Korkein
oikeus ei myöntänyt X:lle valituslupaa. Käsittely jatkuu Venäjällä tammikuussa 2004.

49
50

The Moscow Times 11.9.2003. Kommersant 13.9.2003.
Helsingin Sanomat 26.8., 28.8. ja 15.10.2003. Novaja Gazeta No 73 25.10.2003.
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Omaisuuden palauttaminen Suomeen ei ole mahdollista lain/sopimuksen puuttuessa, vaan se jää Venäjän valtiolle.51

Ongelmana varojen jäädyttämistä ja takavarikoimista koskevan pyynnön täyttämisessä oli nimenomaan se, ettei Venäjän viranomaisten mielestä rahanpesusopimusta voida soveltaa suoraan. Rahanpesusopimuksen kansallinen täytäntöönpano taas on puutteellista. Rikosprosessilain mukaan on
epäselvää, voidaanko ulkomaisen pyynnön perustella asettaa omaisuutta takavarikkoon (arest na
imuštšestvo) konfiskaation turvaamiseksi. Takavarikkopäätös kuitenkin tehtiin oikeudessa. Käytännön ratkaisu löytyi lopulta ilmeisimmin rikoshyötyä koskevien kansallisten säännösten soveltamisesta itsenäisesti siviiliprosessissa. Käsittely jatkuu.
8.4 Suomen järjestelmän arviointia
Oikeusministeriön ja käräjäoikeuksien tulosneuvotteluissa vuonna 2003 kolmasosa käräjäoikeuksista raportoi kansainvälisissä tiedoksiannoissa olevista vaikeuksista. Haastaminen koettiin työlääksi, kalliiksi ja hitaaksi. Yhteensä 63 käräjäoikeudesta 23 ilmoitti ongelmamaaksi Venäjän, viisi Viron ja neljä Espanjan. Selkeää ohjeistusta toivottiin.52
Oikeusapupyynnöt Suomen ja Venäjän välillä voidaan jakaa kahteen toisistaan eroavaan ryhmään:53
1. Ensimmäisen ryhmän muodostavat talousrikokset. Venäjältä saapuneisiin todistelupyyntöihin liittyy joitakin venäläisiä rikollisuuden erityispiirteitä, kuten pyrkimys verojen välttämiseen, lukuisat valeoikeustoimet ja väärennykset, valuutan kotiuttamatta jättäminen, veroparatiiseihin turvautuminen sekä olemattomien yhtiöiden perustaminen.
2. Toisen ryhmän muodostavat ns. kanssakäymisrikokset. Niitä syntyy Suomen ja Venäjän
kansalaisten jokapäiväisen kanssakäymisen yhteydessä.54 Tällaisia rikoksia ovat tavanomaiset varkaudet, pahoinpitelyt ja ryöstöt. Tämä ryhmä on vahvasti edustettuna tiedoksiantoasioissa.
Asiakirjojen tiedoksiannot ovat oikeusministeriön hallinnonalalla suurin asiaryhmä. Arkistoanalyysillä selviää, että valtaosassa pyynnöistä on kyseessä sakkojuttu esim. varkaus tai rattijuopumus
51

Varojen palauttaminen Suomesta olisi vastaavasti mahdollista kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (1987/21) 14 §:n nojalla. Tiedossani ei ole yhtään asiaa koskevaa pyyntöä käytännössä. Lauri Leppäsen mukaan 4 – 5 tapauksessa Venäjän viranomaiset ovat tiedustelleet tästä mahdollisuudesta.
52
Yhteenveto vuoden 2004 tuloneuvottelupöytäkirjoista. Tiedoksiantaminen ulkomaille. Oikeusministeriön asiakirja
2003.
53
Ryhmien rubrisointi on rikosylitarkastaja Lauri Leppäsen.
54
Esimerkiksi vuonna 2003 Niiralan raja-aseman kautta kulki 931 693 henkilöä.
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taikka rajan ylitykseen liittyvät rikokset kuten veropetos, ulkomaalaisrikkomus tai alkoholin salakuljetus. Tulisikin harkita, pitäisikö prosessiekonomisista syistä suorittaa lähtevien vähäpätöisten
juttujen karsintaa, sillä yksistään käännöskustannukset yhden asian osalta ovat useita satoja euroja.
Haasteiden lähettämiselle Venäjälle on löydettävissä muitakin vaihtoehtoja: 1) nopeutettu menettely, jossa haasteet annetaan tiedoksi ennen henkilön maasta lähtöä, 2) kotimainen etsintäkuulutus,
jolloin henkilö otetaan kiinni rajalla tavattaessa (ns. suorahaaste) sekä 3) syytteensiirto Venäjälle.
Nopeutettu menettely ja suora haastaminen tuovat hyviä tuloksia.55 Valitettavasti kaikilla alueilla ei
pystytä tällaiseen menettelyyn, koska se vaatii tiivistä yhteistyötä syyttäjänviraston ja käräjäoikeuden välillä.
Vuonna 2002 suomen ja Venäjän välisiä tiedoksiantoja on 200 kappaletta ja todistelupyyntöjä 47 eli
yhteensä 247. Vuonna 2003 päästäneen vain noin puoleen siitä, koska vähäisiä juttuja on käytännössä ryhdytty karsimaan. Rikosoikeusapulaissa ei selvästi oteta kantaa vähäpätöisten tapausten
lähettämiseen.56 Oikeusministeriö ei voi sekaantua yksittäisiin tapauksiin, mutta se voi kansainvälisestä oikeusavusta annetun lain 26 §:n nojalla antaa tarkempia määräyksiä oikeusavun antamisesta
ja pyytämisestä. Keskusviranomaisen tulisikin ohjeistaa, missä asioissa haastaminen ulkomailta on
järkevää ja mitkä ovat sen vaihtoehtoja.
Todistelupyyntöjen systemaattista analysointia vaikeuttaa yhtenäisen tietojärjestelmän puute kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä käsittelevien viranomaisten kesken. Tutkimuksen empiirisen osan
avulla voitiin paremmin jäsentää kuvaa rikosoikeudellisesta yhteistyöstä Venäjän kanssa. Järjestelmä vaikuttaa kaksinapaiselta – tiedoksiannot hoidetaan oikeusministeriössä ja todistelupyynnöt
keskusrikospoliisissa. Syyttäjälaitoksen rooli on suhteellisen vähäinen. Huomiota tulisi kiinnittää
ensinnäkin siihen, että yhteistyö rikosprosessin eri vaiheissa sujuisi kitkatta ja että eri toimintavaihtoehtoja punnittaisiin riittävästi rikosvastuun toteuttamisen varmistamiseksi. Toisaalta venäläistä osapuolta voidaan luonnehtia vaikeasti lähestyttäväksi – esim. lisäselvityksen pyytäminen tai
asian kiirehtiminen on melko hankalaa. Suomen rikostorjuntaa ja oikeudellista yhteistyötä Venäjän
kanssa koskevan strategian tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen. Sen valmistelussa tulisi hyö55

Esimerkiksi Imatralla rajantakaiset vastaajat haastetaan heti rikospaikalla tai esitutkinnassa. Kotkan käräjäoikeudessa
kansainvälisiä tiedoksiantoja on noin 40 kappaletta ja suorahaasteita noin 100 kappaletta vuodessa. Suorahaasteessa
rajavartijat antavat haasteet rajalla syyttäjän toimeksiannosta. Silti Venäjälle suuntautuvat tiedot koetaan käräjäoikeuksissa ongelmallisiksi. Ks. Yhteenveto vuoden 2004 tulosneuvotteluppöytäkirjoista. Tiedoksiantaminen ulkomaille. Oikeusministeriön asiakirja 2003.
56
Vähäpätöisten tapausten käsittely on yleisesti tunnettu ongelma varsinkin naapurimaiden välillä. Tämä käsitys vahvistui Alankomaihin suuntautuneen opintomatkani yhteydessä
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dyntää mahdollisimman laajasti eri lähteistä (mm. poliisin yhdyshenkilöverkosto ja yhteyssyyttäjä)
saatavaa tietoa ja kokemusta.
Kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden koordinointia käsitelleen työryhmän mietinnössä annettiin
suosituksia kansainvälisen rikosoikeudenhoidon järjestelmän kehittämiseksi.57 Näistä vuonna 2000
annetuista suosituksista osa on toteutettu, mutta osa on edelleen ajankohtaisia. Suosituksissa korostettiin viranomaisten yhteisten toimintastrategioiden ja toimintamallien luomista. Eräät tavoitteet,
kuten yhteyssyyttäjän lähettäminen Viroon58, on jo toteutettu. Lisäksi suosituksissa kiinnitettiin
huomiota viranomaistoiminnan operatiiviseen kehittämiseen, nimenomaan rikosvastuun toteutumisen varmistamiseen laajoissa ja monimutkaisissa jutuissa mm. käyttämällä hyväksi tarjolla olevaa
asiantuntemusta ja suunnittelemalla oikeusavun pyytäminen huolellisesti. Työryhmä ehdotti myös
selvityksen tekemistä nykyisten tietohallintoratkaisujen toimivuudesta ja yhtenäisten kirjaamisperusteiden luomista. Valitettavasti viimeksi mainittu ehdotus ei ole johtanut jatkotoimenpiteisiin. Sen
sijaan alan koulutuksen määrää on lisätty.59
Mietinnön pohjalta viranomaisten yhteistyötä koordinoimaan perustettiin Kansainvälisten rikosoikeusapuasioiden koordinointityöryhmä eli KARI.60 Työryhmä tarjoaa oivallisen foorumin viranomaisyhteistyön kehittämiselle.

57

Koordinointityöryhmän mietintö 2000 s. 1-21.
Lakimiesuutiset 8/2002 s. 56-58.
59
Mm. Schuman-koulutusohjelma. Suomen Lakimiesliiton koordinoimana ja EU:n rahoittamana toteutettiin laaja kansainvälisen rikosoikeudenhoidon koulutusohjelma. Siihen osallistui 2001 - 2002 yhteensä 80 tuomaria, syyttäjää, asianajajaa sekä poliisi- ja tullihallinnon virkamiestä. Ks. Lakimiesuutiset 2/2001 s. 42-44 , 1/2002 s. 48-49 ja 2/2003 s. 5253.
60
Rikosoikeusapuasioiden koordinointityöryhmän työn jatkaminen 31.12.2005 asti. Oikeusministeriön päätös
26.5.2003.
58
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET: VENÄJÄN KANSAINVÄLISEN OIKEUSAVUN JÄRJESTELMÄN ARVIOINTI1

9.1 Tutkimuksen tavoitteet

Euroopan neuvoston yleissopimukset, jotka koskevat rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista
(1957) ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa (1959) tulivat voimaan Venäjän osalta maaliskuussa
2000. Rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista
koskeva yleissopimus (1990) tuli voimaan joulukuussa 2001.2
Tutkimustehtäväksi asetettiin sen selvittäminen, onko edellä mainitut Euroopan neuvoston yleissopimukset riittävän tehokkaasti täytäntöönpantu Venäjällä. Tutkimusongelmat ovat seuraavat:
-

minkälaisia velvoitteita Euroopan neuvoston yleissopimukset rikosoikeuden alalla asettavat
sopimusvaltioille,

-

millä tavoin Euroopan neuvosto ja kansainvälinen yhteisö valvovat sopimusvelvoitteiden
täyttämistä,

-

miten hyvin Venäjä täyttää asianmukaiselle kansainväliselle oikeusavulle rikosasioissa asetetut kriteerit sekä

-

eroaako kansainvälinen yhteistoiminta Venäjän kanssa jotenkin muiden valtioiden kanssa
harjoitettavasta yhteistoiminnasta ja miten tätä yhteistyötä tulisi kehittää.

Tutkimusstrategiaan kuului useiden eri metodien käyttäminen. Tärkeipänä niistä on ollut oikeusvertailevan menetelmän käyttäminen. Lähinnä eurooppalaisten yleissopimusten pohjalta tutkimusta
varten on luotu ensin oikeusavun arviointikriteerit. Sen jälkeen on tarkasteltu, miten nämä kriteerit
on toteutettu Länsi-Euroopan valtioissa. Lopuksi kriteereiden avulla on esitelty Venäjän oikeusjärjestelmää. Lisäarvoa on haettu oikeusapupyyntöjä koskevasta empiirisestä tutkimuksesta.

1

Oikeustieteellinen lisensiaatintutkimus, joka koskee Euroopan neuvoston yleissopimuksia rikosoikeuden alalla ja
niiden täytäntöönpanoa Venäjällä. Tutkimuksen tekijä oikeustieteen kandidaatti Merja Norros. Tutkimuksen yhdeksäs
luku on käännetty myös venäjäksi. Venäläisiä lukijoita ajatellen on sopivissa yhteyksissä viitattu tärkeimpiin lähteisiin.
2
Euroopan neuvoston sopimusten tekstit, ratifioinnit ja varaumat osoitteessa www.conventions.coe.int.
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Tutkimuksen näkökulma on funktionaalinen, sillä tutkijaa kiinnostavat oikeusavun tehokkuus ja sen
kehittämismahdollisuudet. Näkökulma on keskusviranomaisen, sillä kirjoittaja toimii oikeusministeriön kansainvälisessä yksikössä asiantuntijana ja tutkimus palvelee oikeusavun keskeisiä toimijoita kotimaassa ja ulkomailla.
Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset ovat seuraavat:

9.2 Euroopan neuvoston rooli sopimusvelvoitteiden valvojana
Koko tutkimus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan Eurooppaa kokonaisuutena.
Tutkimuksen ensimmäisen osan toisessa luvussa on hahmotettu rikosoikeudellisen yhteistyön toimintaympäristöä. Kansainvälinen rikollisuus ei tunne valtiorajoja. Euroopan neuvoston yleissopimukset rikosoikeudellisen yhteistyön alueella ovat jo lähes viidenkymmenen vuoden ajan muodostaneet perustan eurooppalaiselle yhteistyölle. Melkein kaikki Euroopan neuvoston 45 jäsenvaltiota
ovat liittyneet rikosoikeuden alaa koskeviin eurooppalaisiin yleissopimuksiin.
Kansainvälisiä sopimuksia koskevan Wienin yleissopimuksen (1969) mukaan valtiot ovat pact sund
servanda -maksiimin mukaisesti velvollisia panemaan kansainväliset sopimusvelvoitteet täytäntöön. Riippumatta siitä, onko valtio omaksunut monistisen vai dualistisen perusratkaisun, valtiolla
on velvollisuus tavalla tai toisella huolehtia oman sisäisen oikeusjärjestyksensä muuttamisesta sopimusta vastaavaksi. Valtio ei voi tukeutua sisäiseen oikeuteensa perusteena poiketa kansainvälisoikeudellisesta velvoitteesta. Perinteisesti kansainvälistä yhteisöä ei ole kiinnostanut, millä keinoin
valtiot huolehtivat sopimusvelvoitteiden toteutumisesta. Uusimmissa kansainvälisissä sopimuksissa,
kuten rahanpesusopimuksessa, on kuitenkin yhä enemmän kiinnitetty huomiota täytäntöönpanokysymyksiin, mm. tarvittaviin kriminalisointeihin ja toimivan täytäntöönpanomekanismin luomiseen.
Sopimusvelvoitteiden implementoiminen kansalliseen lainsäädäntöön on vaativa tehtävä. Monististen ja dualististen valtioiden lainvalmistelutraditiot poikkeavat toisistaan. Olennaista on, että kansainvälisen sopimuksen määräyksen ja kansallisen säännöksen joutuessa ristiriitaan, on olemassa
yleisesti hyväksytty ratkaisumekanismi.
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Toinen vaikuttaja eurooppalaisessa yhteistyössä on Euroopan unioni. Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. EU:n Venäjä-yhteistyö muodostaa monimutkaisen
matriisin, jossa yhdistyvät ulkosuhteiden hoitaminen ja sektorikohtaiset politiikat. Rikosoikeudellisen yhteistyön tavoitteena on etenkin järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen. Venäjällä on luonnollisesti omia päämääriään EU-yhteistyössä, joissa painottuvat Venäjän kansallisten etujen turvaaminen.
Tutkimuksen kolmannesta luvusta ilmenee, että Euroopan neuvoston keskeinen tehtävä on demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen. Järjestöllä on kehittynyt mekanismi kansainvälisten sopimusten valmistelua ja hallinnointia varten. Rikosoikeudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia
valmistellaan rikosoikeudellisen komitean (European Committee on Crime Problems eli CDPC)
alaisissa työryhmissä. Ministerikomitean hyväksymisen jälkeen ne avataan jäsenvaltioiden ratifiointia varten. Valtiot voivat tehdä sopimuksiin varaumia. Tasapainon löytäminen varaumapolitiikassa on Euroopan neuvostolle vaativa tehtävä.3
Keskeiset rikosoikeudellista yhteistyötä koskevia yleissopimuksia esitellään kolmannen luvun lopuksi. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen on ratifioinut 45 valtiota
ja keskinäistä oikeusapua koskevan sopimuksen 42 valtiota, joten ne kuuluvat Euroopan neuvoston
suosituimpien sopimusten joukkoon. Rahanpesusopimus edustaa seuraavan sukupolven sopimustyyppiä ja siihen on liittynyt 41 valtiota.
Euroopan neuvosto sai 1990-luvulla suuren joukon uusia jäseniä Itä-Euroopasta, mikä asetti järjestön suurten haasteiden eteen. Tärkeimpänä järjestön jäsenyysedellytyksenä on oikeusvaltioperiaatteen hyväksyminen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Venäjä hyväksyttiin
Euroopan neuvoston jäseneksi tammikuussa 1996, vaikka usealla taholla esitettiin epäilyjä sen jäsenyyskelpoisuudesta. Tutkimuksen neljännessä luvussa on selvitetty, miten Euroopan neuvostossa
valvotaan jäsenvaltioiden jäsenyyssitoumusten noudattamista. Poliittisen tason valvontaa varten
sekä ministerikomitea että parlamentaarinen yleiskomitea ovat luoneet oman monitorointijärjestelmänsä. Vuonna 2002 järjestössä tarkasteltiin, miten Venäjä on täyttänyt vuonna 1996 antamansa
jäsenyyssitoumukset. Lausunnon mukaan keskeisten yleissopimusten ratifiointivelvoite on täytetty,
mutta lainsäädännön uudistuksen täytäntöönpanoon monilla aloilla on kiinnitettävä huomiota. Kehittämisen tukena käytetään Euroopan neuvostossa erilaisia yhteistyö- ja avustusohjelmia.

3

Jörg Polakiewicz: Treaty-making in the Council of Europe. Council of Europe Publishing. Strasbourg 1999.
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Euroopan neuvoston perussääntö ei sisällä määräystä, joka antaisi ministerikomitealle tai muulle
toimielimelle tehtäväksi sopimusten täytäntöönpanon valvonnan, vaan kysymyksiä säätelevät kansainvälisen oikeuden periaatteet ja sopimusten omat määräykset. Pääasiallista valvontaa hoitavat
hallitustenväliset komiteat. Rikosoikeudellista yhteistyötä johtaa ja koordinoi rikosoikeudellinen
komitea CDPC. Sen alaisuudessa toimii asiantuntijakomitea Committee of Experts on the Operation
of European Conventions in the Penal Field eli PC-OC, jonka tehtävänä on edistää yleissopimusten
käytännön soveltamista. PC-OC:n merkitys on kriittinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien
yleissopimusten yhtenäisen tulkinnan ja toimivuuden varmistamisessa. Komitean toimeksiantoon ei
kuitenkaan sisälly yksittäisten jäsenvaltioiden sopimusten noudattamisen tutkiminen. Ainoastaan
rahanpesun estämistä koskevista toimista on tehty maakohtaisia arviointeja, jotka perustuvat ministerikomitean antamaan mandaattiin.

9.3 Rikosoikeudellisen yhteistyön sopimusvelvoitteet
Tutkimuksen viidennessä luvussa on keskitytty oikeusapua koskevien sopimusvelvoitteiden kartoittamiseen. Euroopan neuvoston yleissopimuksista on ensin poimittu artiklakohtaiset
”perusvelvoitteet”. Esimerkiksi keskusviranomaisen nimeämistä ja todistajan immuniteettia varten
on muodostettu oma kriteerinsä. Useat Länsi-Euroopan maat ovat parhaimmillaan lähes viidenkymmenen vuoden ajan soveltaneet eurooppalaisia yleissopimuksia. Siksi arviointikriteereitä on
täydennetty eräillä elementeillä, jotka perustuvat Euroopan unionin jäsenvaltioissa 1998 – 2000
tehtyyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan arviointimenettelyyn.4
Varsinkin eurooppaoikeudessa puhutaan implementaatiotutkimuksesta, jolla tarkoitetaan EYdirektiivien toteuttamista kansallisella laki- tai muulla sääntelytoimella. Talan implementaatiomääritelmässä korostetaan etenkin viranomaisten erilaisten toimenpiteiden merkitystä säännösten toteuttamiseksi.5 Samalla tapaa Itä-Euroopan murrokseen kohdistuvassa ns. transitiotutkimuksessa
korostetaan instituutioiden roolia muutosten läpiviemisessä.6 Näistä tutkimustraditioista on saatu
tukea etenkin viranomaisten rakennetta ja toimintaa koskevien kriteereiden mukaan ottamiselle.

4

Ensimmäisen arvioinnin loppuraportti – keskinäinen oikeusapu rikosasioissa. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
numero C 216, 1.8.2001.
5
Jyrki Tala: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 177. Helsinki 2001.
6
Soili Nystén-Haarala: Russian Law in Transition. Kikimora Publications. Helsinki 2001.
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Arviointikriteerit on jaettu kolmeen tasoon eli lainsäädännölliseen, institutionaaliseen ja henkilöstöresurssien tasoon . Lainsäädäntötaso käsittää relevanttien yleissopimusten ratifioinnin ja tarvittavan
kansallisen lainsäädännön valmistelun, institutionaalinen taso tarkoittaa keskusviranomaisen ja sen
alaisten orgaanien rakenteellista tehokkuutta ja henkilöstöresursseilla ymmärretään oikeusapuun
osallistuvan henkilöstön tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tässä on hyödynnetty kokemusta, jota
tutkimuksen tekijällä onosallistumisesta kansainväliseen projektiin 1999 – 2002 , joka koski Viro,
Latvian ja Liettuan rikosoikeusapujärjestelmän kehittämistä .
Edellä kuvatulla tavalla on määritelty yhteensä 41 erilaista luovuttamista ja keskinäistä oikeusapua
rikosasioissa kuvaavaa parametriä. Kriteerit luetellaan seuraavassa taulukossa (ks. myös LIITE 2).
Viidennen luvun viimeisessä jaksossa kuvataan, miten kriteerejä voidaan soveltaa käytännössä kuvaamaan tilannetta länsieurooppalaisissa valtioissa. Lähteenä on käytetty edellä mainitun EUevaluaation loppuraporttia sekä etenkin siihen liittyviä maakohtaisia arviointiraportteja. Huomiota
on pyritty kiinnittämään lainsäädännön lisäksi vakiintuneisiin menettelytapoihin sekä käytännössä
esiintyviin ongelmiin.

9.4 Täyttääkö Venäjä kansainvälisen oikeusavun kriteerit?

Tutkimuksen toisessa osassa siirrytään käsittelemään Venäjää. Tutkimuksellinen tiedonintressi koskee sitä, miten Venäjän järjestelmä on arvioitavissa esitettyjen kriteereiden perusteella.7
Länsi-Euroopan valtioita ja Venäjää koskevan oikeusvertailun avulla saadut keskeisimmät erot voidaan pelkistää seuraavan taulukon muotoon:

7

Keskeiset venäläiset lähteet ovat: 1) A.G. Kibalnik: Soveremennoje meždunarodnoje ugolovnoje pravo, Juriditšeskij
tsentr, Pietari 2003 ja 2) V.V. Milintšuk: Institut vzaimnoi pravovoi pomoštši po ugolovnym delam, Jurlitinform, Moskova 2001 ja 3) A.G. Volevodz: Meždunarodnyj rozysk, arest i konfiskatsija polutšennyh prestupnym putjom denežnyh
sredst i imuštšestva; pravovyje osnovy i metodika, Jurlitinform, Moskova 2000 sekä 4) V.M.Volženkina: Normy
meždunarodnogo prava v rossijskom ugolonom protsesse, Juriditšeskij tsentr, Pietari 2001 ynnä saman tekijän Vydatša
v rossijskom ugolovnom protsesse, Jurlitinform, Moskova 2002.
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Taulukko 2. Länsi-Euroopan valtioiden ja Venäjän vertailu arviointikrieteereiden perusteella.
KRITEERI
1. Ratifiointi

LÄNSI-EUROOPPA

2. Voimaansaattaminen

Monismi/dualismi

3. Oikeusapulainsäädäntö

Erillinen laki/prosessilain osa

4. Keskusviranomainen
(oikeusapusopimuksen 15
artikla)

Yksi (oikeusministeriö)

5. Oikeusviranomaiset (24)

Pääsääntöisesti tuomioistuimet
ja syyttäjäviranomaiset
Keskusviranomaisten kesken
Kiireelliset tapaukset suoraan
Kaikilla valtioilla kielivarauma

6. Yhteydenpitojärjestys (15)
7. Käännökset (16)
8. Oikeusapupyyntö (14)
9. Pyynnön täyttäminen
(3 ja 4)
10. Kieltäytymisperusteet
(2 ja 19)
11. Noudatettava laki (3)

12. Asiakirjojen tiedoksianto
(7)
13. Todistajan kutsuminen
(8-11)
14. Immuniteetti (12)
15. Rikosrekisteritiedot (13)
16. Syytteensiirto (21)

VENÄJÄ
Ko. sopimuksen hyväksymistä
koskevan lain nojalla
Perustuslain 15(4) artiklan mukaan monismi.
Ristiriitatilanteessa sovelletaan
kv. sopimuksen määräystä.
Rikosoikeustieteessä eriäviä
mielipiteitä
Rikosprosessilain V osa kansainvälisestä yhteistyöstä
Kuusi (korkein oikeus, oikeusministeriö, sisäministeriö, turvallisuuspalvelu, [veropoliisi],
pääsyyttäjänvirasto)
Myös sisäministeriö, turvallisuuspalvelu [ja veropoliisi]
Samoin

Samoin
RPL 453 ja 454 §
Mm. teonkuvaus ongelma.
Vastuuhenkilön ilmoittaminen.
Syyttäjä tai tuomari toimivaltai- RPL 457 §.
sia viranomaisia
Ei selkeää säännöstä, minkätyyppiset pyynnöt mahdollisia
toteuttaa Venäjällä (vrt. 453 §)
Runsaasti varaumia, mm. non
Non bis in idem ja poliittisia
bis in idem
rikoksia koskeva varauma. RPL
457 § 4 mom.
Yleensä noudatetaan omaa laSamoin.
kia, mutta pyydettäessä mahRPL 457§ 2 mom.
dollista noudattaa myös vieraan
valtion lakia
Menettelystä kansainvälisissä
tiedoksiannoissa ei ole säädetty
lain tasolla.
Määräaikoja koskevia varaumia Määräaika 50 päivää.
RPL 456 § 1-3 mom.
Määräys todistajille maksettavista korvauksista puuttuu.
Todistajan syytesuoja on kesLaaja immuniteettikäsite.
keinen käsite
Todistajan immuniteettia koskee RPL 456 § 4 mom.
Kaikki valtiot eivät sovella
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RPL 458 §.
IVY-maiden välillä tavan-

17. Etsintä ja takavarikko (5)

Runsaasti varaumia

18. Salassapito, käyttörajoituk- Kansainvälisen käytännön muset
kaan voidaan asettaa rajoituksia
19. Muutoksenhaku
Muutoksenhakuoikeus poikkeaa
huomattavasti eri valtioissa
20. Kustannukset (20)
21. Luovutusvelvollisuus
Runsaasti varaumia mm. huma(luovutussopimuksen
nitääriset syyt
1 artikla)
22. Luovutuskelp. rikokset
Minimirangaistukset
(2)
a) epäillyn osalta 1 vuosi
b) tuomitun osalta 4 kk
23 Luovut. kielt.perusteet
(2, 19)

Erityisesti rikoksen lajiin ja
rikosprosessiin kuuluvia varaumia.

24. Omat kansalaiset (6)

Ei luovuteta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

25. Kuolemanrangaistus (11)

26. Luovutusmenettely

Ei kuolemanrangaistusta.
Ei luovuteta valtioihin, joissa
kuolemanrangaistus pannaan
täytäntöön
Alkaa väliaikaisella säilöönotolla. Luovutuspyyntö
oikeusministeriölle. Tuomioistuin tutkii esteet. Oikeusministeri päättää.

27. Erityissääntö (14)

Keskeinen periaate

28. Luovuttamispyyntö (12)
29. RL:n alueellinen soveltaminen
30. Vangitseminen (mm.16)

Lisäksi viranomaisten ohjeita
Toimivaltakysymykset ja aut
dedere aut judicare
Tuomioistuin päättää

31. Varojen jäädyttäminen
(rahanpesusop. 11 artikla)
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omaista.
Samoin varauma.
Takavarikosta ulkomaisen
pyynnön perusteella ei ole selkeää säännöstä.
Ei säännöksiä
Laillisuusvalvonta erityispiirre
Varauma mm. oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskien
RPL 462 § 3 mom.
a) 1 vuosi
b) 6 kk > erehtymisvaara
Mm. poliittisia rikoksia ja suvereniteettia koskevat varaumat.
RPL 464 §.
Lainsäädäntöteknisesti hankala,
koska tulkittava yhdessä.
Ei luovuteta.
PL 61 art., RPL 464 § 1 mom.
ja RL 13 § 1 mom.
Kuolemanrangaistus voimassa,
muuta rangaistusta ei panna
täytäntöön vaan armahdetaan
presidentin asetuksen nojalla.
Väliaikainen säilöönotto mahdollinen. Luovutuspyyntö pääsyyttäjänvirastolle. Pääsyyttäjä
päättää. Muutosta haetaan oikeudelta.
RPL 462 ja 463 §
”Konkreettisuussääntö”
RPL 461 §
RPL 460 §
RL 12 § ja RPL 459 §
a) Syyttäjä (jos on ulkomainen
vangitsemispäätös)
b) Tuomioistuin (ellei ole)
RPL 466 §
RPL 115 § (muut. 07/2003).
Ei selkeää säännöstä, että turvaamistoimi voidaan toteuttaa
myös ulkomaisen pyynnön perusteella.

32. Omaisuuden konfiskaatio
(13)
33. Keskusviranomaisen rooli

34. Suorat yhteydet
35. Toiminnan tehokkuus

36. Ohjaus ja neuvonta

37. Valvonta ja tilastot
38. Käännöstoiminta
39. Aineelliset resurssit
40 Henkilöstöresurssit
41 Koulutus

Konfiskaation ja rikoshyödyn
käsitettä kehitettävä
Oikeusapupyyntöjä vastaanot- Kuusi keskusviranomaista, joitava keskuspiste, jonka muu
den välillä ei koordinointia.
aktiivisuus vaihtelee eri maissa. Pääsyyttäjänvirasto on keskeinen toimija rikosoikeusavussa
ja ainoa toimivaltainen luovutusasioissa.
Suorat yhteydet lisääntyvät
Ei tavoitteena
Toimii yleisesti ottaen hyvin.
Syyttäjälaitos tiukasti keskitetty
Useissa valtioissa kuitenkin
orgaani. Pyyntömäärät suuret.
turhaa byrokratiaa: moninkerErityispiirre pyyntöjen palaataisia tarkistuksia ja välivaihei- matta jääminen.
ta.
Oikeusministeriön ao. yksikkö
pahasti ruuhkautunut
Useilta valtoilta puuttui oikeus- Syyttäjälaitos antanut runsaasti
avun kehittämistä koskeva ko- ohjeita.
konaisstrategia. Perusohjeistus Ulkomaisen kollegan vaikea
olemassa.
tiedustella pyynnön etenemistä.
Ei kattavaa tilastointijärjestelEi yhtenäistä kirjaamisjärjesmää eikä tilastoja käytetä pää- telmää. Manuaalisia tilastoja
töksenteon perusteena
saatavilla.
Useilla valtioilla rahoitus- ja
Tuomioistuimilla rahoitusvailaatuongelmia
keuksia
Tietojärjestelmiä kehitetään
Tuomioistuinlaitoksen resurssit
edelleen heikot
Riittävyydessä yleisesti ongel- Tuomioistuimilla liian vähän
mia
henkilöstöä
Systemaattisuudessa puutteita
Asiantuntijoiden kielikoulutus
vähäistä

Venäjän kohdalla esitetään useasti, että lainsäädäntö ja käytäntö poikkeavat toisistaan jyrkästi. Sen
vuoksi tutkimuksen toisena keskeisenä metodina oli empiirinen analyysi, jolla pyrittiin mittamaan
Venäjän antaman oikeusavun tehokkuutta muihin maihin verrattuna. Tutkimuksen aineistona ovat
keskusviranomaiseen (Suomen oikeusministeriö) saapuneet ja sieltä lähteneet oikeusapupyynnöt
rikosasioissa kaikkia Euroopan maita koskien vuonna 2001.
Oikeusapupyyntöjä rikosasioissa oli vuonna 2001 yhteensä 1 127 kappaletta, joista tiedoksiantoja
817 kappaletta, todistelupyyntöjä 199, syytteensiirtoja 16, luovutuksia 36, tuomitun siirtoja 9 ja
muita asioita 50. Suomen ja Venäjän välillä kulki (molempiin suuntiin) 201 tiedoksiantoa, 16 todistelupyyntöä ja 7 syytteensiirtoa.

198

Empiirisen tutkimuksen havainnot olivat seuraavat:
-

Asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat toimeksiannot on oikeusapupyyntöjen suurin ryhmä.
Suomesta lähetetyn tiedoksiantopyynnön käsittely kesti Virossa 88 päivää (mediaani), Venäjällä 166 päivää ja muissa Euroopan maissa 116 päivää. Suomeen saapuneen tiedoksiannon täyttäminen kesti täällä ainoastaan 35 päivää. Kun laskettiin, kuinka monessa tiedoksiannossa todella onnistuttiin asiakirjat antamaan tiedoksi vastaajalle, saatiin luvuksi 64 - 75
%. Venäjän onnistumisprosentti oli yhtä hyvä kuin muiden tutkittujen valtioiden. Sen sijaan
Venäjälle oli ominaista pyyntöjen ”katoaminen”: 15 % tiedoksiantoasiakirjoista ei lainkaan
palautunut Suomeen. Lähettävät käräjäoikeudet kokevat tämän erittäin kiusallisena ilmiönä.
Empiirisen tutkimuksen mukaan tiedoksiantoon kuluva aika on Venäjällä merkittävästi pitempi kuin muissa Euroopan maissa. Venäjän oikeusviranomaisten tulisi tehostaa
toimintaansa tältä osin. Lisäksi keskusviranomaisten tulisi luoda seurantajärjestelmä, jonka
avulla "katoavista" pyynnöistä päästäisiin eroon.

-

Todistelupyynnöillä tarkoitetaan pyyntöä erilaisten todisteiden hankkimiseksi. Eniten
pyyntöjä oli Suomen ja Viron välillä (30) sitten Espanja (24), Iso-Britannia (23), Saksa (19)
ja Venäjä (15). Ne koskivat yleensä todistajan tai epäillyn kuulemista. Hyvin paljon tiedusteltiin myös pankkitilitietoja. Suomeen saapuneiden pyyntöjen täyttäminen kesti kahdesta
kolmeen kuukautta, muissa Euroopan maissa keskimäärin kuusi kuukautta.

-

Esitutkintavaiheen todistelupyynnöt Suomen ja Venäjän välillä eivät pääsääntöisesti kulje
eurooppalaisen yleissopimuksen vaan kahdenvälisen rikostorjuntasopimuksen nojalla, joten
niitä voitiin tutkia vain rajoitetusti. Oikeusapupyynnön täyttäminen Venäjällä, Karjalan Tasavallan alueella, kesti 1½ - 3 kuukautta. Tulos on erinomainen ja johtuu KRP:n Itäisen
osaston ja Karjalan alueen viranomaisten pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja poliisin yhdysmiesten käyttämisestä kuriirina.

-

Oikeusministeriöön saapuneissa venäläisissä oikeusapupyynnöissä viitattiin yleensä eurooppalaiseen yleissopimukseen eivätkä ne yleispiirteiltään eronneet muiden maiden lähettämistä
toimeksiannoista. Todistelupyynnöt koskivat valtaosin talousrikoksia; perinteisen rikollisuuden osuus oli vähäinen. Venäläisiin talousrikoksiin liittyy usein joitakin erityispiirteitä.
Jos venäläiset viranomaiset haluaisivat parantaa oikeusavun tuloksia, niiden tulisi parantaa
erityisesti teonkuvauksen osuuteen pyynnöissä sekä asiaa hoitavien henkilöiden yhteystietojen ilmoittamiseen.

-

Luovutustapauksia ei ollut vuonna 2001 yhtään. Eräiden muiden Suomen ja Venäjän välisten tapausten perusteella voidaan havaita, että Venäjä soveltaa eurooppalaista yleissopi-
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musta. Julkisuudessa esillä olleista tapauksista (Berezovski, Gusinski, Zakajev) voidaan
kuitenkin todeta, että kansainvälisen luottamuksen lisäämiseksi Venäjän olisi kiinnitettävä
erityistä huomiota oikeudenmukaisesta oikeudenkäyntiä koskeviin ihmisoikeussopimuksen
velvoitteisiin myös luovutusmenettelyn yhteydessä.
-

Syytteensiirtotapauksia oli ainoastaan Suomesta Venäjän suuntaan. Tätä mahdollisuutta
voitaisiin puolin ja toisin käyttää enemmän hyväksi, kunhan menettelyyn soveltuvat tapaukset kartoitettaisiin paremmin.

-

Rahanpesusopimuksen soveltamista koski yksi tapaus, jonka nojalla on epäiltävissä, että
Venäjällä ei ole riittävän selkeää kansallista lainsäädäntöä, joka koskisi varojen jäädyttämistä ja takavarikointia ulkomaisen pyynnön perusteella.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että huomattavimmat kehittämistarpeet Venäjällä kohdistuvat seuraaviin seikkoihin:
1. Vuoden 1993 perustuslaki siirsi Venäjän dualistisesta järjestelmästä monistiseen järjestelmään.8 Järjestelmästä riippumatta kansainväliseen sopimukseen liittyneellä valtiolla on velvollisuus tavalla tai toisella huolehtia oman sisäisen oikeusjärjestyksensä muuttamisesta
kansainvälistä sopimusta vastaavaksi. Kuten Scheinin toteaa, monistisen perusratkaisun
oloissa joudutaan soveltamisvaiheessa ratkaisemaan ainakin osa niistä ongelmista, jotka
dualistisissa maissa ratkaistaan sopimusmääräysten voimaansaattamismuodon valinnassa.9
Vaikka Venäjällä on olemassa perustuslain säännös, jonka mukaan ristiriitatilanteessa kansainvälisen sopimuksen määräykset menevät lain edelle, on sopimusten ratifiointivaiheessa
huolehdittava siitä, että keskeiset sopimusmääräykset sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön.10 Varsinkin rikosoikeuden alalla, jossa sopimusmääräykset usein koskevat kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, yksittäinen syyttäjä tai tuomari ei legaliteettiperiaatteesta
johtuen herkästi ryhdy suoraan soveltamaan kansainvälisen sopimuksen määräystä.
On suositeltavaa, että Venäjällä jatkettaisiin kansainvälisten sopimusten voimaansaattamismenettelyä koskevaa oikeustieteellistä keskustelua ja edistettäisiin harmonisoivan lainvalmistelutradition kehittymistä.

8

Tarja Långström: Transformation in Russia and International Law. Helsinki 2002.
Martin Scheinin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. Helsinki 1991 (s.
121-123).
10
Tätä korostaa myös V.Tsepelev: Ispolnenije Rossijei meždunarodno-pravovyh objazatelstv v ugolovno-pravovoi
sfere. Rossijskaja Justitsija 2000.
9
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2. Venäjän rikosprosessikoodeksi uudistettiin kokonaan vuonna 2001. Voidaan sanoa, että Venäjän rikosprosessilaki on nyt saatettu vastaamaan eurooppalaisia oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia standardeja. Esimerkiksi vangitsemisasioiden käsittely siirrettiin syyttäjiltä tuomioistuimelle. Venäjällä korostetaan erityisesti osapuolten tasavertaisuuden periaatetta prosessissa. Toisaalta lain muotovaatimukset esim. määräaikojen ja todisteiden käytettävyyden suhteen ovat ankarat. Uuteen rikosprosessilakiin otettiin myös ensimmäistä
kertaa Venäjän historiassa kansainvälistä yhteistyötä rikosprosessissa koskevat määräykset.
Rikosprosessilain viides osa sisältää perusmääräykset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta, keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa ja tuomittujen siirrosta.
Voidaan tehdä johtopäätös, että keskeiset eurooppalaisten yleissopimusten luovutusta ja oikeusapua koskevat määräykset on implementoitu rikosprosessilakiin.
3. Tutkimuksessa esitetään, että poliittisena ja tosiasiallisena prioriteettina Venäjällä on IVYmaiden välinen yhteistyö. Oikeusavusta IVY-maiden kesken on sovittu siviili-, perhe-, ja rikosasioita koskevassa sopimuksessa Minskissä vuonna 1993. Mainitussa ns. sekasopimuksessa ovat korostuneet luovutusta koskevat määräykset muun oikeusavun kustannuksella.
Myös kahdenvälinen sopimusperinne on vahva.11 Nämä perinteet heijastuvat osittain myös
rikosprosessilakiin. Esimerkiksi rikoksentekijän luovutusta koskeva rikosprosessilain 462
§:n 3 momentti on sekoitettavissa eurooppalaisen luovutussopimuksen 2 artiklan määräyksen kanssa (6 kuukautta versus 4 kuukautta). Ellei soveltajalla ole sopimustekstejä käytössään, saattaa väärinkäsityksiä syntyä.
Lainkäyttäjän kannalta olisi mietittävä, miten rikosprosessilaissa voitaisiin lakiteknisesti paremmin erottaa sopimusperustainen ja siihen perustumaton kansainvälinen oikeusapua toisistaan. Olisi myös huolehdittava siitä, että sopimustekstit olisivat helposti saatavilla.
4. Rikosprosessin kokonaisuudistuksesta huolimatta lainsäädännön tasolla on vielä joitakin
alueita, joilla lainsäännökset eivät täytä eurooppalaisten yleissopimusten velvoitteita:
a) Laista puuttuvat yksityiskohtaiset säännökset menettelystä annettaessa tiedoksi ulkomailta
saapuneita asiakirjoja.
b) Konfiskoinnin käsitettä rikoslaissa olisi tarkistettava, sillä siinä ei ole huomioitu mm. ra11

Tällä hetkellä Venäjällä on voimassa noin 600 rikosoikeudellista yhteistyötä koskevaa kansainvälistä sopimusta,
joista 80 % kahdenvälisiä. Ks. Tsepelev 2000.
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hanpesusopimuksen vaatimuksia ns. arvokonfiskaation osalta.
c) Rikosprosessilaista puuttuu selkeä säännös siitä, että omaisuuden etsintä ja takavarikointi
todistelutarkoituksessa on mahdollista myös ulkomaisen pyynnön johdosta.
d) Samoin on epäselvää, miten hyvin rikosprosessilain säännös, joka koskee rikoshyötynä
saatujen varojen jäädyttämistä ja takavarikointia, soveltuu ulkomaisiin pyyntöihin.
e) Vangitsemisasioiden käsittely luovutuskontekstissa on hankalasti avautuva. Erityinen
ratkaisu ilmenee rikosprosessilain 466 §:stä, joka koskee vangitsemista luovutuksen yhteydessä. Jos luovuttamispyyntöön on liitetty ulkomaan viranomaisen antama vangitsemispäätös, säilöönotosta ja vangitsemisesta luovutuksen turvaamiseksi päättää Venäjällä syyttäjä,
ei tuomioistuin. Ihmisoikeussopimuksen edellyttämä tuomioistuinkontrolli kuitenkin täyttyy, sillä syyttäjän päätöksestä on mahdollisuus valittaa alioikeuteen. Kaksijakoinen menettely saattaa silti aiheuttaa eroja vangitsemisen edellytysten tulkinnassa ja menettelyssä.
Yleisesti ottaen rikosprosessilaissa (453 §:n 1 mom.) on määrätty, millaisissa tapauksissa
kansainvälistä oikeusapua voidaan pyytää, mutta siinä ei selvästi säädetä, minkä tyyppisissä
tapauksissa sellaista voidaan antaa. Niinpä tiettyjen pyyntötyyppien osalta rikosprosessilain
soveltaminen kansainvälisiin tapauksiin saattaa olla käytännössä horjuvaa.
5. Institutionaalisella tasolla ensimmäinen huomautus koskee keskusviranomaista. Venäjän on
nimennyt kuusi keskusviranomaista. Milintšuk pitää Venäjän keskusviranomaisten määrää
liian suurena ja ehdottaa, että ne tehokkaan toiminnan turvaamiseksi rajattaisiin oikeusministeriöön ja pääsyyttäjänvirastoon.12 Tähän mielipiteeseen on helppo yhtyä. Jää näyttämättä, koordinoiko nykyisessä järjestelmässä eri viranomaisten toiminnan kukaan. Esimerkiksi samaa rikosta tarkoittava oikeusapupyyntö voi tulla eri viranomaisilta. Ulkomaisten
kollegojen taas on vaikeaa tunnistaa toimivaltaisia viranomaisia Venäjällä.

Keskusviranomaisen toiminta on kaikissa maissa oikeusavun tehokkuuden kannalta kriittinen solmukohta. Venäjällä pääsyyttäjänviraston keskitetty järjestelmä tuo toimintaan tiettyä
organisatorista tehokkuutta, vaikka pyyntöjen täyttämiseen kuluvat ajat ovat pitkähköjä.
Suomen kannalta järjestelmän hintana on paikallistason suorien yhteyksien heikko kehittyminen. Venäläinen erityispiirre on lisäksi, että liian suuri osa oikeusapupyynnöistä ”katoaa”.

12

Milintšuk 2001 s. 45-46.
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Venäjän oikeusministeriö keskusyksikkönä on tukehtunut oikeusapupyyntöihin, kuten Lehtisen tutkimus osoittaa.13 Tiedoksiantomenettelyn osalta organisatorinen heikkoutena voidaan lisäksi pitää sitä, etteivät tuomioistuimet paikallistasolla ole oikeusministeriön alaisia.
Venäjän tulisi radikaalisti vähentää keskusviranomaisten määrää. Keskusviranomaisiin tulisi
luoda tehokas pyyntöjen seurantajärjestelmä. Oikeusministeriössä kansainvälisistä tiedoksiannoista vastaava yksikkö on saatava työkykyiseksi.
6. Instituutioiden sisäistä toimintaa on ulkopuolisen vaikea tutkia. Useissa tutkimuksissa venäläistä järjestelmää on moitittu avoimuuden puutteesta ja informaation jakamisen vähyydestä. Johtamiskulttuuri on autoritäärinen ja asiaa hoitavien henkilöiden päätösvalta usein
vähäinen. Tämä heijastuu kansainvälisessä yhteistyössä siten, että yhteistyösuhteet ovat
muodollisia ja vuorovaikutus verraten vähäistä. Venäläisiin kollegoihin on – toisin kuin
esim. ruotsalaisiin tai virolaisiin – vaikea ottaa yhteyttä spontaanisti oikeusapupyynnön
edistämiseksi.
Vaikeaan lähestyttävyyteen esitetään parannuskeinona, että kansainvälisen oikeusavun yksiköt nostaisivat profiiliaan. Naapurimaiden tulisi yhdessä huolehtia säännöllisistä tapaamisista oikeusavun kehittämiseksi.
7. Henkilöstöresurssit ovat lukumääräisesti ottaen valtavat. Myös henkilöstön koulutus on
massiivista. Nimenomaan kansainvälisten sopimusten soveltamista koskevan koulutuksen
osuudesta ei yrityksistä huolimatta saatu tarkkaa käsitystä. Kielikoulutus on vähäistä. Vaikka yksityisellä sektorilla tapaa nuoria, kielitaitoisia juristeja, on heitä valtion virastoissa
vielä vähän. Kansainvälisessä yhteistyössä kielitaidon puute vaikuttaa mm. edustautumiseen kansainvälisissä kokouksissa. Euroopan neuvoston asiantuntijakomiteassa PC-OC:ssä
Venäjää ovat vuosikausia edustaneet ulkoministeriön yleisvirkamiehet, joilla ei ole ammatillista kokemusta oikeudellisesta yhteistyöstä.
Kansainväliseen oikeusapuun liittyvää ja kielikoulutusta tulisi lisätä. Venäjän omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi samoin kuin PC-OC:n toiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että Venäjän edustajat tulisivat keskusviranomaisesta.

13

Leena Lehtinen: Suomalainen ja venäläinen siviiliprosessi kansanvälisen täytäntöönpanon näkökulmasta. [Suomen]
oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:23. Helsinki 2003.
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9.5 Itää vai länttä?
Eräisiin Venäjällä tehtyihin ratkaisuihin on luonnollisesti löydettävissä historiallisia selityksiä. Onhan Venäjän federaation kausi kestänyt valtiohistoriallisesti mitattuna lyhyen aikaa.14
Varhaisimmat vaikutteet Venäjän oikeuteen tulivat enemmänkin etelästä ja idästä kuin lännestä.
Vasta Pietari Suuren ajoista lähtien läntinen yhteys vahvistui. Aiheellisesti 1800-loppua pidetään
Venäjän oikeuden kultakautena. Syntynyt mannermainen oikeusperinne katkesi kuitenkin täydellisesti vuoden 1917 vallankumoukseen.15 Sosialismin aikana luotiin omintakeinen, marxilainen oikeus- ja valtioteoria.16 Oikeusjärjestelmälle oli ominaista puolueen ylivalta, hallinnon neutraalisuuden
puute sekä lakien vähäinen osuus ja alemmantasoisten määräysten runsaus.
Perestroikan aikana sosialistinen talousjärjestelmä mureni. Gorbatšov pani alulle myös oikeusvaltiokehityksen. Neuvostoliitto hajosi joulukuussa 1991 ja Venäjän federaatiosta tuli sen jatkajavaltio.
Venäjän federaatio ilmoitti viipymättä siirtyvänsä kannattamaan markkinataloutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Jo lokakuussa 1991 oli aloitettu oikeusreformi, jonka tavoitteena oli tuomioistuinlaitoksen
itsenäisyyden lisääminen ja yhtenäisen tuomioistuinlaitoksen luominen. Perustuslain vahvistamisella 1993 oli suuri merkitys ihmisoikeuksien toteuttamisen kannalta. Venäjä haki Euroopan neuvoston jäsenyyttä toukokuussa 1992, vaikka lainsäädäntötyö oli vielä alkutekijöissään. Venäjä hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi tammikuussa 1996, minkä yhteydessä se sitoutui uudistusohjelmaan.17
Oikeudellisen yhteistyön kehittymisen kannalta on ratkaisevaa, että myös kansainvälinen yhteistyö
rikosasioissa oli poikki 1917 vallankumouksesta aina 1950-luvun loppupuolelle asti. Vasta 1970- ja
1980-luvuilla Venäjä ryhtyi systemaattisesti solmimaan kahdenvälisiä oikeusapusopimuksia. Ne

14

Kuudes luku sisältää katsauksen Neuvostoliiton yhteiskunta- ja oikeusjärjestelmään. Ks. esim. F.J.M. Feldbrugge:
Russian Law: The End of the Soviet System and the Role of Law. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht 1993 ja Raimo Katila: Talous- ja ulkomaankauppahallinto Neuvostoliitossa. WSOY. Juva 1985.
15
William E. Butler: Russian Law. Oxford University Press. Oxford 2003 ja Gordon B. Smith: Reforming the Russian
Legal System. Cambridge University Press. Cambridge 1996.
16
Juha Tolonen: Neuvostoliiton talousjärjestelmä ja sen oikeudelliset perusteet. Tampere University. Tampere 1976.
17
Venäjä - yhteiskunta ja hallinto. Hallinnon Kehittämiskeskus, Valtiovarainministeriö ja Painatuskeskus. Helsinki
1995 ja Vladimir Orlov: Yritystoiminta Venäjällä: yleiset oikeudelliset olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 1996.
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jakautuivat sosialistimaiden ja ei-sosialistimaiden kanssa tehtyihin.18 Tarvittava ohjeistus annettiin
asetuksilla: lain tasolla yhteistyötä koski vain yksi rikosprosessilain pykälä.
Historiallisten syiden lisäksi on löydettävissä maantieteellisiä selityksiä. Tämän tutkimuksen lähtökohta on hyvin eurooppakeskeinen. Venäjän strategisissa valinnoissa IVY-maiden välinen yhteistyö
on kuitenkin prioriteetti, jota ei voi ohittaa. Tutkimuksen mukaan yli 90 % oikeusapupyynnöistä
tapahtuu IVY-valtioiden kesken.19 Venäjän turvallisuuteen kohdistuvat uhat tulevat taasen etelästä.
Tämän vuoksi eurooppalainen yhteistyö ei tutkimuksen mukaan aina saa Venäjällä sitä painoarvoa,
mitä siltä Länsi-Euroopassa odotetaan.
Maantieteellisiin näkökohtiin voitaneen liittää myös suurvaltapolitiikkaan ja suvereniteettiin liittyvät seikat. Kansallisten järjestelmien sopeuttaminen monenkeskisten sopimusten vaatimuksiin
näyttää olevan suurvalloille vaikeampaa kuin pienemmille valtioille. Esimerkiksi käyköön eurooppalaisten yleissopimusten mukainen yhden keskusviranomaisen malli Venäjän toteuttamana versiona.
Oikeuteen kuuluu myös säädöksiä ja tuomioistuinratkaisuja syvempiä kerroksia. Tuori puhuu oikeuden kolmesta tasosta, jotka muuttuvat eri tahtiin: oikeuden pintataso, oikeuskulttuuri ja oikeuden
syvärakenne.20 Oikeuskulttuurissa erityinen merkitys on lakimiesten ammatillisella kulttuurilla.21
Venäjällä esimerkiksi oikeuslähdeoppi on pohjoismaiseen verrattuna hyvin suppea: sellaiseksi hyväksytään oikeastaan ainoastaan lakiteksti.22 Lain esitöitä ei julkaista eivätkä ne kuulu oikeuslähteisiin. Esimerkiksi rikosprosessilain kommentaareissa23 ei lainkaan mainita lain esitöitä eikä niissä
myöskään kommentoida ainuttakaan oikeustapausta. Korkeimpien oikeuksien antamilla ohjeilla on
kuitenkin arvovaltaa. Tämä saattaa olla syynä melko kasuistiseen lakitekniikkaan. Lakia saatetaan
tulkita ainoastaan sen sanamuodon perusteella ilman tarkempaa tietoa sen tarkoituksesta.
Oikeuden syvätason ilmiöihin on vielä vaikeampi pureutua. Institutionaalisella puolella Venäjän
pulmana on lakiuudistusten istuttaminen vanhoihin, muuttumattomiin rakenteisiin ja entiseen toi18

George Ginsburgs: The Soviet Union and International Cooperation in Legal Matters, Part 3: Criminal Law. Martinus
Nijhoff Publishers. Dordrecht 1994.
19
Tutkija on haastatellut pääsyyttäjänviraston kansainvälisen yksikön asiantuntijoita lokakuussa 2001, huhtikuussa
2002 ja syyskuussa 2003.
20
Kaarlo Tuori: Ideologiakritiikistä kriittiseen positivismiin. Teoksessa Juha Häyhä (toim.): Minun metodini. WSOY.
Helsinki 1997.
21
Ks. esim. Sergei Lee: Legal Practice in Russia. Defensor Legis 2001:4.
22
M.M. Rassolov – V.O. Lutšin – B.S. Ebzejev (toim.): Teorija gosudarstva i prava. Unity. Moskova 2002.
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mintakulttuuriin. Sanotaan, että uudistusten läpivieminen Venäjällä on aina törmännyt Venäjän
laajuuteen ja kansan vastustukseen.
Modernin oikeuden syvärakenteet jäsentyvät oikeusvaltion ympärille. Tässä tutkimuksessa oikeudellisten traditioiden erot tulivat esiin esimerkiksi suhtautumisessa poliittisiin rikoksiin. Sosialistinen järjestelmä ei tuntenut poliittisia rikoksia, sillä kaikki rikokset katsottiin hyökkäykseksi laillista
yhteiskuntaa vastaan. Liittyessään eurooppalaiseen luovutussopimukseen ja oikeusapusopimukseen
Venäjä teki varauman, jonka mukaan se ei tunne poliittisen rikoksen käsitettä.
Poliittisen rikoksen käsitteestä ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää.24 Tarkastelu voidaan
jakaa kolmeen näkökulmaan. Ensimmäinen näkökulma on ilmiön takeneva tarkastelu, jossa tutkitaan rikosprosessia edeltävää vaihetta. Vaikka rikos itsessään ei olisi poliittinen luonteeltaan, poliittisen rikoksen käsitteeseen kuuluvaksi tulkitaan poliittisista motiiveista syntyneet rikostutkinnat,
jotka ovat johtaneet luovutus- tai oikeusapupyynnön syntyyn. Toinen näkökulma koskee itse rikollisen teon määrittelyä, mikä on saanut oikeuskirjallisuudessa eniten huomiota. Yleisemmin käytössä
olevassa menetelmässä vaaditaan, että ns. relatiivisessa poliittisessa rikoksessa poliittiset ainesosat
dominoivat. Lisäksi kansainvälisessä sopimuskäytännössä pyritään nimettyjen rikosten poissuljentaan poliittisten rikosten piiristä. Kolmas näkökulma on etenevä tarkastelu, ts. mitä tapahtuu sen
jälkeen, kun henkilö on luovutettu. Tällöin punnitaan odotettavissa olevan oikeudenkäynnin todennäköistä oikeudenmukaisuutta.
Venäjän osalta tulkintavaikeudet eivät koskekaan varsinaisesti rikoksen määrittelyä, vaan pyyntöä
edeltävää tai sen jälkeistä vaihetta. Valtio ei voi kuitenkaan jahdata rikoksentekijää muussa tarkoituksessa kuin normaalin rikosvastuun toteuttamiseksi. Oikeuden ja politiikan kietoutuminen on syvärakenteen ilmiö, joka muuttuu kaikkein hitaimmin.
Venäjällä on vuosisatoja käyty taistelua länsimaista yhteistyötä puoltavien suuntausten ja itäisten,
Venäjän ainutlaatuisuutta korostavien suuntausten välillä.25 Viimeksi mainittu on johtanut pitkiin
eristäytymisen kausiin Venäjällä. Venäjä kulkee kehityksessään jatkuvasti vedenjakajalla. Vaikka
merkittäviä lakiuudistuksia on tehty, Venäjän integroituminen eurooppalaiseen oikeusyhteisöön on

23

Kommentarii k ugolovno-protsessualnomu kodeksu Rossijskoi Federatsii, Norma, Moskova 2002 ja Ugolovnoprotsessualnyi kodeks Rossijskoi Feratsii, Kommentarii, Spark, Moskova 2002.
24
Christine van den Wijngaert: The Political offence exception to Extradition. Kluwer. Deventer 1980.
25
Alpo Juntunen: Kommunismin kollektiivinen taakka. Kanava n:o 8/2001.
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melko ohuen langan varassa. Tavoitteen toteuttamisessa kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä
rooli.
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОЦЕНКА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 1
9.1 Цели исследования

Конвенции Совета Европы о выдаче (1957 г.) и о взаимной правовой
помощи по уголовным делам (1959 г.) вступили в силу в России в
марте 2000 года. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.)
вступила в силу в декабре 2001 года.2
Задачей исследования было выяснить, приведены ли вышеупомянутые
конвенции Совета Европы в исполнение достаточно эффективно в
России.
Перед исследованием были поставленные следующие вопросы:
- какие обязательства возлагают конвенции Совета Европы в
сфере уголовного права на государства–члены;
- каким образом Совет Европы и международное сообщество
осуществляют контроль за исполнением обязательств по
конвенциям;
- в какой степени Россия удовлетворяет критериям,
предъявляемым к надлежащей международной правовой помощи по
уголовным делам;
- отличается ли каким–либо образом международное
взаимодействие с Россией от взаимодействия c другими
государствами, и как развивать это сотрудничество ?
В исследовании включало были применены различные методы. Главный
из них – метод сравнительно–правового анализа. Исходя, главным
образом, из требований европейских конвенций, для исследования в
начале были созданы критерии по оценке правовой помощи. Затем
был рассмотрен вопрос о отражении данных критерии в государствах
Западной Европы. В заключении с учётом этих критерий была
рассмотрена система правовой помощи в России. С целью придания
исследованию дополнительного веса в исследование включено
эмпирическое изучение запросов о правовой помощи.

1

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук,
в которой рассматриваются конвенции Совета Европы в сфере уголовной
юстиции и их исполнение в России. Автором диссертации является
магистр юридических наук Мерья Норрос. Глава 9 диссертации переведена
на русский язык. Имея в виду русских читателей, по мере
целесообразности сделаны ссылки на главные источники.
2
Тексты конвенций Совета Европы, их ратификации и оговорки можно
найти по адресу: www.conventions.coe.int.
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Точка зрения является функциональной, поскольку автор
интересуется проблематикой эффективности правовой помощи и
возможностями ее развития. Аспект исследования – точка зрения
центрального органа, поскольку автор работает в Международном
отделе Министерства Юстиции Финляндии в качестве эксперта.
Основные результаты и выводы исследования следующие:
9.2 Роль Совета Европы как органа контроля за соблюдением
обязательств конвенций
Исследование делится на две части. В первой части
рассматривается Европа в целом.
Во второй главе первой части исследования намечается
пространство, в которой осуществляется сотрудничество в сфере
уголовной юстиции. Международная преступность государственных
границ не признает. Конвенции Совета Европы по вопросам
сотрудничества в сфере уголовного права уже почти 50 лет служат
базой для европейского сотрудничества. Почти все 45 государств–
членов Совета Европы присоединились к европейским конвенциям в
сфере уголовного права.
В соответствие с Венской конвенцией (1969 г.) о международных
договоров, государства обязаны в соответствии с правилом pacta sunt
servanda привести в исполнение международные договорные
обязательства. Несмотря на то, используется ли страной
монистический или дуалистический подход, государство обязано тем
или иным образом обеспечить приведение своего национального
правопорядка в соответствие с договором. Государство не может,
ссылаясь на требования своего национального законодательства,
уклоняться от международно–правовых обязательств. Международное
сообщество традиционно не интересуется тем, каким способом
государства обеспечивают исполнение договорных обязательств.
Однако в новейших международных конвенциях, как в конвенции об
отмывании денег, все больше внимания уделяется вопросам
исполнения договора, в частности, квалификации соответствующих
правонарушений и созданию действенного механизма его реализации.
Имплементация договорных обязательств в национальное
законодательство является требовательной задачей. Традиция
законотворческой деятельности монистического государства
отличается от традиции дуалистического государства. Существенным
является то, что в случае противоречия между положением
международного договора и национальной нормой существует
общепризнанный механизм разрешения коллизии.
Другим важным фактором европейского сотрудничества являетя
Европейский Союз. В течение последних лет замечается сильное
развитие сотрудничества в области правосудия и внутренних дел.
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Сотрудничество Евросоюза с Россией образует сложную матрицу, в
которой соединяются внешняя политика и различные секторные
политики. Целью сотрудничества в сфере уголовного права является
прежде всего борьба с организованной преступностью. Россия,
естественно, преследует свои цели в сотрудничестве с Евросоюзом,
призванные обеспечить её национальные интересы.
Из третьей главы исследования явствует, что главная задача
Совета Европы состоит в оказании содействия осуществлению
демократии и прав человека. Эта организация обладает развитым
механизмом для разработки международных договоров и управления
их исполнением. Конвенции о сотрудничестве в сфере уголовного
права разрабатываются в рабочих группах, подчиненных Комитету по
вопросам уголовного права (European Committee on Crime Problems - CDPC).
После их принятия Комитетом министров они открыты для
ратификации государствами–членами. Государства вправе делать
оговорки к международным конвенциям. Сохранение баланса в
политике оговорок представляет собой насущную задачу для Совета
Европы.3
Наиболее главные конвенции о сотрудничестве в сфере уголовной
юстиции представлены в конце третьей главы. Конвенцию о выдаче
ратифицировали 45 государств, а Конвенцию о взаимной правовой
помощи по уголовным делам – 42 государства, т.е. они входят в
число самых "популярных" конвенций Совета Европы. Конвенция об
отмывании денег представляет тип инструмента следующего
поколения и к ней присоединилось 41 государство.
В 1990–ые годы в Совет Европы вошло много новых членов из
Восточной Европе, что поставило большие задачи перед этой
организацией. Главным условием членства в этой организации
является признание принципа правового государства, уважение прав
человека и основных свобод. Россия была принята в члены Совета
Европы в январе 1996 года, хотя в некоторых кругах выражались
сомнения по поводу её соответствия требованиям членства.
В четвертой главе исследования освещены вопросы о том, как при
Совете Европы осуществляется контроль за соблюдением
государствами–членами членских обязательств. Для осуществляемого
на политическом уровне контроля как Комитет Министров, так и
Парламентская Ассамблея создали свои системы мониторинга. В 2002
году рассматривался вопрос о том, в какой степени Россия
выполнила членские обязательства, взятые ею на себя в 1996 году.
Согласно заключению, обязанность ратификации основных конвенций
исполнена, но особого внимания требует исполнение новых
законодательных актов во многих областях права. Работа по
развитию поддерживается при Совете Европы различными программами
сотрудничества и помощи.
3

Jörg Polakiewicz: Treaty-making in the Council of Europe. Council of Europe Publishing. Strasbourg
1999.
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Устав Совета Европы не включает положений, которыми был бы
возложен на Комитет Министров либо на какой-либо иной орган
контроль за исполнением конвенций. Эти вопросы урегулированы
принципами международного права и положениями самих конвенций. В
основном контроль осуществляют межправительственные комитеты.
Сотрудничество в сфере уголовного права возглавляет и
координирует Комитет по вопросам уголовного права, CDPC. В его
подчинении работает экспертный комитет Committee on Experts on the
Operation of European Conventions in the Penal Field - PC-OC, которому поручено
оказание содействия применению конвенций на практике. Значение
PC-OC является критическим для обеспечения единообразного
толкования и применении конвенций о сотрудничестве в сфере
уголовного права. Однако, задачей комитета не является
наблюдение за исполнением конвенций отдельными государствами–
членами. Только в отношении мер, предпринятых для предотвращения
отмывания денег, для отдельных стран составлена система оценок.
Эвалюации по данной системе основываются на поручения от
Комитета министров.
9.3 Договорные обязательства по сотрудничеству в сфере уголовной
юстиции
В пятой главе исследования основное внимание уделено изложению
договорных обязательств по оказанию правовой помощи. Сначала из
конвенций Совета Европы были выделены "основные обязательства",
вытекающие из их статей. Например, для определения центрального
органа и иммунитета свидетеля созданы свои критерии. Многие
западноевропейские страны (страны–члены Евросоюза) уже почти 50
лет применяют европейские конвенции. В связи с этим оценочные
критерии были дополнены некоторыми элементами, которые
основываются на оценке взаимной правовой помощи, осуществлённой
в 1998–2000 годы в странах–членах Евросоюза.4
Особенно в сфере европейского права в научной среде говорят об
исследовании имплементации, под которой понимается исполнение
директив Европейского Сообщества с помощью национальных
законодательных или иных действий. В определении термина
"имплементация", сделанном Тала, особо подчеркивается значение
различных практических действий властей для исполнения
положений.5 Так же в т.н. исследованиях транзиции, предметом
которых является переходный период в Восточной Европе,
подчеркивается роль институтов в продвижении перемен.6 Эти
исследовательские традиции поддерживают решение автора
4

Итоги первой оценки – взаимная правовая помощь по уголовным делам.
Официальный бюллетень Европейских Сообществ № С 216, 1.8.2001.
5
Jyrki Tala: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki 2001.
6
Soili Nystén-Haarala: Russian Law in Transition. Kikimora Publikations. Helsinki 2001.
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рассматривать, кроме законодательных, также и критерии,
связанные со структурой и функциями органов власти.
Итак, в данной работе оценочные критерии были разделены на три
уровня, т.е. законодательный (критерия 1-32), структурны й
(33.39)и кадрово–ресурсный (40-41) уровни. Законодательный
уровень включает ратификацию соответствующих конвенций и
разработку необходимого национального законодательства, под
институциональном уровнем понимается структурная эффективность
центрального органа и подчиненных ему органов, а кадровые
ресурсы заключаются в знаниях и умениях персонала, работающего в
сфере правовой помощи. В этом делении использован опыт,
накопленный автором в 1999-2002 годы, участвуя в международном
проекте по развитию систем правовой помощи Эстонии, Латвии и
Литвы.
Вышеизложенным образом автором были созданы всего 41 различных
критерии. Данные критерии представлены в нижеследующей таблице.
В пятой главе освещен вопрос о том, каким образом реализуются
критерии на практике в западноевропейских государствах. В
качестве источника использованы итоги вышеупомянутой эвалуации
ЕС, и особенно связанные с ней оценки в отношении отдельных
стран. Уделяется внимание, по мере возможности, помимо
законодательства также и устоявшимся процедурам и проблемам
практического плана.
9.4 Соответствует ли система правовой помощи в России критериям
международной правовой помощи ?
Во второй части исследования рассматриваются аналогические
вопросы, затрагивающие Россию. Научный интерес состоит в
изучении вопроса как исполняются критерии в России.7
Главные отличия, найденные путем сравнительно–правового анализа
в отношении стран Западной Европы, с одной стороны, и России, с
другой стороны, в насыщенном виде отражены в следующей таблице:

7

Главные российские источники следующие: 1) А.Г.Волеводз:
Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем
денежных средств и имущества; правовые основы и методика,
Юрлитинформ, Москва 2000. 2) В.М.Волженкина: Нормы международного
права в российском уголовном процессе, Юридический центр, Санкт–
Петербург 2001, а также того же автора: Выдача в российском уголовном
процессе, Юрлитинформ, Москва 2002. 3) А.Г.Кибальник: Современное
международное уголовное право, Юридический центр, Санкт–Петербург
2003. 4) В.В.Милинчук: Институт взаимной правовой помощи по уголовным
делам, Юрлитинформ, Москва 2001.
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Таблица 2. Сравнение критериев правовой помощи между странами
Западной–Европы и Россией.
Критерий

Западная Европа

1. Ратификация
2. Введение в действие Монизм/дуализм.

3. Законодательство о
правовой помощи
4. Центральный орган
(ст. 15 Конвенции о
правовой помощи)

Отдельный
закон/часть
процессуального
закона.
Один (Минюст).

5. Судебные органы
(24)
6. Порядок сношений

По общему правилу
суды и прокуратура.
Между центральными
органами. В срочных
(15)
случаях прямо.
7. Переводы документов У всех государств
(16)
оговорка в отношении
языка.
8. Запрос о правовой
Содержание запроса.
помощи (14)

9. Исполнение запроса
(3 и 4)

Компетентные органы
– прокурор или
судья.
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Россия
На основании закона
о ратификации
данного мн. акта.
По ст. 15(4)
Конституции монизм.
При противоречии
применяется норма
мн. акта. В сфере
уголовно–правовой
науки различные
мнения.
Часть пятая УПК о
международном
сотрудничестве.
Шесть (Верховный
суд, Минюст, МВД,
ФСБ, [ФСНП],
Генпрокуратура).
Также МВД, ФСБ [и
ФСНП].
Также.
Также.
ст.ст. 453 и 454 УПК
Проблематично, в
частности, описание
деяния. Указание
ответственного лица.
Также ст. 457 УПК.
Нет однозначной
нормы о том, запросы
какого типа возможно
исполнять в России
(ср. со ст. 453).

10. Основания для
отказа
(2 и 19)

Многочисленные
оговорки, в
частности, non bis in
idem.

Оговорка non bis in idem
и о политических
преступлениях.
ч. 4 ст. 457 УПК.

11. Применяемый закон
(3)

Обычно применяется
свой закон, но
возможно и
применение закона
иного государства,
если просьба об этом
предъявлена.
Оговорки в отношении
сроков.

Также.
ч. 2 ст. 457 УПК.

12. Вручение
документов (7)

13. Вызов свидетелей
(8–11)

14. Иммунитет (12)

15. Сведения о
судимости (13)
16. Передача
уголовного
преследования (21)
17. Обыск и выемка
имущества (5)

Важное правило

Не применяется всеми
государствами
Множество оговорок

18.Конфиденциальность, По международной
ограничение
практике могут
использования
устанавливаться
ограничения.
19. Обжалование
Значительные
различия в праве
обжалования в разных
государствах.
20. Расходы (20)
21. Обязательство по
Множество оговорок,
выдаче (ст. 1
в частности,
Конвенции о выдаче) гуманитарные
причины.
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Нет правил на уровне
закона о порядке
вручения документов
иного государства.
Срок – 50 дней.
ч.ч. 1–3 ст. 456
УПК.Нет правила о
компенсации,
выплачиваемой
свидетелю.
Широкое понятие
иммунитета.
Иммунитет свидетеля
урегулирован ч. 4
ст. 456 УПК
ст. 458 УПК
Обычно между
странами СНГ.
Также оговорка.
Нет однозначного
правила на основании
иностранного
запроса.
Нет правил.

Особая черта –
надзор за
законностью.
Оговорка, в
частности, о
справедливом
судебном

22. Преступления, в
связи с которыми
выдача возможна (2)
23. Основания для
отказа в выдаче (2,
19)

24. Собственные
граждане (6)
25. Смертная казнь
(11)

26. Порядок выдачи

27. Специальное
правило (14)
28. Запрос о выдаче
(12)
29. Территориальное
применение УК
30. Заключение под
стражу (в
частности, 16)

Минимумы наказаний
а) обвиняемый – 1
год
б) осужденный – 4 м.
Оговорки особенно в
отношении вида
преступления и
уголовного процесса.

Не выдаются, кроме
некоторых
исключительных
случаев.
Выдача не
производится в
страны, в которых
смертная казнь
приводится в
исполнение
Начинается с
временного
заключения под
стражу. Запрос о
выдаче в Минюст. Суд
рассматривает вопрос
о наличии
препятствий. Министр
юстиции принимает
решение.
Основной принцип.
Дополнительно
инструкции властей.
Вопросы о
компетенции и aut
dedere aut iudicare.
Решение принимается
судом.
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разбирательстве.
ч. 3 ст. 462 УПК
а) 1 год
б) 6 м. > можно
ошибаться
Оговорки, в
частности, в
отношении
политических
преступлений и
суверенитета. Ст.
464 УПК. Сложно с
точки зрения
законодательной
техники, т.к.
подлежат толкованию
вместе.
Не выдаются.
ст. 61 Конституции,
ч. 1 ст. 464 УПК и
ч.1 ст. 13 УК.
Смертная казнь
действует. На
практике не
исполняется на
основании указа
Президента.
Временное заключение
под стражу возможно.
Запрос о выдаче в
Генпрокуратуру.
Генеральный прокурор
принимает решение.
Обжалование в суд.
ст.ст. 462 и 463
УПК.
“Правило
конкретности“
ст. 461 УПК.
ст. 460 УПК.
ст. 12 УК и ст. 459
УПК.
а) Прокурор (при
наличии иностранного
постановления о
заключении под
стражу)

б) Суд (если нет
такового)
ст. 466 УПК.
ст. 115 УПК (изменен
07/2003).

31. Замораживание
средств
(ст. 11
Конвенции об
отмывании денег)

32. Конфискация
имущества (13)
33. Роль центрального
органа

Центральный пункт,
принимающий запросы
о правовой помощи,
иные функции
которого варьируются
в разных странах.

34. Прямые контакты

Число прямых
контактов растет.
Вообще работает
безупречно. Однако
во многих
государствах
излишняя бюрократия:
многократные
проверки и
промежуточные этапы.

35. Эффективность
деятельности

36. Инструктаж и
информация

37. Надзор и
статистика

У многих стран нет
комплексной
стратегии развития
правовой помощи.
Основной инструктаж
есть.
Нет всеобщей
статистической
системы, статистика
не используется
основанием для
принятия решений
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Нет однозначного
правила о том, что
мера обеспечения
может осуществляться
и по иностранному
запросу.
Понятие конфискации
в УК требует
доработки.
Шесть центральных
органов, между
которыми мало
координации.
Генпрокуратура
главный исполнитель
в сфере правовой
помощи по уголовным
делам и единственный
полномочный по
выдаче орган.
Не предполагаются.
Прокуратура жестко
централизованный
орган. Число
запросов большое.
Особая черта –
невозвращение
запросов.
Соответствующее
подразделение
Минюста чрезмерно
перегружено.
Прокуратурой издано
множество
инструкций.
Иностранному коллеге
трудно узнавать о
продвижении запроса.
Нет единой системы
регистрации. Имеется
рукописная
статистика.

38. Перевод документов У многих стран
проблемы с
финансированием и
качеством.
39. Материальные
Развиваются
ресурсы
информационные
системы.
40. Кадровые ресурсы
Вообще проблемы с
достаточностью.
41. Обучение
Недостатки в
систематичности.

У судов проблемы с
финансированием.
Ресурсы судебных
органов все еще
скудны.
У судов недостача в
кадрах.
Обучения
специалистов
иностранным языкам
недостаточно.

В отношении России часто отмечают, что законодательство
значительно расходится с правоприменительной практикой. В связи
с этим в исследовании проведён эмпирический анализ, целью
которого измерить эффективность правовой помощи, оказываемой
Россией, по сравнению с другими странами. Материалом этого
анализа являются запросы о правовой помощи по уголовным делам,
поступившие в центральный орган (Минюст Финляндии), а также
направленные оттуда в 2001 году.
В 2001 году количество запросов о правовой помощи по уголовным
делам со всеми странами Европы составило всего 1 127 единиц, из
которых количество дел о вручении документов – 817, запросов о
доказательствах – 199, просьб о возбуждении уголовного
преследования – 16, выдач – 36, передач осужденных – 9 и 50
иного рода. Между Финляндией и Россией передано (в обоих
направлениях) 201 дело о вручении документов, 16 запросов о
доказательствах и 7 просьб уголовного преследования.
Результаты эмпирического анализа следующие:
- Поручения о вручении документов представляет собой самую
большую группу запросов о правовой помощи. Рассмотрение
запроса о вручении документов, направленного из Финляндии,
продлилось в Эстонии 88 дней (медиана), в России - 166 дней
и в других европейских странах - 116 дней. Исполнение
запроса о вручении документов, поступившего в Финляндию,
длилось в Финляндии только 35 дней. При подсчете случаев, в
которых вручение документов адресату состоялось в
действительности, результатом стало от 64 % до 75 %. Россия
не уступала другим государствам в проценте состоявшихся
вручений. Зато, характерной для России была "пропажа"
запросов, т.е. 15 % запросов о вручении документов вообще
не возвратились в Финляндию. Направившие их уездные суды
считают это весьма досадным явлением. В соответствии
эмпирическому анализу, требуемое для вручения документа
время в России значительно дольше, чем в других европейских
странах. Компетентным органам России следует обратить на
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это внимание. К тому же автор рекомендует Российским
центральным органам создать систему мониторинга, с целью
избежания “пропажи“ запросов.
-

Под запросом о доказательствах понимается просьба о
получении различных доказательств. Наибольшее количество
запросов было между Финляндией и Эстонией (30), затем
Испанией (24), Великобританией (23), Германией (19) и
Россией (15). Запросы, как правило, касались допроса
свидетеля или обвиняемого, во многих случаях также
запрашивали сведения о банковских счетах. Исполнение
запросов, поступивших из странах Европы в Финляндию,
длилось от двух до трех месяцев, а направленных из
Финляндии в другие западноевропейские страны - в среднем
шесть месяцев.

-

Необходимо отметить, что запросы о доказательствах на
стадии предварительного расследования между Финляндией и
Россией, как правило, не передаются на основании
европейской конвенции, а – двустороннего соглашения о
сотрудничестве в борьбе с преступностью (1994 г.), в связи
с чем их можно было исследовать только ограниченно. В
России, в Республике Карелия, исполнение запроса требовало
в среднем 2-3 месяца.

-

В российских запросах о правовой помощи обычно были ссылки
на европейскую конвенцию, и они в общих чертах никак не
отличались от запросов, поступивших из других стран.
Запросы о доказательствах касались главным образом
экономических преступлений, доля традиционных преступлений
осталась незначительной. Автор хотел бы обратить особое
внимание на описание деяния в запросах, а также на указание
контактных данных ответственных лиц, если соответствующие
российские органы пожелают улучшить результаты правовой
помощи.

-

В 2001 году не было ни одного случая выдачи между Россией и
Финляндией. На основании некоторых иных случаев, имевшихся
место ранее между Финляндией и Россией, можно отметить, что
Россия применяет европейскую конвенцию. Однако по случаям,
обсуждавшимся в средствах массовой информации (особенно
Закаев), можно отметить, что для повышения международного
доверия России следует обратить особое внимание на
обязательства Конвенции о правах человека в отношении
справедливого судебного разбирательства в случаях, когда
процесс связан с выдачей.

-

Примеры возбуждения уголовного преследования были только со
стороны Финляндии в Россию. Было бы возможно в большей
степени воспользоваться этой процедурой при условии
предварительного, более чёткого определения подходящих к
данной процедуре случаев.
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-

Применение Конвенции об отмывании денег касался один
случай, который о том, что у России нет достаточно
однозначного национального законодательства о замораживании
и конфискации средств по иностранному запросу.

Результаты исследования указывают на то, что самые насущные для
России потребности в развитии заключаются в следующих вопросах:
1. Конституция 1993 года перевела Россию от дуалистической
системы к монистической.8 Несмотря на систему, государство,
присоединившееся к международной конвенции, обязано тем или
иным образом обеспечить приведение своего национального
правопорядка в соответствие с нормами данного международного
акта. Как отмечает Шейнин, в условиях монистического подхода на
стадии применения международного акта приходится решать, по
крайней мере, часть тех проблем, которые в дуалистических
странах решаются при выборе формы введения в действие
договорных положений.9 Хотя Конституция России гласит, что в
случае противоречия предпочтение отдается нормам
международного договора, на стадии ратификации необходимо
обеспечить включение основных договорных положений в
национальное законодательство.10 Особенно в сфере уголовного
права, в которой договорные положения нередко затрагивают
права и обязанности граждан, отдельный прокурор или судья,
исходя из требований принципа законности, не склонен
приступать к прямому применению международного акта.
В России необходимо стимулировать юридические дебаты, где бы
анализировался порядок введения в действие международных
договоров, а также поддерживалось развитие гармонизирующей
законотворческой традиции.
2. Уголовно–процессуальный кодекс России был полностью
реформирован в 2001 году. Можно сказать, что сейчас УПК России
соответствует европейским стандартам по справедливому
судебному разбирательству. Например, полномочия по
рассмотрению вопроса о заключении подозреваемого под стражу
переданы от прокурора суду. В России особое внимание уделяется
принципу состязательности сторон в процессе. С другой стороны,
требования закона к форме, например, по отношению срокам и
допустимости доказательств – жестки. В новый УПК впервые в
истории России включены положения о международном
сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. Пятая
часть УПК включает основные правила выдачи преступников,
взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче
8

Tarja Långström: Transformation in Russia and International Law. Helsinki 2002.
Martin Scheinin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja.
Helsinki 1991 (s. 121 - 123)
10
Это подчеркивает и В.Цепелев: Исполнение Россией международно–
правовых обязательств в уголовно–правовой сфере. Российская Юстиция
2000.
9
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осужденных.
Автор делает вывод, что основные положения европейских
конвенций о выдаче и правовой помощи имплементированы в УПК.
3. В исследовании высказывается мнение, что политическим и
фактическим приоритетом России является сотрудничество между
странами СНГ. О правовой помощи между странами СНГ имеется
конвенция по гражданским, семейным и уголовным делам,
подписанное в Минске в 1993 году. В указанной конвенции
внимание уделяется положениям о выдаче за счет иных форм
правовой помощи. В России крепка и традиция двусторонних
договоров.11 Эти традиции в какой–то степени нашли отражение в
УПК. Например, ч. 3 ст. 462 УПК, касающаяся выдачи, основана
на Минской конвенции и отличается от ст. 2 европейской
конвенции о выдаче (6 месяцев против 4 месяца). В случае, если
применяющее закон лицо не имеет при себе текста конвенции,
риск недоразумений налицо.
По мнению автора с точки зрения применителя закона следует
обратить внимание в законотехническом смысле на более чёткое
разграничение сотрудничества на договорном основании от
сотрудничества без такого основания. Также необходимо
обеспечить применителя закона текстами конвенций.
4. Несмотря на комплексную реформу уголовного процесса, на уровне
законодательства все еще существуют некоторые моменты, которые
не соответствуют требованиям европейских конвенций:
а) В законодательстве отсутствуют подробные правила процедуры
при вручении документов, поступивших из иностранного
государства;
б) Понятие конфискации в УК требует доработки в связи с тем,
что в нем не принимаются во внимание, в частности, требования
Конвенции об отмывании денег по части т.н. “конфискации
стоимости“;
в) В УПК отсутствует однозначное правило о том, что обыск и
выемка имущества с целью получения доказывания возможны также
и на основании иностранного запроса;
г) Таким же образом неясно, в какой степени правило УПК о
замораживании (арест) и конфискации средств, полученных
преступным путем, распространяется на выполнение иностранных
запросов.
д) Применение мер пресечения в контексте выдачи относится к
функциям прокурора, если приложено судебное решение
иностранного государства. В других случаях о заключении под
11

В данный момент в России действует около 600 международных
договоров о сотрудничестве в сфере уголовной юстиции, из которых 80 %
двусторонные. См. Цепелев.
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стражу решает суд. Из этого, по мнению автора, могут возникать
различия в процедурах.
5. На структурном уровне первое замечание касается центрального
органа. Россией заявлены шесть(ныне пять)центральных органов.
Милинчук считает число центральных органов России слишком
большим и предлагает с целью обеспечения эффективности
деятельности ограничиться Минюстом и Генпрокуратурой.12
Нетрудно присоединиться к этому мнению. Неясным остается,
координирует ли при государственном механизме какой–либо орган
деятельность разных органов. Например, запрос о правовой
помощи в отношении одного и того же преступления может
поступать в Финляндию от разных органов. Иностранные коллеги,
со своей стороны, затрудняются в идентификации компетентных
органов в России.
Деятельность центрального органа во всех странах является
критическим ключевым узлом с точки зрения эффективности
правовой помощи. В России централизованная система
Генпрокуратуры придает деятельности определённую
эффективность. С точки зрения Финляндии недостстком является
слабое развитие прямых контактов между органами юстиции.
Минюст России, как центральный орган, удушен запросами о
правовой помощи, как показывает исследование Лехтинен.13 В
отношении вручения документов недостатком можно считать и то,
что суды не подчинены Минюсту.
России следует радикально уменьшить число центральных органов.
Необходимо восстановить работоспособность подразделения
Минюста, отвечающего за вручение иностранных документов.
6. Внутреннюю деятельность институтов трудно исследовать со
стороны. Во многих исследованиях российская система
критикуется за отсутствие открытости и скудность раздаваемой
информации. Культура руководства авторитарна, полномочия
ответственных за дело лиц часто недостаточны. Это отражается
на международном сотрудничестве таким образом, что отношения в
сфере сотрудничества являются сравнительно формальными. С
российскими коллегами – в отличие, например, от шведских или
эстонских коллег – трудно связаться спонтанно, хотя бы с целью
продвижения какого–то запроса о правовой помощи.
Для устранения затруднений в контактах предлагается, чтобы
подразделения международной правовой помощи были более
активными. Необходимо, чтобы соседние страны вместе

12

Милинчук 2001 стр. 45–46.
Leena Lehtinen, Suomalainen ja venäläinen siviiliprosessi kansainvälisen täytäntöönpanon
näkökulmasta. (Suomen) oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:23. Helsinki 2003.
13
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обеспечивали регулярные встречи на тему развития правовой
помощи.
7. Кадровые ресурсы в количественном отношении огромны. Обучение
персонала также проводится масштабно. Но насколько велика
программа обучения именно по вопросам применения международных
договоров, точно выяснить не удалось.
Обучения иностранным языкам недостаточно. Хотя в частном
секторе практикуют молодые, знающие иностранные языки юристы,
в государственных учреждениях их пока мало. В международном
сотрудничестве незнание иностранных языков имеет значение, в
частности, для представительства на международных
конференциях. В экспертном комитете Совета Европы РС–ОС Россию
уже годами представляют чиновники общей линии МИД, у которых
нет профессионального опыта правового сотрудничества.
Для увеличения влияния России, равно как для успешного
достижения целей деятельности РС–ОС немаловажно, чтобы
делегаты России были бы представителями центрального органа.

9.5 Восток или запад ?
Некоторые решения, принятые в России, естественно, можно
объяснить историческими факторами. Ведь период Российской
Федерации в государственно–историческом смысле пока недолог. В
связи с этим в шестой главе исследования приводится обзор
общественной и правовой системы Советского Союза.14
Первое влияние на русское право исходило в средние века в
большей степени с юга и востока, чем с запада. Только со времен
Петра Первого укреплялась западная связь. Конец IX–ого века
заслуженно считается золотым периодом русского права. Однако,
образовавшаяся континентальная правовая традиция полностью
прервалась Октябрьской революцией 1917 года.15 Во время
социализма создавалась самобытная, марксистская теория
государства и права.16 Характерными чертами правопорядка являлись
гегемония коммунистической партии, отсутствие объективности в
управлении, незначительный роль законов и изобилие подзаконных
актов.

14

F.J.M. Feldbrugge: Russian Law: The end of the Soviet System and the Role of Law. Martinus
Nijhoff Publishers. Dordrecht 1993; Raimo Katila: Talous- ja ulkomaankauppahallinto
Neuvostoliitossa. WSOY. Juva 1985.
15
William E. Butler: Russian Law. Oxford University Press. Oxford 2003; Gordon B. Smith:
Reforming the Russian Legal System. Cambridge University Press. Cambridge 1996.
16
Juha Tolonen: Neuvostoliiton talousjärjestelmä ja sen oikeudelliset perusteet. Tampere University.
Tampere 1976.
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Во время перестройки развалилась социалистическая экономическая
система. Вместе с тем создали условия для построения правового
государства. Советский Союз распался в декабре 1991 года и
Российская Федерация стала его правопреемником. Российская
Федерация незамедлительно заявила о переходе на сторону рыночной
экономики и правового государства. Еще в октябре 1991 года
началась правовая реформа, целью которой было увеличение
самостоятельности судебных органов и создание единой судебной
системы. Принятие Конституции в 1993 году имело большое значение
для реализации прав человека. Россия в мае 1992 года подала
заявку на вступление в Совет Европы, хотя законотворческая
работа в стране только делала первые шаги. Россия была принята в
члены Совета Европы в январе 1996 года, в связи с чем она
обязалась провести программу реформ.17
С точки зрения развития правового сотрудничества решающим
являлось то, что международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства также было приостановлено с
революции 1917 года вплоть до конца 1950–ых годов. Только в
1970–ые и 1980–ые годы Россия начала систематически заключать
двусторонние договоры о правовой помощи. Они подразделялись на
договоры, заключенные с социалистическими и –
несоциалистическими странами.18 Необходимый инструктаж
осуществлялся постановлениями, на уровне закона сотрудничество
затрагивала лишь одна статья УПК.
Кроме исторических причин, существуют и географические факторы.
Подход настоящего исследования весьма евроцентристский.
Сотрудничество между странами СНГ является для России
стратегически неминуемым приоритетом. Примерно 90 % запросов о
правовой помощи осуществляются между странами СНГ.19 В большой
степени угрозы безопасности России исходят с юга. Поэтому
европейскому сотрудничеству, по результатам исследования, не
всегда уделяется такое внимание, какого ожидают на западе.
К географическим факторам можно включить и обстоятельства,
связанные с политикой великих держав и суверенитетом.
Приспособление национальных систем к требованиям многосторонних
договоров, по видимости, труднее великим державам, чем небольшим
государствам. Как пример можно привести модель одного
центрального органа по европейским конвенциям в варианте,
осуществленном Россией.

17

Venäjä - yhteiskunta ja hallinto. Hallinnon kehittämiskeskus. Valtiovarainministeriö ja
painatuskeskus. Helsinki 1995; Vladimir Orlov: Yritystoiminta Venäjällä: yleiset oikeudelliset
olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 1996.
18
George Ginsburgs: The Soviet Union and International Cooperation in Legal matters, Part 3:
Criminal Law. Martinus Nijhoff Publishers. Dordrecht 1994.
19
Автор беседовала со специалистами Международно–правового управления
Генпрокуратуры в октябре 2001 года, в апреле 2002 года и в сентябре
2003 года.
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Понятие права состоит не только из нормативных правовых актов и
судебных решений, а также из более глубоких слоев. Туори говорит
о трех уровнях права, которые меняются разными темпами:
поверхностный уровень права (т.е. законы), правовая культура и
глубинная структура права.20 В правовой культуре особую роль
играет профессиональная культура юристов, а также учение об
источниках права.21 В России данное учение очень узко по
сравнению со скандинавским: источниками права признаются
практически только нормы закона.22 Документы по разработке
законопроекта редко публикуются, они не считаются источниками
права. Например, в комментарии к УПК23 вообще не указывается
документов по разработке законопроекта и не комментируется ни
один прецедент. Однако, изданные высшими судебными инстанциями
инструкции пользуются авторитетом. Это может служить причиной
довольно казуистической законотворческой техники. Часто принято
толковать закон только на основании его формулировки без более
подробного знания его смысла.
Еще труднее вникнуть в явления глубинной структуры права.
Проблемой России на институциональной стороне является
осуществление правовых реформ на базе старых, инертных структур
с сохранением прежней культуры действий. Говорят, что проведение
реформ на Руси всегда сталкивалось с громадной территорией
страны и сопротивлением народа.
Глубинные структуры современного права формируются вокруг
правового государства. В настоящем исследовании различия в
правовых традициях проявились, например, по отношению к
политическим преступлениям. Социалистическая система
подчёркивала преступления против законного общественного строя.
При присоединении к европейским конвенциям о выдаче и правовой
помощи Россия сделала оговорку о том, что она не признает
понятия политического преступления.
По понятию политического преступления не существует однозначного
определения.24 Рассмотрение этого понятия, по мнению автора,
можно осуществлять с трёх точек зрения. Первая из них –
ретроспективное рассмотрение явления, когда изучается стадия,
предшествовавшая уголовному процессу. Хотя преступление как
таковое не имело политического характера, понятие политического
преступления проявляется в возбуждении уголовного дела по
политическим мотивам, что в своей очереди привело к запросу о
20
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23
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Российской Федерации, Комментарии, Спарк, Москва 2002.
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выдаче или правовой помощи. Вторая точка зрения касается
определения самого преступного деяния, чему в юридической
литературе уделено наибольшее внимание. Метод, который чаще
всего используется, предусматривает, чтобы в т.н. релятивном
политическом преступлении преобладали политические элементы.
Кроме того, в практике заключения международных договоров
предполагается исключение определенных преступлений из числа
политических. Третья точка зрения – это поступательное
рассмотрение, т.е. оценка того, что произойдет после выдачи
лица. При этом взвешивается вопрос о вероятной степени
справедливости предстоящего судопроизводства.
В отношении России затруднения толковании в основном не касаются
квалификации преступления, а стадии до или после предъявления
запроса. Ясно, что государство не может преследовать преступника
в других целях, кроме осуществления установленной законом
уголовной ответственности. Сплетение права и политики является
явлением глубинной структуры, которое медленнее всего
изменяется.
В России столетиями идет борьба между ориентацией, выступающей
за сотрудничество с западом, и ориентацией, подчеркивающей
самобытность России.25 Из последней теории вытекали
продолжительные периоды обособления России. Россия в своем
развитии идет постоянно по водоразделу. Хотя были осуществлены
значительные правовые реформы, интеграция России с европейским
правовым сообществом висит на тонком волоске. В достижении этой
интеграционной цели международное сотрудничество играет
немаловажную роль.

25

Alpo Juntunen: Kommunismin kollektiivinen taakka. Kanava n:o 8/2001.
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LIITE 1

Venäjän rikosprosessilain viides osa muutoksineen1
Viides osa

Kansainvälinen yhteistyö rikosprosessin alalla

Osasto XVIII

Tuomioistuinten, syyttäjien, tutkijoiden ja tiedusteluelinten yhteistyö vieraiden valtioiden vastaavien toimivaltaisten elinten ja virkamiesten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa

Luku 53

Perusmääräykset tuomioistuinten, syyttäjien, rikostutkijoiden ja
tiedusteluelinten yhteistyöstä vieraiden valtioiden vastaavien toimivaltaisten elinten ja virkamiesten sekä kansainvälisten järjestöjen
kanssa

453 § Oikeusapupyynnön lähettäminen
1. Kun on tarpeen suorittaa kuulustelu, katselmus, etsintä, takavarikko, asiantuntijalausunto tai
muu rikosprosessilaissa tarkoitettu prosessuaalinen toimi vieraan valtion alueella, tuomioistuin,
syyttäjä tai rikostutkija tekee pyynnön toimien suorittamisesta toimivaltaiselle vieraan valtion
viranomaiselle tai virkamiehelle noudattaen Venäjän federaatiota sitovaa kansainvälistä sopimusta, kansainvälistä sopimusta2 tai vastavuoroisuuden periaatetta.
2. Vastavuoroisuusperiaatteen vahvistaa kirjallisesti Venäjän federaation korkein oikeus, ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, turvallisuuspalvelu, narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden kontrollin valtionkomitea tai pääsyyttäjänvirasto sitoutuen Venäjän federaation puolesta antamaan oikeusapua vieraalle valtiolle yksittäisten prosessitoimien suorittamisessa.
3. Oikeusapupyyntö lähetetään seuraavien viranomaisten kautta:
1) Venäjän federaation korkein oikeus – kysymyksissä, jotka koskevat korkeimman oikeuden
toimintaa;
2) Venäjän federaation oikeusministeriö – kysymyksissä, jotka liittyvät kaikkien tuomioistuinten toimintaan, lukuun ottamatta Venäjän federaation korkeinta oikeutta;
3) Venäjän federaation sisäasiainministeriö, Venäjän federaation turvallisuuspalvelu, Venäjän
federaation narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden kontrollin valtionkomitea - koskien esitutkintatoimenpiteitä, jotka eivät vaadi tuomioistuimen päätöstä tai syyttäjän suostumusta.
4) Venäjän federaation pääsyyttäjänvirasto - kaikissa muissa tapauksissa.
4. Pyyntö ja sen liitteet käännetään asianomaisen vieraan valtion kielelle.

1

Alkuperäinen laki on annettu 22.11.2001 (18.12.2001). No 174-FZ. SZ (2001), No 52, st. 4921. Muutokset on huomioitu 7.7.2003 asti. Laki No 111-FZ SZ(2003) No 28, st. 2880.
2
Alkuperäistekstissä käytetty dogovor ja soglašenie on kumpikin suomeksi sopimus. Jäljempänä viitataan vain yhden
kerran sopimukseen.
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454 § Pyynnön muoto ja sisältö
Prosessitoimien suorittamista koskeva pyyntö laaditaan kirjallisessa muodossa, sen allekirjoittaa
lähettävä virkamies ja se varmennetaan asianomaisen viranomaisen leimalla, ja sen tulee sisältää:
1) lähettävän viranomaisen nimi;
2) vastaanottavan viranomaisen nimi ja olinpaikka;
3) rikosasian nimeäminen ja pyynnön luonne:
4) sen henkilön tiedot, jota pyyntö koskee, mukaan lukien syntymäaika- ja paikka, kansalaisuus,
ammatti, asuin- ja oleskelupaikka, ja juridisista henkilöistä nimi ja sijaintipaikka;
5) esitys selvitettävistä seikoista ja luettelo pyydetyistä asiakirjoista, esine- ja muista todisteista;
6) tiedot rikoksen olosuhteista, sen oikeudellinen luonnehdinta, asianomaisen rikoslain säännös, ja
tarvittaessa myös selvitys rikoksen aiheuttamasta vahingosta.
455 § Vieraan valtion alueelta saatujen todisteiden oikeusvoima
Todisteet, jotka on saatu vieraan valtion alueella sen virkamiesten täyttäessä rikosasiaa koskevaa
oikeusapupyyntöä tai jotka on lähetetty Venäjän federaatioon syytetoimenpiteisiin ryhtymistä koskevan pyynnön liitteenä, noudattaen Venäjän federaatiota sitovia kansainvälisiä sopimuksia tai
vastavuoroisuuden perusteella ja jotka on varmistettu ja toimitettu sovitussa järjestyksessä, nauttivat
samaa oikeusvoimaa kuin jos ne olisi saatu Venäjän federaation alueella tämän lain mukaisessa
järjestyksessä.
456 § Ulkomailla oleskelevan todistajan, asianomistajan, asiantuntijan, siviilikantajan, siviilivastaajan tai heidän edustajiensa kutsuminen
1. Todistaja, asianomistaja, asiantuntija, siviilikantaja, siviilivastaaja ja heidän edustajansa, jotka
oleskelevat Venäjän federaation alueen ulkopuolelle, voidaan heidän suostumuksellaan kutsua
rikosasian käsittelyyn asiaa hoitavan virkamiehen toimesta prosessitoimien suorittamista varten.
2. Kutsu lähetetään siinä järjestyksessä, kun tämän lain 453 §:n 3 momentissa säädetään.
3. Prosessitoimet, joihin kutsuttava osallistuu, ja jotka mainitaan tämän pykälän ensimmäisessä
momentissa, suoritetaan tämän lain mukaisessa järjestyksessä.
4. Paikalle tulevia henkilöitä, jotka on mainittu tämän pykälän ensimmäisessä momentissa, ei voida Venäjän federaation alueella syyttää, vangita tai heidän vapauttaan rajoittaa heidän tekemiensä sellaisten rikosten johdosta tai tuomioiden perusteella, jotka on tehty ennen kuin mainitut
henkilöt ovat ylittäneet Venäjän federaation rajan. Immuniteetti lakkaa, jos paikalle saapunut
henkilö, omatessaan mahdollisuuden poistua Venäjän federaation valtion alueelta, 15 päivän
kuluessa siitä, kun hänen läsnäolonsa ei enää ole virkamiehelle tarpeen, jatkaa oleskeluaan alueella tai pois lähdettyään palaa Venäjän federaation alueelle.
5. Henkilö, joka on vangittuna vieraan valtion alueella, kutsutaan siinä järjestyksessä, kun tämä
pykälä määrää, ehdolla että henkilö väliaikaisesti luovutetaan Venäjän federaation alueelle vieraan valtion toimivaltaisten viranomaisten tai virkamiesten toimesta pyynnössä mainittujen prosessitoimien suorittamista varten. Tällainen henkilö pysyy vangittuna koko Venäjän federaation
alueella oleskelun ajan ja vangittuna pitämisen perusteena on kyseisen vieraan valtion toimivaltaisen viranomaisen antama päätös. Henkilö tulee palauttaa kyseiseen vieraaseen valtioon
pyynnössä mainitussa ajassa. Siirron ehdot ja siitä kieltäytyminen määräytyy kansainvälisen
yleissopimusten tai vastavuoroisuustapauksissa kirjallisen sitoumuksen perusteella.
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457 § Oikeusapupyynnön täyttäminen Venäjän federaatiossa
1. Tuomioistuin, syyttäjä ja rikostutkija täyttävät heille asianmukaisessa järjestyksessä annetut
pyynnöt prosessitoimien suorittamisesta, jotka ovat saapuneet asianomaisilta toimivaltaisilta
vieraan valtion viranomaisilta ja virkamiehiltä, noudattaen Venäjän federaatiota sitovia kansainvälisiä sopimuksia tai vastavuoroisuuden perusteella. Vastavuoroisuus vahvistetaan vieraan valtion antamassa kirjallisessa sitoumuksessa antaa Venäjän federaatiolle oikeusapua yksittäisten
prosessitoimien suorittamisessa, minkö sitoumuksen vastaanottaa Venäjän federaation korkein
oikeus, ulkoasianministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, turvallisuuspalvelu, narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden kontrollin valtionkomitea tai pääsyyttäjänvirasto.
2. Pyyntöä täytettäessä noudatetaan tämän lain määräyksiä; kuitenkin voidaan soveltaa vieraan
valtion prosessilainsäädännön normeja noudattaen Venäjän federaatiota sitovia kansainvälisiä
sopimuksia tai vastavuoroisuuden periaatetta, jos se ei ole ristiriidassa Venäjän federaation lainsäädännön ja kansainvälisten sitoumusten kanssa.
3. Pyyntöä täytettäessä voivat olla läsnä vieraan valtion edustajat, jos siitä on sovittu Venäjää sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa tai vastavuoroisuutta koskevassa sitoumuksessa.
4. Jos pyyntöä ei voida täyttää, niin asiakirjat tulee palauttaa mainiten täyttämistä estävät syyt,
vastaanottavan viranomaisen kautta tai diplomaattista tietä vieraan valtion asianmukaiselle,
pyynnön lähettäneelle viranomaiselle. Pyyntö palautetaan täyttämättä sitä, jos sen täyttäminen
on ristiriidassa Venäjän federaation lainsäädännön kanssa tai sen täyttäminen voi aiheuttaa vahinko sen suvereniteetille tai turvallisuudelle.
458 § Asiakirjojen lähettäminen syytetoimenpiteisiin ryhtymistä varten
Jos ulkomaan kansalainen on syyllistynyt rikokseen Venäjän federaation alueella ja myöhemmin
osoittautuu oleskelevan sen rajojen ulkopuolella ja prosessitoimien suorittaminen hänen läsnäollessaan osoittautuu mahdottomaksi, niin esitutkinta-asiakirjat tulee lähettää Venäjän federaation pääsyyttäjänvirastoon, joka ratkaisee kysymyksen niiden lähettämisestä vieraan valtion toimivaltaisille
viranomaisille syytteen nostamista varten.
459 § Syytetoimenpiteisiin ryhtymistä koskevan pyynnön täyttäminen
Venäjän federaation alueella
1. Vieraan valtion viranomaisen pyynnön syytetoimenpiteisiin ryhtymisestä koskien Venäjän federaation kansalaista, joka on syyllistynyt rikokseen vieraan valtion alueella ja palannut Venäjän
federaatioon, käsittelee Venäjän federaation pääsyyttäjänvirasto. Esitutkinta ja oikeudenkäynti
tällaisissa tapauksissa suoritetaan tämän lain mukaisessa järjestyksessä.
2. Tapauksessa, jossa Venäjän kansalainen on tehnyt rikoksen vieraassa valtiossa ja palannut Venäjän federaatioon ennen syytetoimenpiteisiin ryhtymistä tekopaikalla, rikosjutun käsittely, rikoslain 12 §:n edellytysten täyttyessä, voidaan aloittaa niiden asiakirjojen perusteella, jotka asianomainen toimivaltainen viranomainen on esittänyt pääsyyttäjänvirastolle, tämän lain mukaisessa järjestyksessä.
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Luku 54

Henkilön luovuttaminen syytetoimenpiteisiin ryhtymistä tai tuomion
täytäntöönpanoa varten.

460 § Luovuttamista koskevan pyynnön lähettäminen koskien vieraan valtion alueella
oleskelevaa henkilöä
1. Venäjän federaatio voi lähettää vieraalle valtiolle pyynnön luovuttaa henkilö syytetoimenpiteisiin ryhtymistä tai tuomion täytäntöönpanoa varten perustuen kansainväliseen sopimukseen tämän valtion kanssa tai pääsyyttäjänviraston sitoumukseen luovuttaa tulevaisuudessa vastavuoroisuuden perusteella tälle valtiolle henkilöitä noudattaen Venäjän federaation lakia.
2. Luovutuspyyntö lähetetään vastavuoroisuuden perusteella, jos molempien maiden lainsäädännön perusteella teko, jota luovutuspyyntö koskee, on rangaistava ja siitä on säädetty vähintään
yhden vuoden vapausrangaistus tai ankarampi rangaistus – koskien luovuttamista syyttämistä
varten taikka jos henkilö on tuomittu vähintään kuuden kuukauden vapausrangaistukseen - koskien luovuttamista tuomion täytäntöönpanoa varten.
3. Kun luovuttamispyynnön tekeminen tulee ajankohtaiseksi ja perusteet sen tekemiselle täyttyvät
tämän pykälän 1 ja 2 momentin mukaisesti, kaikki tarpeellinen aineisto on toimitettava pääsyyttäjänvirastoon sen kysymyksen ratkaisemista varten, lähetetäänkö luovutuspyyntö asianomaiselle vieraan valtion viranomaiselle koskien kyseisen valtion alueella oleskelevaa henkilöä.
4. Luovuttamispyynnön tulee sisältää:
1) pyynnön esittäneen viranomaisen nimi ja osoite
2) luovutettavan henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, kansalaisuustiedot, asuin- tai olinpaikka
ja muut henkilötiedot ja mahdollisesti ulkonäön kuvaus, valokuva ja muu aineisto, joka auttaa
henkilöllisyyden tunnistamisessa;
3) tosiasiallisten olosuhteiden kuvaus ja oikeudellinen luonnehdinta siitä teosta, jonka tekijästä
luovuttamista pyydetään, mukaan lukien tiedot aiheutetun vahingon suuruudesta sekä sen lainkohdan esittäminen, mikä teosta on säädetty ja siitä määrätty rangaistus;
4) tiedot lainvoimaisen tuomion antoajankohdasta ja -paikasta taikka päätös syytetyn asemaan
asettamisesta liitteenä oikeaksi todistetut kopiot asianmukaisista asiakirjoista.
5. Syytetoimenpiteitä varten tapahtuvaan luovutuspyyntöön on liitettävä oikeaksi todistettu kopio
oikeuden antamasta vangitsemispäätöksestä. Tuomion täytäntöönpanoa varten tapahtuvaan
luovutuspyyntöön on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös lainvoiman saaneesta päätöksestä ja
selvitys suorittamatta olevasta rangaistuksesta.
461 § Venäjän federaatioon luovutetun henkilön rikosoikeudellisen vastuun rajat
1. Henkilöä, jonka vieras valtio on luovuttanut, ei voida pidättää, syyttää tai tuomita ilman sen
valtion suostumusta, joka hänet on luovuttanut taikka siirtää kolmanteen valtioon rikoksesta,
jota ei ole mainittu luovutuspyynnössä.
2. Vieraan valtion suostumusta ei tarvita, jos:
1) luovutettu henkilö 44 vuorokauden3 kuluessa oikeudenkäynnin päättymisestä, rangaistuksen
suorittamisesta tai minkä tahansa laillisen syyn perusteella vapauttamisesta ei ole lähtenyt Venäjän federaation alueelta. Tähän aikaan ei lueta sitä aikaa, jonka luovutettu henkilö omasta
syystään riippumatta ei ole voinut poistua Venäjältä.
2) luovutettu henkilö on poistunut Venäjän federaation alueelta, mutta on sittemmin palannut
vapaaehtoisesti Venäjän federaatioon.
3

Alkuperäistekstissä on nimenomaan 44 vuorokautta. Se vastannee luovutussopimuksen 14 (1) (b) artiklan 45 päivää.
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3. Tämän pykälän ensimmäisen momentin määräyksiä ei sovelleta tapauksiin, joissa luovutettava
henkilö on syyllistynyt rikokseen luovuttamisensa jälkeen.
462 § Luovuttamispyynnön täyttäminen koskien henkilöä, joka oleskelee Venäjän federaation alueella
1. Venäjän federaatio voi sitä sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisesti tai vastavuoroisuuden perusteella luovuttaa vieraalle valtiolle ulkomaan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön, joka oleskelee Venäjän federation alueella, syytetoimenpiteisiin ryhtymistä tai tuomion
täytäntöönpanoa varten sellaisesta teosta, joka on säädetty rangaistavaksi rikoslain mukaan sekä
Venäjän federaatiossa että pyynnön lähettäneessä vieraassa valtiossa.
2. Henkilön luovuttaminen vastavuoroisuuden perusteella tarkoittaa, että vastaavasti pyynnön lähettäneen vieraan valtion sitoumuksen perusteella voidaan odottaa, että analogisissa tapauksissa
Venäjän federaatioon pyyntöön tullaan suostumaan.
3. Luovuttamiseen voidaan suostua seuraavissa tapauksissa:
1) jos rikoslaki määrää näistä teoista yli yhden vuoden tai ankarampaa vapausrangaistuksen, jos
luovutus tapahtuu syytetoimenpiteisiin ryhtymistä varten;
2) jos henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on tuomittu vähintään kuuden kuukauden tai ankarampaan rangaistukseen;
3) jos vieras valtio, joka pyytää luovuttamista, voi taata, että henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, syytetään ainoastaan siitä rikoksesta, joka on mainittu pyynnössä ja että oikeudenkäynnin jälkeen tai rangaistuksen tultua suoritetuksi henkilö voi vapaasti poistua kyseisen valtion
alueelta, ja myöskin että häntä ei karkoteta tai luovuteta kolmanteen valtioon ilman Venäjän federaation suostumusta.
4. Päätöksen ulkomaan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön luovuttamisesta, joka oleskelee Venäjän federaation alueella ja jota syytetään rikoksesta taikka joka on tuomittu vieraan
valtion oikeuden päätöksellä, tekee Venäjän federaation pääsyyttäjä tai hänen sijaisensa.
5. Tehdystä päätöksestä Venäjän federaation pääsyyttäjä tai hänen sijaisensa ilmoittaa kirjallisesti
henkilölle, jota päätös koskee, ja selvittää hänelle oikeuden valittaa kyseisestä päätöksestä oikeuteen tämän lain 463 §:n mukaisesti.
6. Luovuttamispäätös tulee lainvoimaiseksi 10 päivän kuluessa siitä, kun se on annettu tiedoksi
sille, jota se koskee. Jos päätöksestä valitetaan, luovuttaminen ei toteudu ennen kuin oikeuden
päätös on tullut lainvoimaiseksi.
7. Jos samaa henkilöä koskien on olemassa useiden vieraiden valtioiden pyyntöjä, niin Venäjän
federaation pääsyyttäjä tai hänen sijaisensa ratkaisee sen, mikä pyyntö hyväksytään. Tehdystä
ratkaisusta Venäjän federaation pääsyyttäjän tai hänen sijaisensa on 24 tunnin kuluessa ilmoitettava kirjallisesti henkilölle, jota se koskee.
463 § Luovuttamispäätöksestä valittaminen sekä sen laillisuuden ja perustelujen tarkistus
tuomioistuimessa
1. Se henkilö, jota koskien päätös on annettu tai hänen puolustajansa voi valittaa Venäjän federaation pääsyyttäjän tai hänen sijaisensa tekemästä luovuttamispäätöksestä voi valittaa tasavallan
korkeimpaan oikeuteen, piirin tai alueen oikeuteen, federatiivisen merkityksen omaavan kaupungin oikeuteen, autonomisen alueen tai autonomaisen piirikunnan oikeuteen 10 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.
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2. Jos henkilö, jota koskien luovuttamispäätös on annettu, on vangittuna, niin vangitsemispaikan
hallintoviranomaisen saatuaan tuomioistuimelle osoitetun valituksen viipymättä lähettävät sen
asianomaiseen oikeuteen ja antavat tiedon syyttäjälle.
3. Syyttäjä lähettää 10 päivän kuluessa oikeuteen aineiston, joka vahvistaa luovuttamispäätöksen
laillisuuden ja aiheellisuuden.
4. Päätöksen laillisuuden ja aiheellisuuden tarkistus tapahtuu kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta tuomioistuimeen, joka koostuu kolmesta tuomarista, avoimessa käsittelyssä, syyttäjän, luovuttamispäätöksen kohteena olevan henkilön ja hänen puolustajansa läsnäollessa, jos hän
osallistuu rikosasian käsittelyyn.
5. Istunnon alussa puheenjohtaja ilmoittaa, mikä valitus on käsiteltävänä, selvittää asianosaisille
heidän oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa. Sitten valittaja ja/tai hänen puolustajansa perustelevat valituksensa, minkä jälkeen puheenvuoro annetaan syyttäjälle.
6. Oikeuden käsittelyssä tuomioistuin ei käsittele valituksen tehneen henkilön syyllisyyttä, vaan
rajoittuu tarkistamaan luovuttamispäätöksen vastaavuutta Venäjän federaation lain ja kansainvälisten sopimusten kanssa.
7. Tarkistuksen tuloksena oikeus tekee yhden seuraavista päätöksistä:
1) päätös julistetaan laittomaksi ja perusteettomaksi ja se kumotaan;
2) valitusta ei hyväksytä.
8. Jos luovuttamispäätös kumotaan, oikeus kumoaa myös sen pakkokeinon, joka on määrätty valituksen tekijälle.
9. Oikeuden päätöksestä hyväksyä tai hylätä valitus voidaan valittaa kassaatiojärjestyksessä Venäjän federaation korkeimpaan oikeuteen 7 päivän kuluessa sen tekemisestä.
464 § Kielteinen luovuttamispäätös
1. Henkilöä ei luovuteta, jos:
1) henkilö, jota vieraan valtion luovutuspyyntö koskee, on Venäjän federaation kansalainen;
2) henkilölle, jota vieraan valtion luovutuspyyntö koskee, on myönnetty turvapaikka Venäjällä,
koska häntä mahdollisesti vainotaan kyseisessä valtiossa rodun, uskonnon, kansalaisuuden, kansallisuuden, yhteiskunnallisen aseman tai poliittisen vakaumuksen vuoksi;
3) luovutuspyynnön kohteena olevaa henkilöä koskien on Venäjän federaatiossa samasta teosta
annettu lainvoimainen tuomio tai rikosasian käsittely on lopetettu;
4) Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti syytettä ei voida nostaa eikä tuomiota panna
täytäntöön vanhentumisen johdosta tai muun laillisen syyn vuoksi;
5) on olemassa lainvoimainen Venäjän federaation tuomioistuimen ratkaisu, että luovutukselle
on esteitä lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten perusteella.
2. Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos:
1) teko, josta luovutusta pyydetään, ei ole rikoslain mukaan rikos;
2) teko, josta luovutusta pyydetään, on tapahtunut Venäjän valtion alueella tai sen etuja vastaan
rajojen ulkopuolella;
3) samasta teosta on ryhdytty syytetoimenpiteisiin, jota luovutuspyyntö koskee;
4) rikosasian on pannut vireille asianomistaja.
3. Jos luovuttamispyyntöön ei suostuta, pääsyyttäjävirasto informoi asiasta asianomaisia vieraan
valtion toimivaltaisia viranomaisia ilmoittaen kieltäytymisen syyn.
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465 § Luovuttamisen lykkääminen ja väliaikainen luovuttaminen
1. Jos ulkomaan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, jota koskeva luovutuspyyntö on saapunut, on syytteessä rikoksesta tai suorittaa rangaistustaan toisesta rikoksesta Venäjän federaation
alueella, niin hänen luovutuksensa voidaan siirtää rikosasian käsittelyn päättymiseen asti tai hänen vapauttamiseensa rangaistusta suorittamasta laillisella perusteella taikka tuomion loppuun
suorittamiseen saakka.
2. Jos luovuttamisen siirtäminen voi aiheuttaa rikoksen syytteeseenpanon vanhentumisen tai aiheuttaa vahinkoa rikoksen selvittämiselle, niin pyydetty henkilö voidaan luovuttaa määräajaksi
edellyttäen, että Venäjän federaation pääsyyttäjän tai hänen sijaisensa asettamia ehtoja noudatetaan.

466 § Pakkokeinon valinta luovuttamisen turvaamiseksi
1. Saatuaan vieraalta valtiolta luovutusta koskevan pyynnön, jonka yhteydessä ei ole esitetty oikeuden pakkokeinopäätöstä vangitsemisen muodossa, syyttäjä turvatakseen mahdollisen henkilön luovuttamisen päättää tarvitaanko pakkokeinoja, siinä järjestyksessä, kun tässä laissa säädetään.
2. Jos luovutuspyyntöön on liitetty vieraan valtion tuomioistuimen antama vangitsemispäätös, niin
syyttäjällä on oikeus päättää tämän henkilön asettamisesta kotiarestiin tai vangitsemisesta ilman
että Venäjän federaation tuomioistuin vahvistaa kyseisen päätöksen.
3. Venäjän federaation pääsyyttäjä tai hänen sijaisensa ilmoittaa viipymättä asiasta sille vieraan
valtion viranomaiselle, joka on lähettänyt luovutuspyynnön.
467 § Luovutettavan henkilön noutaminen
1. Venäjän federaation ilmoittaa vieraalle valtiolle luovuttamisen paikasta, päivästä ja ajasta. Jos
kyseistä henkilöä ei noudeta 15 vuorokauden kuluessa siitä, kun noudosta on sovittu, niin hänet
voidaan päästää vapaaksi.
2. Jos vieras valtio siitä riippumattomista syistä ei voi noutaa luovutettavaa ja ilmoittaa siitä Venäjän federaatiolle, niin noutoa voidaan siirtää. Samassa järjestyksessä noudon ajankohtaa voidaan siirtää, jos Venäjän federaatio siitä riippumattomista syistä ei voi luovuttaa henkilöä.
3. Joka tapauksessa henkilö on vapautettava, jos 30 vuorokautta on kulunut noudolle määrätystä
päivästä.
468 § Esineiden luovuttaminen
1. Luovutettavan henkilön luovutuksen yhteydessä asianmukaiselle toimivaltaiselle vieraan valtion
viranomaiselle voidaan luovuttaa esineet, jotka ovat rikoksentekovälineitä ja esineet, joissa on
jälkiä rikoksesta tai jotka on rikoksella hankittu. Nämä esineet luovutetaan pyynnöstä myös siinä tapauksessa, jossa henkilön luovuttaminen hänen kuolemansa johdosta tai muusta syystä ei
voi toteutua.
2. Esineiden luovuttamista, jota tarkoitetaan tämän pykälän 1 momentissa, voidaan väliaikaisesti
lykätä, jos niitä tarvitaan toisen rikosasian käsittelyssä.
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3. Kolmansien henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi esineiden luovutus, joita tarkoitetaan tämän
pykälän 1 momentissa, tapahtuu ainoastaan, jos vieraan valtion asianomainen viranomainen sitoutuu palauttamaan esineet rikosasian käsittelyn päätyttyä.

Luku 55

Vapausrangaistukseen tuomitun henkilön siirtäminen suorittamaan rangaistustaan siihen valtioon, jonka kansalainen hän on

469 § Perusteet vapausrangaistukseen tuomitun siirtämiselle
Perusteena henkilön siirtämiselle, jonka Venäjän federaation tuomioistuin on tuominnut vapausrangaistukseen, suorittamaan rangaistustaan valtioon, jonka kansalainen hän on, ja vastaavasti Venäjän
federaation kansalaisen siirtäminen, jonka vieraan valtion tuomioistuin on tuominnut vapausrangaistukseen, suorittamaan rangaistusta Venäjän federaatiossa, on tuomioistuimen päätös koskien
oikeushallinnon federatiivisen täytäntöönpanoelimen esitystä tahi tuomitun tai hänen edustajansa
anomus tahi vastaavien vieraan valtion toimivaltaisten elinten esitys Venäjän federaatiota sitovan
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti taikka Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten
sopimus vieraan valtion toimivaltaisten viranomaisten kanssa vastavuoroisuuden perusteella.
470 § Tuomitun siirtämiseen liittyvien kysymysten käsittely oikeudessa
1. Oikeushallinnon federatiivisen täytäntöönpanoelimen esitys, samoin kuin tuomitun, hänen
edustajansa tai vieraan valtion toimivaltaisen viranomaisen hakemus tuomitun siirtämisestä suorittamaan rangaistustaan valtioon, jonka kansalainen hän on, käsitellään oikeudessa niissä määräajoissa, jotka on säädetty tämän lain 396, 397 ja 472 §:ssä.
2. Mikäli tuomioistuin ei voi käsitellä kysymys tuomitun siirrosta tarpeellisten tietojen puuttumisesta tai epätäydellisyydestä johtuen, tuomarilla on oikeus siirtää käsittelyä ja pyytää tarpeelliset
tiedot tai ilman käsittelyä lähettää tuomitun hakemus toimivaltaiselle Venäjän federaation viranomaiselle tarpeellisen tiedon keräämistä varten Venäjän federaatiota sitovan kansainvälisen
sopimuksen mukaisesti samoin kuin toimivaltaisille vieraan valtion viranomaisille alustavan
suostumuksen saamista varten.
471 § Perusteet kieltäytymiselle siirtää vapausrangaistukseen tuomittu henkilö suorittamaan rangaistustaan valtioon, jonka kansalainen hän on
Venäjän federaation tuomioistuimen päätöksellä vapausrangaistukseen tuomitun henkilön siirtämisestä suorittamaan rangaistustaan valtioon, jonka kansalainen hän on, voidaan kieltäytyä, jos:
1) jos yhtäkään teoista, joista henkilö on tuomittu, ei katsota rikokseksi sen valtion lainsäädännön
mukaan, jonka kansalainen tuomittu on;
2) rangaistusta ei voida panna täytäntöön vieraassa valtiossa seuraavista syistä:
a) vanhentumisajan kulumisen tai muun vieraan valtion lainsäädännössä mainitun syyn vuoksi;
b) vieraan valtion tuomioistuin tai muu toimivaltainen elin ei tunnusta Venäjän federaation tuomioistuimen tai muun elimen päätöstä ilman, että tuomion järjestyksestä ja ehdoista on päätetty
vieraan valtioin alueella;
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c) epäyhteneväisyys koskien vankeusrangaistuksen suorittamisen järjestystä ja ehtoja, jotka vieraan valtion toimivaltainen viranomainen on määritellyt;
3) tuomitulta tai vieraalta valtiolta ei ole saatu takeita tuomion täytäntöönpanosta siviilikanteen
osalta;
4) ei ole saatu aikaan suostumusta siirtämiselle niillä edellytyksin, joita tarkoitetaan Venäjää sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa;
5) tuomitulla on vakinainen asuinpaikka Venäjän federaatiossa.
472 § Vieraan valtion antaman tuomion täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten käsittelystä
1. Jos Venäjän kansalaista koskevaa siirtoa koskevaa esitystä (hakemusta) käsiteltäessä, jonka vieraan valtion tuomioistuin on tuominnut vankeusrangaistukseen, oikeus tulee siihen tulokseen,
että teko, josta Venäjän federaation kansalainen on tuomittu, ei ole rikos Venäjän federaation
lainsäädännön mukaan, tai vieraan valtion tuomiota ei voida panna täytäntöön vanhentumisen
takia tahi muusta syystä, joka on säädetty Venäjän federaation laissa taikka Venäjää sitovassa
kansainvälisessä sopimuksessa, on oikeuden päätettävä kieltäytyä vieraan valtion tuomion tunnustamisesta.
2. Kaikissa muissa tapauksissa oikeus tekee päätöksen vieraan valtion tuomion tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta, jossa mainitaan:
1) vieraan valtion tuomioistuimen nimi, tuomion päivämäärä ja paikka;
2) tuomitun viimeinen asuinpaikka Venäjän federaatiossa, hänen ammattinsa ja työpaikkansa
ennen vangitsemista;
3) rikoksen kuvaus, johon tuomittu on syyllistynyt ja vieraan valtion rikoslain säännös, jonka
nojalla hänet on tuomittu;
4) Venäjän rikoslain säännös, josta säädetään rangaistus teosta, johon tuomittu on syyllistynyt;
5) rangaistuksen (pää- ja lisärangaistus) laji ja määrä, kärsityn rangaistuksen määrä ja se määrä,
jonka tuomittu on velvollinen suorittamaan Venäjän federaatiossa, sen alku ja loppu, rangaistuslaitoksen laji, yksityisoikeudellisen korvauksen maksaminen.
3. Jos Venäjän federaation rikoslain mukaan mainitun rikoksen asteikko on alempi, kuin vieraan
valtion tuomioistuimen määräämä, oikeus määrittelee maksimaalisen vankeusrangaistuksen
mainitusta teosta Venäjän federaation rikoslain mukaisesti. Jos Venäjän federaation rikoslaissa
ei ole säädetty rangaistukseksi vankeutta kyseisestä teosta, niin oikeus määrää muun rangaistuksen, joka vastaa vieraan valtion antamaa rangaistusta Venäjän federaation rikoslain mukaisessa
järjestyksessä.
4. Jos vieraan valtion tuomioistuimen määräämä rangaistus liittyy kahteen tai useampaan tekoon,
joista kaikki eivät ole rangaistavia Venäjällä, niin oikeus määrää, mikä osa rangaistuksesta, jonka vieraan valtion tuomioistuin on antanut, soveltuu rikolliseen tekoon.
5. Oikeuden päätös pannaan täytäntöön tämän lain 393 §:n mukaisessa järjestyksessä.
6. Jos vieraan valtion tuomioistuin kumoaa tuomion tai muuttaa tuomiota tai soveltaa henkilöä
kohtaan, joka suorittaa rangaistustaan Venäjän federaatiossa, armahduslakia tai yksittäistä armahdusta, niin kysymykset vieraan valtion antaman tuomion uudelleen käsittelystä, samoin
kuin armahduslain soveltaminen, ratkaistaan tämän pykälän mukaisesti.
473 § Vieraan valtion tuomion täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten käsittely tuomioistuimessa
Kumottu.
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LIITE 2
Kriteerit kansainvälisen rikosoikeusavun (laajassa merkityksessä) arvioimiseksi
Criteria for evaluating legal assistance (in the broad sense) in criminal matters
Критерия для эвалюации системы международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства

I Lainsäädännön taso

Legislative Level

Законодательный аспект

A. Ratifiointimenettely

Ratification procedure

Процедура ратификации

1 Ratifiointi
2 Voimaansaattaminen

Ratification
Incorporation

Ратификация
Инкорпорация

B. Kansallinen (materiaalinen)
lainsäädäntö

Internal legislation

Национальное законодательство

3 Oikeusapulaki
4 Keskusviranomainen
5 Oikeusviranomaiset
6 Yhteydenpitojärjestys
а
7 Käännökset
8 Oikeusapupyyntö
(todisteiden hankkimiseksi)

Law on legal assistance
Central Authority
Judicial authorities
Channels of
communication
Translations
Letters rogatory

Закон о правовой помощи
Центральный орган
Судебные органы
Порядок сношений

9 Pyynnön täyttäminen
10 Kieltäytymisperusteet
11 Noudatettava laki
12 Asiakirjojen tiedoksianto
13 Todistajаn ja asiantuntijаn
kutsuminen
14 Immuniteetti
15 Rikosrekisteritiedot

Enforcement of request
Grounds for refusal
Applicable law
Service of documents
Appeаrance of а witness
and expert
Immunity
Criminal records

16 Syytteensiirto

Transfer of proceedings
(indictment)
Search and seizure
(and double criminality)
Restrictions,
confidentiality

17 Etsintä ja takavarikko
(ja kaksoisrangaistavuus)
18 Salassapito, käyttörajoitukset
19 Muutoksenhaku
20 Kustannukset

Appeals
Costs
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Переводы
Запрос о правовой помощи
(для получения показании и
доказательств)
Порядок исполнения запроса
Основания отказа
Применяемыи закон
Вручение документов
Вызов свидетеля и эксперта
Иммунитет лиц
Выписка из криминального
регистра
Передача уголовного
преследования
Обыск и арест имущества
(и двойная наказуемость)
Ограничения в использовании информации и конфиденциальность
Обжалование
Расходы

21 Rikoksentekijän luovutusvelvollisuus Obligation to extradite
22 Luovutuskelpoiset rikokset
Extraditable offences
23 Kieltäytymisperusteet
24 Omat kansalaiset
25 Kuolemanrangaistus
26 Luovuttamismenettely
27 Erityissääntö

Grounds for refusal
Extradition of nationals
Death penalty
Extradition procedure
Rule of speciality

28 Luovuttamispyyntö

Request foe extradition

Обязательность выдачи
Преступления по которым
возможна выдача
Отказы в выдаче лица
Выдача своих граждан
Смертная казнь
Процедура выдачи
Специальный закон
(пределы обвинения)
Запрос о выдаче

29 Rikoslain (alueellinen)
soveltamisala
30 Rikosprosessin erityiskysymyksiä
(mm. vangitseminen)

Jurisdiction

Юрисдикция

Criminal Procedure,
(warrant of arrest)

Особенности УПК
(заключение под стражу)

31 Varojen jäädyttäminen

Freezing of assets

32 Omaisuuden konfiskaatio

Confiscation

Замораживание денежных
средств
Конфискация имущества

II Institutionaalinen taso

Institutional Level

Структурный аспект

33 Keskusviranomaisen rooli

Роль центрального органа

38 Käännöstoiminta
39 Aineelliset resurssit

Role of Central
Authority
Direct contacts
Efficiency
Instructions
Monitoring and
statistics
Translation services
Material resources

III Henkilöstöresurssien taso

Human Resources Level

Кадрово-ресурсный
аспект

40 Henkilöstöresurssien riittävyys
41 Perus-, täydennys- ja kielikoulutus

Human resources
Training

Обеспеченность кадрами
Обучение кадров

34 Valmiudet suoriin yhteyksiin
35 Toiminnan tehokkuus
36 Ohjaus ja neuvonta
37 Valvonta ja tilastot
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Прямые контакты
Эффективность деятельности
Методические рекомендации
Контроль и статистика
Организация перевода
Материальное обеспечение

KUVA 4. Oikeusministeriön kautta kulkeneet kansainväliset oikeusapupyynnöt v. 1994-2003.
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LIITE 4
Ote Minskin sopimuksesta
Sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosasioissa1
Valtiot – Itsenäisten Valtioiden Yhteisön jäsenet, tämän sopimuksen osapuolet, joita jäljempänä
nimitetään Sopimusosapuoliksi,
lähtien pyrkimyksestä turvata Sopimusosapuolten kansalaisille ja henkilöille, jotka asuvat niiden
alueilla, samanlaisen oikeussuojan antamisen kaikkien Sopimusosapuolten alueella kuin omille kansalaisilleen koskien henkilökohtaisia ja taloudellisia oikeuksia,
korostaen yhteistyön kehittämisen merkitystä oikeusviranomaisten antaman oikeusavun alueella
siviili-, perhe- ja rikosasioissa,
ovat sopineet seuraavaa:

I Osasto Yleiset määräykset
I osa Oikeussuoja
1 artikla Oikeussuojan saaminen2
2 artikla Veroista ja muista maksuista vapautuminen
3 artikla Perhe- ja taloudellista asemaa koskeva todistus
II osa Oikeusapu
4 artikla Oikeusavun antaminen
1. Sopimusosapuolten oikeusviranomaiset antavat tosilleen oikeusapua siviili-, perhe- ja rikosasioissa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.
2. Oikeusviranomaiset antavat oikeusapua myös muille viranomaisille 1 kohdassa mainituissa asioissa.
5 artikla Yhteydenpitojärjestys
Tätä sopimusta täyttäessään Sopimusosapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteydessä toisiinsa oikeusviranomaisten kesken, ellei tässä sopimuksessa ole sovittu muusta järjestyksestä.
6 artikla Oikeusavun laajuus
Sopimusosapuolet antavat toisilleen oikeusapua suorittamalla prosessi- tai muita toimia, joista on
säädetty vastaanottavan valtion lainsäädännössä, muun muassa: asiakirjojen laatiminen ja lähettäminen; etsintä; takavarikko; esinetodisteiden lähettäminen; asiantuntijalausunto; osapuolten, syytettyjen, todistajien ja asiantuntijoiden kuuleminen; syytetoimenpiteisiin ryhtyminen; rikoksentekijöiden etsintä ja luovuttaminen, siviilituomioiden ja yksityisoikeudellisten vaatimusten tunnustaminen ja täytäntöönpanomääräys ja asiakirjojen tiedoksianto.

1

Tehty Minskissä 22.1.1993. Federatiivinen laki 4.8.1994 No 16-FZ. SZ(1994), No 15, st. 1684. Sopimus on tullut
voimaan Venäjän osalta 10.12.1994.
2
Sopimuksen alkumääräyksistä sekä siviili- ja perheasioita koskevista osuuksista on käännetty vain artiklojen otsikot.
Sekä siviili- että rikosasioita koskeva I osaston II osa ja ainoastaan rikosasioita koskeva IV osasto on käännetty kokonaisuudessaan. Loppumääräykset on käännetty osittain.
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7 artikla Oikeusapupyynnön muoto ja sisältö
1. Oikeusavun antamista koskevassa pyynnössä on mainittava:
a) pyynnön esittävän viranomaisen nimi;
b) pyynnön vastaanottavan viranomaisen nimi;
c) asia, jonka johdosta oikeusapua pyydetään;
d) osapuolten, todistajien, epäiltyjen, syytettyjen, tuomittujen tai asianomistajien nimi, asuin- ja
oleskelupaikka, kansalaisuus, rikosasioissa myös syntymäaika ja -paikka ja, mahdollisuuksien mukaan, vanhempien nimet; oikeushenkilöiden osalta nimi ja sijaintipaikka;
e) edellisessä d-kohdassa mainittujen henkilöiden edustajien nimet ja osoitteet;
f) pyynnön sisältö ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen sen täyttämiseksi;
g) rikosasioissa teonkuvaus ja oikeudellinen luonnehdinta ja vahingon suuruutta koskevat tiedot, jos
se on aiheutettu teolla.
2. Tiedoksiantoa koskevassa pyynnössä on ilmoitettava saajan tarkka osoite ja tiedoksiannettavan
asiakirjan nimi.
3. pyynnön tulee olla allekirjoitettu ja varustettu pyytävän viranomaisen virkaleimalla.
8 artikla Pyynnön täyttäminen
1. Pyynnön täyttämisessä vastaanottanut osapuoli soveltaa omaan valtionsa lakia. Pyynnön esittäneen osapuolen pyynnöstä se voi soveltaa myös pyynnön esittäneen osapuolen prosessinormeja, jos
ne eivät ole ristiriidassa vastaanottavan osapuolen lainsäädännön kanssa.
2. Jos vastaanottava osapuoli ei ole toimivaltainen täyttämään pyyntöä, se lähettää pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa tästä pyynnön esittäneelle osapuolelle.
3. Pyynnön esittäneen osapuolen pyynnöstä pyynnön vastaanottanut viranomainen aikanaan ilmoittaa asianomaisille pyynnön täyttämisen ajasta ja paikasta, jotta ne voisivat olla läsnä pyyntöä täytettäessä vastaanottaneen Sopimusosapuolen lainsäädännön mukaisesti.
4. Jos pyynnössä mainitun henkilön tarkka osoite ei ole tiedossa, vastaanottava viranomainen ryhtyy
sen Sopimusosapuolen lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella se sijaitsee, tarpeellisiin toimenpiteisiin osoitteen selvittämiseksi.
5. Pyynnön täyttämisen jälkeen pyynnön vastaanottanut osapuoli palauttaa asiakirjat pyynnön esittäneelle viranomaiselle; jos oikeusapua ei ole voitu antaa, se samanaikaisesti ilmoittaa niistä olosuhteista, jotka ovat estäneet pyynnön täyttämisen ja palauttaa asiakirjat pyynnön esittäneelle viranomaiselle.
9 artikla Todistajien, asianomistajien, siviilikantajien, siviilivastaajien ja heidän edustajiensa sekä
asiantuntijoiden kutsuminen
1. Todistaja, asianomistaja, siviilikantaja, siviilivastaaja sekä asiantuntija joka kutsusta, jonka on
antanut tiedoksi pyynnön vastaanottaneen osapuolen oikeusviranomainen, saapuu vastaanottavan
osapuolen oikeusviranomaiseen, ei voida, riippumatta hänen kansalaisuudestaan, asettaa hallinnollisen tai rikossyytteen alaiseksi, vangita tai rangaista teosta, jonka hän on tehnyt ennen valtion rajan
ylittämistä. Tällaisia henkilöitä ei voida syyttää, vangita tai rangaista liittyen heidän antamaansa
todistajanlausuntoon tai asiantuntijalausuntoon rikosasiassa, joka on käsiteltävänä.
2. Henkilöt, jotka mainitaan tämän artiklan 1 kappaleessa, menettävät tämän kappaleen edun, jos he
eivät jätä pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen aluetta, vaikka heillä on siihen mahdollisuus,
15 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin pyynnön esittänyt osapuoli esittää heille, että heidän
läsnäolonsa ei ole enää tarpeen. Tähän aikaan ei lasketa aikaa, jonka aikana henkilö ilman omaa
syytään ei voi lähteä pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen alueelta.
3. Todistajalle, asiantuntijalle ja asianomistajalle ja hänen lailliselle edustajalleen korvataan kulut,
jotka liittyvät matkaan ja oleskeluun pyynnön esittäneen osapuolen alueella, samoin kuin saamatta
jäänyt työansio työstä poissaolopäiviltä; asiantuntijalla on myös oikeus palkkioon asiantuntijalausunnosta. Kutsussa on ilmoitettava, minkälaisiin korvauksiin kutsutut henkilöt ovat oikeutettuja;
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heidän anomuksestaan pyynnön esittänyt oikeusviranomainen maksaa ennakon kyseisten kulujen
peittämiseksi.
4. Toisen Sopimusosapuolen alueella asuvan todistajan tai asiantuntijan kutsu toisen Sopimusosapuolen oikeusviranomaiseen ei saa sisältää uhkaa käyttää pakkokeinoja poissalon varalta.
10 artikla Asiakirjojen tiedoksianto
1. Pyynnön vastaanottanut osapuoli suorittaa asiakirjan tiedoksiannon oman maansa mukaisessa
järjestyksessä, jos tiedoksiannettavat asiakirjat on kirjoitettu sen kielellä tai venäjän kielellä taikka
varustettu varmennetulla käännöksellä näille kielille. Muussa tapauksessa se antaa asiakirjat vastaanottajalle, jos tämä vapaaehtoisesti suostuu ottamaan ne vastaan.
2. Jos asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi osoitteeseen, joka on mainittu pyynnössä, vastaanottanut
oikeusviranomainen omasta aloitteestaan ryhtyy toimenpiteisiin osoitteen selvittämiseksi. Jos
osoitteen selvittäminen osoittautuu mahdottomaksi, se ilmoittaa siitä pyynnön esittäneelle osapuolelle ja palauttaa tiedoksiannettavat asiakirjat.
11 artikla Tiedoksiantotodistus
Asiakirjojen tiedoksianto todistetaan todistuksella, jonka allekirjoittaa henkilö, jolle asiakirja on
annettu tiedoksi ja varustetaan pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkaleimalla, ja joka sisältää
tiedoksiannon päivämäärän ja tiedoksiantaneen virkamiehen allekirjoituksen tai tämän viranomaisen antaman todistuksen, jossa täytyy mainita tiedoksiannon tapa, aika ja paikka.
12 artikla Konsuliviranomaisten ja konsuliedustajien toimivalta
1. Sopimusosapuolilla on oikeus luovuttaa asiakirjoja omille kansalaisille diplomaattisten edustustojen ja konsuliviranomaisten kautta.
2. Sopimusosapuolilla on oikeus omien toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kuulustella omia
kansalaisiaan diplomaattisten edustustojen ja konsuliviranomaisten avulla.
3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei saa käyttää pakkokeinoja tai niiden
uhkaa.
13 Artikla Asiakirjojen pätevyys
1. Asiakirjat, jotka on yhden sopimusosapuolen alueella valmistettu, taikka ovat viranomaisen tai
tehtävään valtuutetun henkilön toimivaltansa rajoissa todistamia ja säädetyssä muodossa sekä varustettu virkaleimalla, hyväksytään toisen sopimuspuolen alueella ilman mitään erityistä todistusta.
2. Asiakirjat, jotka yhden Sopimusosapuolen alueella katsotaan virallisiksi asiakirjoiksi, ovat toisten Sopimusosapuolten alueella todistusvoimaisia virallisia dokumentteja.
14 artikla Siviilisäätyä koskevien ja muiden asiakirjojen lähettäminen
Sopimusosapuolet sitoutuvat lähettämään toisilleen ilman käännöstä ja maksutta todistuksia siviilisäätyä koskevien toimenpiteiden rekisteröimisestä, koulutustodistuksia, työtodistuksia ja muita
dokumentteja, jotka koskevat henkilökohtaisia tai omaisuutta koskevia oikeuksia koskien kyseisen
Sopimusosapuolen kansalaista tai muita henkilöitä, jotka asuvat pyynnön vastaanottavassa valtiossa.
15 artikla Oikeudellisia kysymyksiä koskeva tiedottaminen
Sopimusosapuolten oikeusviranomaiset antavat pyynnöstä toisilleen tietoja voimassa olevasta tai
voimassa olleesta sisäisestä lainsäädännöstä alueillaan ja sen soveltamisesta oikeusviranomaisissa.
16 artikla Osoitteiden ja muiden tietojen selvittäminen
1. Sopimusosapuolet antavat pyynnöstä toisilleen oman lainsäädäntönsä mukaisesti apua alueellaan
asuvien henkilöiden osoitteiden selvittämisessä, jos tätä tarvitaan kansalaisten oikeuksien toteutta-
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miseksi. Tällöin pyynnön esittävä osapuoli ilmoittaa hallussaan olevat tiedot pyynnön kohteena
olevan henkilön osoitteen selvittämiseksi.
2. Sopimusosapuolten oikeusviranomaiset antavat toisilleen apua selvittääkseen kyseisen Sopimusosapuolen alueella asuvan henkilön työpaikan ja tulot, joita koskien pyynnön esittäneen osapuolen alueella on oikeusviranomaisissa vireillä taloudellisia vaatimuksia siviili-, perhe- ja rikosasioissa.
17 artikla Kieli
Keskinäisissä suhteissaan täyttäessään tätä sopimusta Sopimusosapuolet käyttävät virallisia kieliään
tai venäjän kieltä.
18 artikla Oikeusavusta aiheutuneet kulut
Pyynnön vastaanottanut osapuoli ei tule vaatimaan korvausta oikeusavun antamisesta. Sopimusosapuolet vastaavat itse kaikista kustannuksista, jotka ovat syntyneet oikeusavun antamisesta heidän
alueillaan.
19 artikla Oikeusavusta kieltäytyminen
Oikeusapupyynnön antamisesta voidaan kieltäytyä jos sen antaminen voi aiheuttaa vahinkoa suvereniteetille tai turvallisuudelle tai on vastaanottavan valtion lainsäädännön vastaista.

II Osasto. Oikeussuhteet siviili- ja perheasioissa
I Osa. Kompetenssi
20 artikla Yleiset määräykset
21 Artikla Sopimusperustainen toimivalta
22 Artikla Oikeusprosessien yhteys
II Osa. Henkilöstatus
23 Artikla Oikeuskelpoisuus ja toimintakykyisyys
24 Artikla Rajoittuneesti toimintakykyiseksi tunnustaminen.
25 Artikla Kadonneeksi tunnustaminen ja kuolleeksi julistaminen. Kuolinsyyn tutkinta.
III Osa. Perheasiat
26 artikla Avioliiton solmiminen
27 artikla Puolisoiden oikeussuhteet
28 artikla Avioero
29 artikla Sopimusosapuolen viranomaisten toimivalta
30 artikla Avioliiton julistaminen mitättömäksi
31 artikla Isyyden ja äitiyden tunnustaminen ja riitauttaminen
32 artikla Vanhempien ja lasten suhteet
33 artikla Holhous
34 artikla Sopimusosapuolten holhousviranomaisten toimivalta
35 artikla Holhoustoimiin ryhtyminen
36 artikla Holhousasian siirtäminen
37 artikla Adoptio
IV Osa. Omaisuussuhteet
38 artikla Omistusoikeus
39 artikla Oikeustoimen muoto
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40 artikla Valtuutus
41 artikla Oikeustoimen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
42 artikla Vahingon korvaus
43 artikla Kanteen vanhentuminen
V Osa. Perintö
44 artikla Tasavertaisuusvaatimus
45 artikla Perimysoikeus
46 artikla Valtionperintö
47 artikla Testamentti
48 artikla Toimivalta perintöasioissa
49 artikla Diplomaattisen edustuston tai konsuliviranomaisen toimivalta perintöasioissa
50 artikla Toimenpiteet perinnöstä huolehtimiseksi

III Osasto. Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano
51 artikla Päätösten tunnustamien ja täytäntöönpano
52 artikla Päätösten tunnustaminen, jotka eivät vaadi täytäntöönpanoa
53 artikla Päätöksen pakkotäytäntöönpanoa koskeva hakemus
54 artikla Tunnustamista ja pakkotäytöntöönpanoa koskevan hakemuksen käsittely
55 artikla Tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytyminen

IV Osasto. Oikeusapu rikosasioissa
I Osa. Luovuttaminen
56 artikla Luovuttamisvelvollisuus
1. Sopimusosapuolet sitoutuvat tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti luovuttamaan toisilleen
alueellaan oleskelevat henkilöt syytetoimenpiteisiin ryhtymiseksi tai tuomion täytäntöönpanemiseksi.
2. Luovutus syytetoimenpiteisiin ryhtymiseksi suoritetaan sellaisista teoista, jotka sekä luovutuspyynnön esittäneen Sopimusosapuolen että pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen lainsäädännön mukaan ovat rangaistavia ja joiden tekemisestä on säädetty vähintään vuoden pituinen tai
ankarampi rangaistus.
3. Luovutus tuomion täytäntöönpanoa varten suoritetaan sellaisista teoista, jotka sekä luovutuspyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen lainsäädännön mukaan ovat
rangaistavia ja jonka tekemisestä henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on tuomittu vähintään
kuuden kuukauden tai ankarampaa rangaistukseen.
57 artikla Luovuttamisesta kieltäytyminen
1. Luovuttamista ei suoriteta, jos:
a) henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on Pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen kansalainen;
b) pyynnön vastaanottamisen hetkellä pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen lainsäädännön
mukaan syytettä ei voida nostaa tai rangaistusta ei voida panna täytäntöön syytteen vanhentumisen
tai muun laillisen syyn perusteella;
c) luovuttamispyynnön kohteena olevaa henkilöä koskien on pyynnön vastaanottaneen sopimusosapuolen alueella annettu samasta rikoksesta tuomio tai asian käsittelyn lopettamisesta on tehty päätös, joka on lainvoimainen:
d) pyynnön vastaanottaneen osapuolen mukaan rikos on asianomistajan syyteoikeuden alainen.
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2. Luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos rikos, josta luovuttamista pyydetään, on tehty pyynnön
vastaanottaneen Sopimusosapuolen alueella.
3. Luovuttamispyynnöstä kieltäydyttäessä pyynnön esittäneelle Sopimusosapuolelle on ilmoitettava
kieltäytymisen perusteista.
58 artikla Luovuttamispyyntö
1. Luovuttamispyynnön tulee sisältää:
a) pyynnön vastaanottavan viranomaisen nimi;
b) teon tosiasiallisten olosuhteiden kuvaus ja pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen lain teksti,
jonka perusteella teko on säädetty rikokseksi;
c) luovutettavaksi pyydetyn henkilön etunimi, isännimi ja sukunimi, hänen kansalaisuutensa, asuintai oleskelupaikka sekä mahdollisuuksien mukaan ulkonäön kuvaus ja muut henkilötiedot;
d) rikoksella aiheutetun vahingon määrä.
2. Luovuttamispyyntöön syytetoimenpiteisiin ryhtymiseksi on liitettävä oikeaksi todistettu kopio
vangitsemispäätöksestä.
3. Luovuttamispyyntöön tuomion täytäntöönpanemiseksi on liitettävä oikeaksi todistettu kopio
tuomiosta ja merkintä sen lainvoimaisuudesta ja sen rikoslain kohdan teksti, jonka nojalla henkilö
on tuomittu. Jos tuomittu on jo suorittanut osan rangaistusta, on myös tästä ilmoitettava tiedot.
4. Luovuttamispyynnön ja sen liitteet tehdään 17 artiklan määräysten mukaisesti.
59 artikla Lisätiedot
1. Jos luovuttamispyyntö ei sisällä kaikkia tarpeellisia tietoja, niin luovutuspyynnön saanut Sopimusosapuoli voi pyytää lisäselvityksiä, jota varten se määrittelee korkeintaan kuukauden pituisen
määräajan. Määräaikaa voidaan pidentää luovutuspyynnön esittäneen Sopimusosapuolen pyynnöstä
yhdellä kuukaudella.
2. Jos luovutuspyynnön esittänyt Sopimusosapuoli ei määräajassa esitä lisäselvityksiä, niin pyynnön
vastaanottaneen osapuolen pitää vapauttaa vangittu henkilö.
60 artikla Vangitseminen luovuttamista varten
Saadessaan luovuttamispyynnön vastaanottanut Sopimusosapuoli viipymättä ryhtyy toimenpiteisiin
pyynnön kohteena olevan henkilön vapauttamiseksi, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa luovutukseen ei suostuta.
61 artikla Vangitseminen ja pidättäminen ennen luovuttamispyynnön saamista
1. Henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, voidaan hakemuksesta vangita ennen luovuttamispyynnön saamista. Hakemuksessa on oltava viittaus vangitsemispäätökseen tai lainvoimaiseen tuomioon
ja mainita siitä, että luovuttamispyyntö esitetään myöhemmin. Hakemus vangitsemisesta voidaan
toimittaa postissa, sähkeellä, teleksillä tai telefaksilla.
2. Henkilö voidaan pidättää myös ilman 1 kappaleessa mainittua hakemusta, jos on aihetta epäillä,
että hän on tehnyt toisen Sopimusosapuolen alueella rikoksen, josta seuraa luovuttaminen.
3. Ennen luovuttamispyynnön saamista tehdystä pidätyksestä on heti ilmoitettava toiselle Sopimusosapuolelle.
62 artikla Vangitun tai pidätetyn vapauttaminen
1. Henkilö, joka on otettu säilöön tämän 61 artiklan 1 kappaleen mukaisesti, on vapautettava, jos
luovuttamispyyntö ei tule yhden kuukauden kuluessa vangitsemisesta.
2. Henkilö, joka on pidätetty, on vapautettava, jos luovuttamispyyntö ei tule sen ajan kuluessa, joka
on säädetty pidätykselle.
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63 artikla Luovuttamisen lykkääminen
Jos henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, on pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen alueella syytteessä tai tuomittu toisesta teosta, hänen luovuttamistaan voidaan lykätä rikosasian käsittelyn loppuunsaattamiseksi tai tuomion täytäntöönpanemiseksi tai henkilön vapauttamiseksi rangaistuksesta.
64 artikla Luovutus määräajaksi
1. Jos luovuttamisen lykkäämisestä, jota tarkoitetaan 63 artiklassa, voi seurata syytteen vanheneminen tai aiheutua vahinkoa rikostutkinnalle, niin henkilö, jota pyydetään, voidaan luovuttaa määräajaksi.
2. Väliaikaisesti luovutettu henkilö on palautettava sen rikosasian käsittelyn jälkeen, jonka johdosta
hänet on luovutettu, mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siirtämisestä. Erityisistä syistä
määräaikaa voidaan pidentää.
65 artikla Luovutuspyyntöjen kollisio
Jos luovuttamista koskeva pyyntö tulee useammalta valtiolta, luovutuspyynnön vastaanottanut sopimusosapuoli ratkaisee itsenäisesti, mikä pyynnöistä tulee hyväksyä.
66 artikla Luovutetun henkilön rikossyytteen rajat
1. Ilman luovuttamispyynnön vastaanottaneen osapuolen suostumusta luovutettua henkilöä ei saa
asettaa syytteeseen tai rangaista teosta, jonka johdosta häntä ei ole luovutettu.
2. Ilman luovuttamispyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen suostumusta henkilöä ei myöskään voida luovuttaa kolmannelle valtiolle.
3. Pyynnön vastaanottaneen valtion suostumusta ei tarvita, jos luovutettu henkilö yhden kuukauden
kuluessa rikosasian käsittelyn päättymisestä ei poistu pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen alueelta ja tuomion kohdalla yhden kuukauden kuluessa tuomion loppuun suorittamisesta tai vapauduttuaan ei lähde pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen alueelta, taikka jos hän palaa sinne vapaaehtoisesti. Tähän määräaikaan ei lueta aikaa, jonka aikana luovutettu henkilö ei ole voinut poistua
luovutuspyynnön esittäneen Sopimusosapuolen alueelta ilman omaa syytään.
67 artikla Luovutetun henkilön noutaminen
Luovuttamispyynnön vastaanottanut Sopimusosapuoli ilmoittaa pyynnön esittäneelle Sopimusosapuolelle luovuttamisen ajasta ja paikasta. Jos luovuttamispyynnön esittänyt osapuoli ei nouda luovutettavaa henkilöä 15 vuorokauden kuluessa sille asetetusta määräajasta, henkilö on päästettävä
vapaaksi.
68 artikla Luovuttamisen uusiminen
Jos luovutettu henkilö välttää syytteeseen asettamisen tai rangaistuksen suorittamisen ja palaa luovuttamispyynnön vastaanottaneen valtion alueelle, niin uuden pyynnön johdosta hänet voidaan luovuttaa ilman 58 ja 59 artiklassa mainittua aineistoa.
69 artikla Rikosasian käsittelyn tuloksesta ilmoittaminen
Sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen luovutettavaa henkilöä koskevan rikosasian käsittelyn tuloksesta. Pyynnöstä lähetetään kopio lopullisesta tuomiosta.
70 artikla Kauttakuljetus
1. Toisen Sopimusosapuolen hakemuksesta toinen Sopimusosapuoli päättää kolmannelle valtiolle
luovutettavan henkilön kuljetuksesta oman alueensa kautta.
2. Kauttakuljettamista koskeva hakemus käsitellään samassa järjestyksessä kuin luovuttamista koskeva pyyntö.
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3. Luovuttamispyynnön vastaanottanut valtio ratkaisee kauttakuljetusasian sillä tavalla, mitä se pitää tarkoituksenmukaisimpana.
71 artikla Luovuttamisen ja kauttakuljetuksen kustannukset
Luovuttamiseen liittyvistä kuluista vastaa se Sopimusosapuoli, jonka alueella ne ovat syntyneet ja
kauttakuljetukseen liittyvistä kuluista se Sopimusosapuoli, joka on tehnyt kauttakuljetusta koskevan
pyynnön.
II osa. Syytetoimenpiteisiin ryhtyminen
72 artikla Velvollisuus ryhtyä syytetoimenpiteisiin
1. Kukin Sopimusosapuoli sitoutuu toisen Sopimusosapuolen pyynnöstä toteuttamaan oman lainsäädäntönsä mukaisesti syytetoimenpiteisiin ryhtymisen omia kansalaisiaan kohtaan, joita epäillään
siitä, että he ovat syyllistyneet rikokseen pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen alueella.
2. Jos rikos, jonka esitutkinta on aloitettu, tuo mukanaan vahinkoa kärsineiden henkilöiden yksityisoikeudellisia vaatimuksia, näiden henkilöiden korvausvaatimukset on hakemuksesta tutkittava
kyseisessä asiassa.
73 artikla Syytetoimenpiteisiin ryhtymistä koskeva pyyntö
1. Syytetoimenpiteisiin ryhtymistä koskevan pyynnön on sisällettävä:
a) pyynnön esittäneen viranomaisen nimi;
b) teonkuvaus, johon liittyen syyttämispyyntö on esitetty;
c) mahdollisesti teon tarkempi suorittamisaika ja -paikka;
d) pyynnön esittäneen osapuolen lainkohdan teksti, jonka johdosta teko on katsottava rikokseksi, ja
myös muut lain säännökset, joilla on merkitystä asian käsittelyssä;
e) epäillyn henkilön sukunimi, kansalaisuus ja muut henkilötiedot;
f) vahinkoa kärsineiden vaatimukset rikosasioissa, jotka asianomistaja on nostanut ja ilmoitus vahingon korvaamisesta;
g) rikoksella aiheutetun vahingon suuruus.
Pyyntöön liitetään pyynnön esittäneen osapuolen alueella oleva rikostutkinnan aineisto ja todisteet.
2. Sopimusosapuolen lähetettyä esitutkinta-aineiston käsittely jatkuu pyynnön vastaanottaneessa
valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien asiakirjojen tulee olla todistettu pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen toimivaltaisen viranomaisen virkaleimalla.
3. Pyyntö ja sen liitteet laaditaan 18 artiklan määräysten mukaisesti.
4. Jos syytetty pyynnön lähettämisen hetkellä on vangittuna pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen
alueella, hänet toimitetaan pyynnön vastaanottaneen Sopimusosapuolen alueelle.
74 artikla Syytetoimenpiteisiin ryhtymisen tuloksista ilmoittaminen
Pyynnön vastaanottanut Sopimusosapuoli on velvollinen ilmoittamaan pyynnön esittäneelle Sopimusosapuolelle lopullisesta ratkaisusta. Pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen pyynnöstä lähetetään jäljennös lopullisesta ratkaisusta.
75 artikla Ratkaisun seuraukset
Jos Sopimusosapuolelle on 72 artiklan mukaisesti lähetetty pyyntö syytetoimenpiteisiin ryhtymisestä tuomion lainvoimaiseksi tulon jälkeen tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen tekemän lopullisen ratkaisun jälkeen, rikosasiaa ei voida käsitellä pyynnön esittäneen Sopimusosapuolen oikeusviranomaisissa, vaan asian käsittely on lopetettava.
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76 artikla Lieventävät ja koventavat asianhaarat
Kukin Sopimusosapuoli ottaa rikoksen tutkinnassa ja rikosasian käsittelyssä oikeudessa huomioon
Sopimusosapuolen lainsäädännössä edellytetyt lieventävät ja koventavat asianhaarat riippumatta
siitä, kumman Sopimusosapuolen alueella ne ovat syntyneet.
77 artikla Asioiden käsittelyjärjestys, jos Sopimusosapuolilla on kaksi tai useampia toimivaltaisia
tuomioistuimia
Jos syytetään yhtä henkilöä tai ryhmää useista rikoksista, jotka kuuluvat kahdelle tai useammalla
Sopimusosapuolen alueella, niiden käsittelyyn on toimivaltainen sen Sopimusosapuolen tuomioistuin, jonka alueella esitutkinta on saatu päätökseen. Tässä tapauksessa asia käsitellään tämän Sopimusosapuolen prosessisäännösten mukaisesti.
III Osa. Rikosasioita koskevat erityismääräykset
78 artikla Esineiden luovuttaminen
1. Sopimusosapuolet sitoutuvat pyynnöstä luovuttamaan toisilleen:
a) esineet, joita on käytetty rikoksen tekemisessä, joka on johtanut tämän sopimuksen mukaiseen
luovuttamiseen, mukaan lukien rikoksentekovälineet; esineet, jotka on hankittu rikoksella tai saatu
siitä palkkioksi tai esineet, jotka rikoksentekijä on saanut vaihdossa esineistä, jotka on hankittu tällä
tavalla;
b) esineet, joilla voi olla merkitystä todisteena rikosasiassa; nämä esineet luovutetaan myös siinä
tapauksessa, jos rikoksentekijän luovuttamista ei voida toteuttaa hänen kuolemansa, karkaamisensa
tai muiden syiden takia.
2. Jos ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut esineet ovat pyynnön vastaanottaneelle Sopimusosapuolelle välttämättömiä todisteina rikosasiassa, niiden siirtäminen voidaan lykätä rikosasian käsittelyn loppumiseen asti.
3. Kolmansien henkilöiden oikeudet esineisiin pysyvät voimassa. Asian käsittelyn päätyttyä esineet
pitää korvauksetta palauttaa sille Sopimusosapuolelle, joka on ne luovuttanut.
79 artikla Rikostuomioista ja rikosrekisteritiedoista ilmoittaminen
1. Kukin sopimusosapuoli ilmoittaa vuosittain toisille Sopimusosapuolille tiedot lainvoimaisista
rikostuomioista, joita tuomioistuimet ovat tehneet Sopimusosapuolten kansalaisia koskien, ja samanaikaisesti lähettävät heillä olevat tuomittujen sormenjäljet.
2. Kukin Sopimusosapuoli toimittaa toisille Sopimusosapuolille ilmaiseksi heidän pyynnöstä rikosrekisteritiedot, jos heidät on aiemmin tuomittu, jos henkilöä syytetään pyynnön esittäneen valtion
alueella.
80 artikla Yhteydenpitojärjestys luovuttamisessa ja syytetoimenpiteisiin ryhtymisessä
Yhteydenpitojärjestys koskien luovuttamista, syytetoimenpiteisiin ryhtymistä ja oikeusapupyyntöjen täyttämistä, jotka koskevat kansalaisten oikeuksia ja edellyttävät syyttäjän toimenpiteitä, Tapahtuu Sopimusosapuolten pääsyyttäjien (syyttäjien) välillä.
V Osasto. Loppumääräykset
81 artikla Sopimuksen soveltamista koskevat kysymykset
Sopimuksen soveltamista koskevat kysymykset käsitellään Sopimusosapuolten toimivaltaisten viranomaisten välillä yhteisestä sopimuksesta.
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82 artikla Sopimuksen suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin
Tämä Sopimus ei koske muiden kansainvälisten sopimusten määräyksiä, joiden osapuolina sopimusosapuolet ovat.
83 artikla Voimaantulo
84 artikla Voimassaoloaika
85 artikla Ajallinen soveltaminen
86 artikla Sopimukseen liittyminen
87 artikla Tallettajan velvollisuudet
Tehty Minskissä 22. tammikuuta 1993 yhtenä kappaleena venäjän kielellä---.
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