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Oikeuksia koskeva ilmoitus 
 

Rikosprosessilain 351 §:n 2 momentin nojalla 
Jos Teidät pidätetään tai vangitaan rikosprosessin puitteissa, Teillä on seuraavat oikeudet: 
 
1. Oikeus käyttää puolustajan apua ja oikeus saada oikeusapua 
Rikosprosessissa Teillä on oikeus käyttää puolustajan apua ja tavata puolustajaa ilman 
muiden henkilöiden läsnäoloa. Te voitte valita puolustajan itse tai hakea kirjallisesti 
puolustajan määräämistä asiaa käsittelevältä viranomaiselta. Asiaa käsittelevän 
viranomaisen päätöksen nojalla Viron Asianajajaliitto nimittää teille asianajajan. 
Määrätty puolustaja osallistuu rikosprosessiin puolustajananne rikosasiassa lopullisen 
tuomion antamiseen asti. 
Puolustajan osallistuminen rikosprosessiin on pakollista prosessin ensimmäisestä 
menettelyllisestä toimesta lähtien, jos: 
1) olette alaikäinen ja Teitä epäillään tai syydetään rikoksen tai laittoman teon 
suorittamisesta; 
2) ette pysty psyykkisen tai fyysisen vamman takia puolustamaan itseänne tai jos 
puolustaminen on sen takia vaikea; 
3) Teitä epäillään tai syytetään rikoksesta, josta voidaan tuomita elinkautiseen 
vankeusrangaistukseen; 
4) Teidän edut ovat ristiriidassa toisen henkilön etujen kanssa, jolla on puolustaja; 
5) olette ollut vangittuna vähintään neljä kuukautta; 
Jos edellä mainittuja perusteita ei ole, Teillä ei tarvitse olla puolustajaa esitutkinnassa, 
tämä tarkoittaa, että Teillä on oikeus osallistua esitutkintatoimenpiteisiin itsenäisesti. 
Puolustajan osallistuminen esitutkintaan tulee pakolliseksi siitä alkaen kun 
syyttäjänvirasto on esittänyt tutkinta-aineiston tutustumista varten. 
 
Puolustajan osallistuminen oikeudenkäyntiin on pakollista, lukuun ottamatta mikäli 
1) sovintomenettelyssä, ellette ole hakeneet puolustajan osallistumista oikeudenkäyntiin 
ja puolustajan osallistuminen ei ole asiaa käsittelevän viranomainen arvion mukaan 
tarpeellista hyvän oikeudenhoidon takaamiseksi, ja 
2) kyseessä on toisen vaikeusasteen rikoksen lyhyt käsittely ja olette luopuneet 
puolustajasta ja puolustajan osallistuminen ei ole käsittelijän arvion mukaan tarpeellista 
hyvän oikeudenhoidon takaamiseksi. 
 
Määrätyn puolustajan oikeusapukulut maksaa rikosprosessin aikana valtio. 



 
Päätös kaikkien oikeuskäsittelystä aiheutuvat kustannusten, mm. oikeusapukulujen 
kantamisesta, perimisestä tai perimättä jättämisestä tehdään prosessissa lopullisen 
päätöksen tekemisen yhteydessä (päätös rikosprosessin lopettamisesta, tuomio). 
Langettavan tuomion tapauksessa tuomioistuin päättää oikeuskäsittelystä aiheutuvien 
kulujen perimisen tuomitulta. 
 
2. Oikeus saada tietoa epäilystä ja syytteestä 
Kun Teidät on pidätetty epäiltynä, Teillä on oikeus saada tietoa, millaisen rikoksen 
suorittamisesta Teitä epäillään ja saada selitys pidätyksen lakisääteisestä perusteesta. 
Jos syyttäjänvirasto laatii vangitsemispyynnön Teidän suhteen pakkokeinona 
vangitsemisen käyttämiseksi, Teillä on oikeus tutustua vangitsemispyyntöön. 
Esitutkinnan päätyttyä syyttäjänvirasto laatii syytekirjelmän ja lähettää sen 
tuomioistuimeen. Syytekirjelmän jäljennös toimitetaan Teille syytettynä. 
 
3. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin 
Rikosprosessikielenä on viron kieli. Kaikki asiakirjat, joiden liittämistä tutkinta-
aineistoon pyydetään, on oltava vironkielisiä tai käännettynä viroksi. 
Jos ette osaa viroa, teille taataan maksuton tulkin apu seuraavalla tavalla: 
1) asiaa käsittelevä viranomainen pyytää tutkintatoimenpiteisiin mukaan tulkin; 
2) Teidän tai puolustajanne pyynnöstä taataan tulkin apu sellaisissa tapaamisissa 
puolustajan kanssa, jotka liittyvät välittömästi asemanne johdosta epäiltynä tai syytettynä 
Teidän suhteen suoritettavaan tutkintatoimenpiteeseen, esitettävään pyyntöön tai 
valitukseen; 
3) Teille toimitetaan epäiltynä pidättämisenne pöytäkirjan, vangitsemismääräyksen, 
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen, syytekirjelmän ja tuomion teksti käännettynä 
äidinkielellenne tai muulle osaamallenne kielelle, jota Te osaatte, vähintään siinä 
laajuudessa, mikä on välttämätöntä epäilyksen tai syytteen sisällön ymmärtämiseksi tai 
menettelyn oikeudenmukaisuuden kannalta; 
4) Teidän epäiltynä pidättämisen pöytäkirjan, vangitsemismääräyksen, Eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen, syytekirjelmän ja tuomion tekstin kirjallisen käännöksen sijaan 
voidaan ne tulkata suullisesti tai esittää niistä suullinen yhteenveto, mikäli: 
a) tämä ei vaikuta käsittelyn oikeudenmukaisuuteen tai 
b) Teille on ilmoitettu asiakirjojen käännöksestä luopumisen seuraamuksista ja Te olette 
esittänyt kirjallisesta käännöksestä luopumista koskevan hakemuksen tavalla, josta jää 
kirjallinen todiste, tai siitä on muulla tavalla tehty pöytäkirjamerkintä;  
5) Te voitte itse tai puolustajanne kautta esittää perustellun pyynnön rikosasiassa epäilyn 
tai syytteen sisällön ymmärtämisen tai menettelyn oikeudenmukaisuuden takaamisen 
kannalta tärkeän asiakirjan kääntämiseksi äidinkielellenne tai muulle osaamallenne 
kielelle. Jos asiaa käsittelevä viranomainen katsoo, että asiakirjojen kääntämisen pyyntö 
ei ole perusteltu, hän laatii kieltäytymisestään päätöksen. Sellaisten asiakirjojen 
kirjallisen käännöksen sijaan voidaan ne tulkata suullisesti tai esittää niistä suullinen 
yhteenveto 
 
Asiaa käsittelevän viranomaisen päätökseen, jolla kieltäydytään käännöksen 
takaamisesta, voidaan hakea muutosta rikosprosessilain 228 §:n säätämässä 



järjestyksessä, josta Teitä pystyy perusteellisesti neuvomaan ja antamaan oikeusapua 
puolustajanne. 
 
Tulkkaus taataan Teille viipymättä, mutta asiakirjojen käännös taataan kohtuullisessa 
ajassa, joka riippuu käännettävien asiakirjojen määrästä ja laajuudesta sekä myös kielen 
erityispiirteistä. 
 
4. Oikeus vaieta 
Teillä on rikosprosessissa oikeus kieltäytyä antamasta lausuntoja. 
 
Teillä on myös oikeus antaa lausuntoja, mutta antamanne lausuntoja voidaan käyttää 
Teitä vastaan. Puolustajanne voi auttaa Teitä tekemään asianmukaisen päätöksen. 
 
5. Oikeus tutustua asiakirjoihin 
Yleensä epäilylle ei esitetä rikosasian aineistoa esitutkinnan aikana, koska se saattaa 
haitata rikosprosessia. Teille esitetään ainoastaan sen tutkintatoimenpiteen pöytäkirja, 
johon osallistuitte, ja Teillä on oikeus esittää tutkintatoimenpiteen olosuhteita, toteutusta 
ja tuloksia sekä pöytäkirjaa koskevia huomautuksia, jotka merkitään pöytäkirjaan. Jos 
Teillä on oikeus tehdä pöytäkirjasta otteita tai jäljennöksiä syyttäjänvirasto voi rajoittaa 
rikosprosessin etujen turvaamiseksi tietyksi ajaksi oikeutta tehdä otteita ja jäljennöksiä, 
laatien siitä perustellun päätöksen. 
 
Jos Teitä kuulustellaan epäiltynä, Teillä ja puolustajallanne on oikeus saada jäljennös 
epäiltynä pidättämisen pöytäkirjan osasta, joka sisältää henkilöstänne, koulutuksestanne, 
asuinpaikastanne, siviilisäädystänne ym. antamanne tietoja sekä Teille esitetyn epäilyn 
kuvauksen rikoksen tunnusmerkistöineen rikoslain vastaavan pykälän, momentin ja 
kohdan mukaan. 
 
Rikosprosessin aikana teillä on epäiltynä oikeus tutustua todisteisiin, jotka ovat tärkeitä 
vangitsemispyynnön kohtuullisuuden käsittelyä varten sekä pidätyksen ja vangitsemisen 
muutoksenhakua varten tuomioistuimessa. Mahdollisuudesta tutustua todisteisiin 
rikosprosessin aikana päättää syyttäjänvirasto. Syyttäjänvirastolla on oikeus kieltäytyä 
siitä, jos se saattaa haitata toisen henkilön oikeuksia tai rikosprosessia. Kieltäytymistä 
koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta rikosprosessilain 228 §:n säätämässä 
järjestyksessä. Syyttäjänvirasto esittää Teille ja puolustajallenne koko tutkinta-aineiston, 
joka sisältää rikosprosessissa asiassanne kootut todisteet, ennen tuomioistuimeen 
lähettämistä. 
 
6. Oikeus esittää todisteita 
Teillä tai puolustajallanne on oikeudenkäynnin aikana aina oikeus pyytää puolestanne 
puhuvien tai muiden todisteiden liittämistä rikosasian aineistoon. Koko tutkinta-
aineistoon tutustuttuanne Teillä tai puolustajallanne on oikeus kymmenen päivän aikana 
esittää hakemuksia syyttäjänvirastolle, muun muassa Teitä puoltavien tai muiden 
todisteiden liittämistä rikosasian aineistoon. 



Syyttäjänvirasto ratkaisee Teidän tai puolustajanne hakemuksen päätöksellään. Jos 
syyttäjänvirasto on hakemuksen hylännyt, on oikeus esittää sama pyyntö uudestaan 
oikeudenkäynnissä. 
 
7. Pidätyksen kesto ja muutoksenhaku pidätykseen 
Voitte olla pidätettynä ilman tuomioistuimen vangitsemismääräystä enintään 48 tuntia. 
Sen jälkeen tuomioistuin tekee vangitsemista koskevan päätöksen, mikäli syyttäjä esittää 
pakkokeinona vangitsemista. Syyttäjänviraston vangitsemishakemuksen käsittelyä varten 
Teidät toimitetaan tuomarin luo tai istunto pidetään teknisen ratkaisun avulla. Teillä on 
oikeus esittää vangitsemishakemuksen käsittelyssä vastaväitteitä vangitsemiseen. 
Vangitsemishakemuksen käsittelyyn osallistuvat myös puolustajanne, jos olette valinnut 
puolustajan tai pyytänyt asiaa käsittelevältä viranomaiselta puolustajan määräämistä, 
syyttäjä ja tarvittaessa tulkki. 
 
Tuomioistuimen vangitsemismääräykseen voitte itse tai puolustajanne kautta hakea 
muutosta toisen oikeusasteen tuomioistuimelta. 
 
Jos Teidät on vangittu, niin esitutkintatuomari antaa luvan pitää teidät vangittuna 
enintään kaksi kuukautta. Esitutkintatuomari voi pidentää tätä määräaikaa 
syyttäjänviraston perustellun hakemuksen perusteella kerrallaan enintään kaksi 
kuukautta, ottaen huomioon seuraavat vangitsemisen määräajat: 
1) esitutkinnassa ei saa ensimmäisen vaikeusasteen rikoksesta epäilty tai syytetty olla 
vangittuna yli kuusi kuukautta; 
2) esitutkinnassa ei saa toisen vaikeusasteen rikoksesta epäilty tai syytetty olla vangittuna 
yli neljä kuukautta; 
3) alaikäinen epäilty tai syytetty ei saa olla esitutkinnassa vangittuna yli kaksi kuukautta. 
 
Rikosasian erityisen vaikean luonteen tai laajuuden vuoksi tai rikosprosessissa 
tarvittavaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyvistä syistä tuomioistun voi 
valtakunnansyyttäjän pyynnöstä pidentää vangitsemisen aikaa. 
 
Oikeudenkäynnin aikana jatkuvasta vangitsemisesta päättää rikosasiaa käsittelevä 
tuomioistuin.  
 
8. Oikeus hakea vangitsemisen sijaan muun pakkokeinon käyttöä 
Vangittuna teillä on oikeus hakea tuomioistuimelta vangitsemisen korvaamista takuilla tai 
sähköisellä valvonnalla. 
 
9. Oikeus ilmoittaa jollekin vangitsemisestanne tai pidätyksestänne ja oikeus 
ilmoittaa konsulaatille tai suurlähetystölle 
Teillä on oikeus ilmoittaa jollekin läheisistä vangitsemisestanne tai pidätyksestänne. 
Jos ilmoittaminen vahingoittaisi rikosprosessia, syyttäjän luvalla voidaan kieltäytyä 
antamastaan Teille mahdollisuutta ilmoittaa jollekin pidätyksestänne. 
Tuomioistuin voi lykätä vangitsemisesta ilmoittamista rikoksen estämiseksi tai 
rikosprosessissa totuuden selvittämiseksi. 



Jos olette ulkomaan kansalainen, Teillä on oikeus ilmoittaa pidätyksestänne 
konsuliedustustoon tai suurlähetystöön tai ottaa niihin yhteyttä. 
 
10. Oikeus akuuttiin sairaanhoitoon 
Jos Teidät on vangittu tai pidätetty, Teillä on oikeus maksuttomaan akuuttiin 
sairaanhoitoon vankilassa tai poliisivankilassa, jossa Teitä pidetään. 
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