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Ratkaisun antamispaiva : B.2.2OLg

Kantelija: Jaana pedersen, Lohja

Asianajaja: pontus Baarman (g2; 12), Helsinki

VATVONTA1AUTAXUNNAN RATKAISU

Kantelussa esitetyt moitteet liittyvet tuomioistuimessa vireilli olevaan riita-asiaan,jonka yhteydessi kisitell6dn osapuolten nimeeme todistelu ja esittim6t nakemykset.
Koska asiaan liittyy merkittavi mi5ri oikeudellisesti ja nd6rillisesti tulkinnanvaraisia
kysymyksii, on perusteltua ensin siviiliprosessissa ratkaista ndyftokysymykset ja siviili-
oikeude[iset turkintakysymykset ja vasta temrn jirkeen varvonianr"n"a,"rvrra arvioida,
onko Baarmanin toiminnassa jotain hyvin asianajajatavan vastaista.

Timin vuoksi valvonta-asian kesittelya jatketaan sen jdlkeen, kun valvonta-asiaan liit-
tyvesse riita-asiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Asian ratkaisijat

VALVONTALAUTAKUNTA/2 jaosto 23.22018

30 5 Valvonta-asian dnro 5rt617 ratkaisu

llkka Salonen (pj.), Liisa tsomaa ja Matti Tolvanen.

Jうりennoksen oikeaksi todistaa

2.3.2018

Valvontaiautakunta

Jii ljen n6s pdytekirjasta
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vALVONTALAUTAKUNTA / 2..iaosto 23.2.2018

315 Valvonta-aslan dnro 511717 ratkalsu

Ratkaisun antamisprive: 23.2.2018

(antelija: Jaana Pedersen, l-ohia

Asianaiaia: .JuriSuves (73; 09), Helsinki

VALVOI{TAI.AUTAI(U'I AT{ RATTAEU

l(antelussa esitetyt moitteet liittyvat tuomioistuimessa vireill5 oleva.n ,iita_asiaan,
,onk. yhteydessi kisitelliAn osapuolten nimeamA todisielu ia esittimet n5kemykset.
Koska a5iaan liittyy merkittdvS miira oikeudellisesti ja neytdllisesti tulkinnanvaraisia
kysymyksie, on perusteltua en5in siviiliprosessissa ratkaista oSytt6kysymykset ja siviili-
oikeudelliset tulkintakysymytset ja vasta timan jelkeen valvontamenenelyssi arvioida,
onko Suveksen toiminnassa jotain hyvin asianaiajatavan vastaista.

Ttman vuoksi valvonta-asian kisittelyi .iatleta an sen jelkeen, kun valvonta-asiaan liit-
tyvissd rllta-asiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Asian ratkaisijat

llkka Salonen (pj.), Liisa lsomaa ja ManiTolvanen.

JelJenn6ksen olk.aksi todlstaa
2.r.20t4

lvontalautakuhta

ldljenn6s pdytakiriasta
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VALVONTALAUTAKUNTA I 2. jaosto 23.2.20L8

29 5 Valvonta'asian dnro 22517 ratkaisu

Ratkaisun antamispaiva : 23.2.2018

Kantelija: Jaana Pedersen, Lohja

Asianajaja: Heikki Saksa (50; 03), Lohja

VALVONTAI.AUTAKU'{'TAN RATXAISU

Kantelussa esitet!^ moitteet liittyvit tuomioistuimessa vireilli olevaan riita-asiaan,
jonka yhteydesse kasitellaen osapuolten nimeimi todistelu ja esittemat nikemykset.
Koska asiaan liittyy merkittevi miiri oikeudellisesti ia niytrillisesti tulkinnanvaraisia
kysymyksii, on perusteltua ensin siviiliprosessissa ratkaista niyft6kysymykset ja siviili-
oikeudelliset tulkintakysymykset ja vasta tAmen jalkeen valvontamenettelyssi arvioida,
onko Saksan toiminnassa jotain hyvin asianajaiatavan vastaista.

Timdn vuoksi valvonta-asian kasittelye jatketaan sen jdlkeen, kun valvonta-asiaan liit-
tyvesse riita-asiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Asian ratkaisijat

llkka Salonen (pj.), Liisa lsomaa ja Matti Tolvanen.

ISljenndksen oikeaksi todistaa
2.3.2018

Kauppinen
valvontalautakunta

J il jen ncis pdytt ki r.iasta


