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Ohessa 23.t0.2079 annettu tuomarin esteellisyytti koskeva pddtos asioissa L tS/649 ja L L6/352
liitteineen.
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Pedersen,」 aana

Tuomarin estee‖ isyys

2982019

Helsingin kiirdjdoikeudessa on vireillii yhdessd kdsiteltdvdt asiat L
151649 ia L 161352. Puheenjohtajana valmistelussa toimii kdrdjdtuomari
Noora Kemppi. Asiorden kirjallinen valmistelu on vield kesken, minkd
vuoksi pddkdsittelyd ei ole voitu pitd6 aiemmin suunniteltuna
ajankohtana.

Helsingin kdriijdoikeus on antanut 5.10.20'lB, 31 .1.2018 ja7.2.2019
pddtokset koskien kdrdjdtuomarin esteellisyyttd asiassa. Kaikissa
kolmessa pddtoksessd Jaana Pedersenin KemppiS kohtaan esittamat
esteellisyysvditteet on hyldtty.

Esteellisyysvdite 29.8.201 9

Kempin peruutettua suunnittelun pddkAsittelyn ja pyydettyd
asianosaisilta kirjallista lausumaa, Pedersen on toimittanut
kdrdjdoikeuteen oheen liitetyn 109 sivua pitkan lausuman. Lausuman
sivulla 27 kohdassa 12 D Pedersen katsoo, ette Kemppi on esteellinen
ja hdnen tilalleen on nimitettdvd esteeton tuomari jatkamaan valmistelua
kaikissa niissi asioissa, joissa Pedersen on kantajana.

Perusteluinaan Pedersen esittiid seuraavaa:" Kemppi on tahallaan
yhdessd rikoskumppaninsa Baarmanin kanssa aiheuttanut minulle
vahingonkorvausperusteisesti korvattavaa vahinkoa ja Kempin teko
sisdltdd myos minuun kohdistettua syrjintdii, jonka perusteella minulle
syntyy oikeus Vahl 5:6 $:n mukaan korvattavaan kiirsimyskorvaukseen."

Pedersen on kirjelmiissddn katsonut Kempin toimineen rikollisella tavalla
la yhteistyossd yhden vastaajayhtion avustajan kanssa. Hdn on
nimittdnyt Kemppid virkarikolliseksi ja vdittdnyt, ettei pddkdsittelyn
peruuttamiselle ole ollut asiallista perustetta.

KAnAIAOIxeu DEN RATKAISU
Perustelut

Asian selvitettyyn tilaan ndhden ja myos prosessiekonomisista syistd
kdriijdoikeus ei ole pyytdnyt kiirdjiituomari Noora Kempiltd selvitystd tai
Jaana Pedersenin vastapuolilta lausumaa asiassa.



Pddt<islauselma

Lainkohdat

Muutoksenhaku

Oikeudenkdymiskaaren 5 luvun 2g g:ssd sdddetyn mukaisesti, kun
valmistelussa on selvitetty 5 luvun 19 g:ssd tarkoitetut seikat tai kun
valmistelua ei muusta syystd ole tarkoituksenmukaista jatkaa,
tuomioistuimen on todettava valmisteru p6dttyneeksi ja siirrettavd asia
p6dkdsittelyyn.

Nyt kdsiteltdvind olevissa asioissa on valmistelu edelleen kesken. Asiaa
ei siten ole voitu vield siirtdd pddkdsittelyyn ja suunnitellut
pdiikdsittelypdivet on tdytynyt peruuttaa. 

-

Pedersen ei ole esittdnyt mitddn seilaista seikkaa, joka objektiivisesti
arvioiden antaisi perusteilun aiheen epriiilai kiirdjiitiomari kempin
puolueettomuutta asiassa tai site, etta pedersen ei tulisi saamaan
asiassa oikeudenmukaista oikeudenkdyntid.

Asiassa ei ole siten tuflut esiile seikkoja, joiden perusteeila orisi nyt syytd
arvioida kdrdjdtuomari Kempin menetteryii toiseila tavaila xuin s. io.ztit e
31 .1 .2019 ja 7 .2.2019 annetuissa pddtoksissd on tehty.

Vditteet kdrdjdtuomari Kempin esteellisyydestd on siten hyldttdvd.

Tuomarin esteellisyyttd koskevat vditteet hyl6tddn.

Oikeudenkdymiskaari 13 tuku 7 g ja 5 tuku 19 g

Tdhdn pddtokseen ei saa erikseen hakea muutosta.

kdrdjdtuomari Tarja Honkanen


