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velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa

annetun lain (349/1975) 3—5 §, 8 §:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §
Jos todistaja jää ilman laillista estettä tuo-

mioistuimeen saapumatta, noudatetaan mitä
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 62 §:ssä
säädetään. Häntä ei kuitenkaan saa määrätä
tuotavaksi tuomioistuimeen, ellei hän ole
Suomessa.

4 §
Todistajaa ei saa velvoittaa todistamaan,

jos se olisi vastoin oikeudenkäymiskaaren 17
luvun säännöksiä tai vastaavia säännöksiä
siinä maassa, missä todistaja asuu.

5 §
Jos todistajaksi kutsuttavalla on hallussaan

asiakirja, jolla voidaan otaksua olevan merki-
tystä todisteena asiassa, hän on velvollinen
esittämään asiakirjan tuomioistuimelle, jollei
se ole vastoin oikeudenkäymiskaaren 17 lu-
vun säännöksiä tai vastaavia säännöksiä siinä
maassa, missä todistaja asuu. Todistajalle,

joka on määrätty esittämään asiakirja tuomi-
oistuimelle, on ennen esittämistä varattava
tilaisuus lausua määräyksestä.

Jos todistaja, joka on määrätty esittämään
asiakirja tuomioistuimelle, jättää velvollisuu-
tensa täyttämättä, tuomioistuin voi uhkasa-
kolla velvoittaa hänet siihen.

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos asianosaiselle on myönnetty oikeus-
apua, todistelukustannusten korvaamisesta
valtiolle noudatetaan, mitä oikeusapulaissa
(257/2002) säädetään.

9 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos 1 momentissa tarkoitettu asianomistaja
tai asianosainen jää tuomioistuimeen saapu-
matta, noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaa-
ren 8 ja 12 luvussa ja oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain (689/1997) 8 lu-
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vussa säädetään. Asianosaista ei kuitenkaan
saa määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen, ellei
hän ole Suomessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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