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748/2015
Lag
om ändring av lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt
land
Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land
(349/1975) 3—5 §, 8 § 3 mom. och 9 § 2 mom. som följer:
3§
Om ett vittne uteblir utan laga hinder, tillämpas vad som föreskrivs i 17 kap. 62 § i
rättegångsbalken. Vittnet får dock inte förordnas att hämtas till domstolen, om han eller
hon inte befinner sig i Finland.
4§
Ett vittne får inte åläggas att vittna, om
detta skulle strida mot bestämmelserna i
17 kap. i rättegångsbalken eller motsvarande
bestämmelser i det land där vittnet är bosatt.
5§
Om den som ska kallas att höras som
vittne innehar en skriftlig handling som kan
antas ha betydelse som bevis i saken, är han
eller hon skyldig att visa upp handlingen för
domstolen, om inte detta strider mot bestämmelserna i 17 kap. i rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelser i det land där vittnet är bosatt. Ett vittne som har förelagts att
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visa upp en handling ska ges tillfälle att yttra
sig om föreläggandet innan handlingen visas
upp.
Om ett vittne som har förelagts att visa upp
en handling underlåter att fullgöra sin skyldighet, kan domstolen vid vite förplikta honom eller henne till detta.
8§
— — — — — — — — — — — — —
Om en part har beviljats rättshjälp, iakttas i
fråga om återbetalning av bevisningskostnaderna till staten vad som föreskrivs i rättshjälpslagen (257/2002).
9§
— — — — — — — — — — — — —
Om en målsägande eller part som avses i 1
mom. uteblir från domstolen, iakttas vad som
föreskrivs i 8 och 12 kap. i rättegångsbalken
och i 8 kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997). En part får dock inte förordnas
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att hämtas till domstolen, om han eller hon
inte befinner sig i Finland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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