FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011

440/2011
Lag
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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i rättegångsbalken 25 kap. 19 §, sådan den lyder i lag 165/1998,
ändras 11 kap. 3 § 1 mom., 17 kap. 19 §, 23 § 3 mom. och 32 §, 21 kap. 19 §, 24 kap. 18 §,
25 kap. 3 och 7 § samt 26 kap. 18 § 4 mom.,
sådana de lyder, 11 kap. 3 § 1 mom. i lag 690/1997, 17 kap. 19 och 32 § i lag 571/1948 och
23 § 3 mom. i lag 622/1974, 21 kap. 19 § i lag 1013/1993, 24 kap. 18 §, 25 kap. 7 § och 26
kap. 18 § 4 mom. i lag 165/1998 och 25 kap. 3 § i lagarna 165/1998 och 650/2010, som följer:
11 kap.

behövligt för att få upplysning i saken och då
ska åklagaren träda från saken.

Om delgivning i rättegång
3§
Då domstolen eller en åklagare har hand
om delgivningen verkställs den genom att
handlingen sänds till parten
1) med posten mot mottagningsbevis, eller
2) som tjänstebrev, om det kan antas att
mottagaren får del av handlingen och inom
utsatt tid återsänder delgivningskvittot.
— — — — — — — — — — — — —

23 §
— — — — — — — — — — — — —
Trots 1 mom. 3 och 4 punkten kan någon
annan i dem avsedd person än rättegångsbiträdet för den anklagade förpliktas att vittna i
saken, då åklagaren utför åtal för brott på
vilket kan följa fängelse i sex år eller strängare straff, eller för försök till eller delaktighet
i dylikt brott.
— — — — — — — — — — — — —

17 kap.

32 §
Ett vittne ska utge sin utsaga muntligen.
En skriftlig vittnesberättelse får inte åberopas
men vittnet får anlita skriftliga anteckningar
till stöd för minnet.
En utsaga som vittnet tidigare avgett inför
rätten, åklagaren eller en polismyndighet får
uppläsas vid vittnesförhör endast då vittnet i
sin vittnesutsaga avviker från vad han eller
hon tidigare berättat eller då vittnet vid förhö-

Om bevisning
19 §
Åberopas en domare till vittne, ska han
pröva på sin domared om han vet något som
kan inverka på saken. Finner han att det är så,
ska han höras som vittne. Åberopas en åklagare till vittne ska rätten pröva om detta är
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ret förklarar att han eller hon inte kan eller
vill yttra sig i saken.
21 kap.
Om rättegångskostnader
19 §
Åklagaren har rätt att på statens vägnar
söka ändring i avgöranden som har fattats
med stöd av 13 § även då han eller hon inte
verkat som åklagare.
24 kap.
Om domstolens avgörande
18 §
Hovrätten ska sända ett exemplar av sitt
avgörande till alla som fört talan i hovrätten.
Ett exemplar ska sändas till svaranden i ett
brottmål också om han eller hon inte har
utövat talan i hovrätten, om hovrätten har
ändrat tingsrättens avgörande för svarandens
vidkommande. Ett exemplar ska sändas till
åklagaren i ett brottmål som han drivit också
i det fall att åklagaren inte har utövat talan i
hovrätten.
25 kap.
Om fullföljd av talan från tingsrätt
till hovrätt
3§
När en tingsrätt avkunnar eller meddelar
ett avgörande ska den samtidigt uppge om
ändring kan sökas i avgörandet och vad som
ska iakttas när ändring söks.

Närvarande parter ska omedelbart efter det
att avgörandet har avkunnats lämnas skriftliga anvisningar av vilka framgår hur den
som är missnöjd med avgörandet ska förfara
för att få målet till prövning i hovrätten eller
söka ändring genom prejudikatbesvär enligt
30 a kap. I anvisningarna ska också förfarandet med prejudikatbesvär beskrivas i huvuddrag. Anvisningar lämnas dock inte till åklagaren eller till någon annan part, om detta
befinns vara uppenbart onödigt.
7§
Missnöjesanmälan får begränsas till att
gälla en del av underrättens avgörande. Begränsningen ska nämnas då missnöje anmäls.
Åklagaren ska, om svarandena är flera, när
han eller hon anmäler missnöje uppge vem
av dem som missnöjesanmälan gäller.
26 kap.
Om fortsatt handläggning av besvärsärenden i hovrätten
18 §
— — — — — — — — — — — — —
Åklagaren ska på tjänstens vägnar vara
närvarande vid huvudförhandlingen i ett mål
där åklagaren är ändringssökande eller där
svaranden i ett brottmål har anfört besvär
över tingsrättens avgörande som har fattats
med anledning av åklagarens straffyrkande.
Åklagaren ska också vara närvarande vid huvudförhandlingen i en sak som gäller meddelande av näringsförbud.
Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.
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