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L a g
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om ändring av 6 a kap. i lagen om rättegång i brottmål

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) rubriken för 6 a kap. samt 6 a kap. 2 §

3 mom., sådana de lyder i lag 426/2003, och
fogas till 6 a kap. 2 §, sådan den lyder i lag 426/2003, nya 4 och 5 mom. och till kapitlet nya

3—7 § som följer:

6 a kap.

Rättegångsspråket och tolkning

2 §
— — — — — — — — — — — — —

En svarande och en målsägande i ett brott-
mål där åklagaren utför åtal har, om han eller
hon inte är finsk-, svensk- eller samisksprå-
kig, rätt att få gratis tolkning vid behand-
lingen av brottmålet. Domstolen ska på tjäns-
tens vägnar se till att svaranden och målsä-
ganden får den tolkning som han eller hon
behöver.

Domstolen ska se till att tolkning ordnas
också när en part är teckenspråkig eller när
tolkning behövs på grund av att en part har
en syn-, hörsel- eller talskada.

Om domstolen anser att det är lämpligt,
kan tolkning ordnas genom videokonferens
eller någon annan lämplig dataförmedling där

de som deltar i sammanträdet har sådan kon-
takt att de kan tala med och se varandra, eller
per telefon.

3 §
Till en svarande som inte är finsk-, svensk-

eller samiskspråkig ska det inom skälig tid
ges en avgiftsfri skriftlig översättning av
stämningsansökan och domen till den del de
gäller honom eller henne. Till svaranden ska
det inom skälig tid även ges en avgiftsfri
skriftlig översättning av ett beslut som fattas i
brottmålet och av andra väsentliga handlingar
eller delar av dem, om översättningen behövs
för att bevaka svarandens rättigheter. Till
målsäganden i ett brottmål där åklagaren ut-
för åtal ska det på målsägandens begäran
inom skälig tid ges en avgiftsfri skriftlig
översättning av domen till den del den gäller
målsäganden samt en översättning av ett be-
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slut eller en del av ett beslut som fattas i
brottmålet, om översättningen av beslutet be-
hövs för att bevaka målsägandens rättigheter.

Med avvikelse från 1 mom. får stämnings-
ansökan, domen eller någon annan väsentlig
handling eller delar av eller ett sammandrag
av handlingen översättas muntligt för svaran-
den eller målsäganden, om inte partens rätts-
skydd kräver att handlingen översätts skrift-
ligt.

Domstolen ska se till att svaranden får
tillräcklig information om sin rätt till en över-
sättning av handlingar och vid behov försäkra
sig om huruvida svaranden vill ha en över-
sättning av handlingar som avses i denna
paragraf. Om svaranden avstår från sin rätt
till en översättning av handlingar, behöver
ingen översättning ges till svaranden.

4 §
Om en part har hörts via tolk eller om

stämningsansökan, domen eller någon annan
väsentlig handling eller delar av eller ett sam-
mandrag av handlingen i enlighet med 3 §
har översatts muntligt för en part vid rättens
sammanträde eller om svaranden har avstått
från sin rätt till en översättning av handlingar,
ska detta antecknas i protokollet, domen eller
beslutet.

5 §
Om svarandens rättsskydd kräver det, ska

skäliga kostnader för behövlig tolkning av
överläggningar mellan svaranden och hans
eller hennes rättegångsbiträde ersättas av sta-
tens medel.

Närmare bestämmelser om de kostnader
som ska ersättas med stöd av 1 mom. får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Som tolk eller översättare får anlitas en

redbar och annars för detta uppdrag lämplig
person som har den skicklighet som krävs för
uppdraget.

Domstolen ska utse en ny tolk eller över-
sättare för uppdraget, om en parts rättsskydd
kräver det.

7 §
Vad som i rättegångsbalken föreskrivs om

tystnadsplikt för ett rättegångsbiträde och
skyldighet för ett rättegångsbiträde att vägra
vittna, tillämpas också på en tolk.

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i
strafflagen, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2013.

Helsingfors den 8 november 2013
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