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Lag
om ändring av 17 kap. 51 och 52 § i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 17 kap. 51 § 1 mom. och 52 § 1 mom., sådana de lyder i lag

732/2015, som följer:

17 kap.

Om bevisning

51 §
En part som ska höras i bevissyfte samt ett vittne och en sakkunnig kan höras vid hu-

vudförhandlingen skyddad på ett sådant sätt att han eller hon inte kan ses, eller så att en
part eller någon annan person inte är närvarande, om domstolen anser att detta är lämpligt
och förfarandet behövs

1) för att den som hörs eller någon som står i ett sådant förhållande till honom eller hen-
ne som avses i 17 § 1 mom. ska kunna skyddas mot hot mot liv eller hälsa, 

2) i det fallet att den som hörs annars skulle låta bli att berätta vad han eller hon vet om
saken, 

3) i det fallet att någon stör eller försöker vilseleda den som hörs medan han eller hon
talar, eller

4) i det fallet att den som hörs i ett brottmål behöver särskilt skydd av någon annan or-
sak än den som anges i 1 punkten, i synnerhet med beaktande av hans eller hennes person-
liga omständigheter och brottets natur. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

52 §
En part som ska höras i bevissyfte samt ett vittne och en sakkunnig kan höras vid hu-

vudförhandlingen utan att han eller hon är personligen närvarande, med anlitande av vide-
okonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring där de som deltar
i sammanträdet har sådan kontakt att de kan tala med och se varandra, om domstolen anser
att detta är lämpligt och 

1) den som hörs inte personligen kan närvara vid huvudförhandlingen på grund av
sjukdom eller av något annat skäl,

2) den som hörs inte kan infinna sig personligen vid huvudförhandlingen utan att det
uppstår kostnader eller olägenheter som är betydande i förhållande till bevisningens bety-
delse, 

3) trovärdigheten av den berättelse som den som hörs avger kan bedömas tillförlitligt
utan att han eller hon är personligen närvarande vid huvudförhandlingen, 
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4) förfarandet behövs för att den som hörs eller någon som står i ett sådant förhållande
till honom eller henne som avses i 17 § 1 mom. ska kunna skyddas mot hot mot liv eller
hälsa, 

5) den som hörs inte har fyllt 15 år eller hans eller hennes psykiska funktioner är störda,
eller 

6) den som hörs i ett brottmål behöver särskilt skydd av någon annan orsak än den som
anges i 4 punkten, i synnerhet med beaktande av hans eller hennes personliga omständig-
heter och brottets natur. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 8 januari 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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