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194/2019

Lag
om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 10 kap. 13 §, 12 kap. 4 a § och 17 kap 12 § 1 mom.,
sådana de lyder, 10 kap. 13 § i lag 135/2009, 12 kap. 4 a § i lag 650/2007 och 17 kap.

12 § 1 mom. i lag 732/2015, som följer:

10 kap.

Om forum i tvistemål

13 §
Ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt prövas av den tingsrätt inom

vars domkrets barnet har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Ett ärende som gäller
syskon kan även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någon av dem har sin hemvist
eller sin vanliga vistelseort.

12 kap.

Om parterna

4 a §
Om en part på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna, försvagat häl-

sotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak saknar förmåga att bevaka sina intres-
sen i en rättegång eller om partens intressebevakare, vårdnadshavare eller någon annan
laglig företrädare på grund av jäv eller av någon annan orsak är förhindrad att utöva tale-
rätt vid rättegången, kan den domstol där rättegången är anhängig, på tjänstens vägnar för
rättegången förordna en intressebevakare för parten. På intressebevakaren tillämpas lagen
om förmyndarverksamhet.

Om inte domstolen beslutar något annat gäller ett intressebevakarförordnande också i
en högre rättsinstans där ärendet anhängiggörs genom ändringssökande.

17 kap.

Om bevisning

12 §
Tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare samt de som utövar offentlig makt eller

sköter ett offentligt förtroendeuppdrag och andra personer som har tystnadsplikt enligt
23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får inte vittna om
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innehållet i en handling eller rättegångshandling som ska hemlighållas för en part med
stöd av 11 § 2 mom. i den lagen eller 12 § 2 mom. i lagen om offentlighet vid rättegång i
allmänna domstolar (370/2007). De får inte heller vittna om något som med stöd av nå-
gondera av dessa bestämmelser vore sekretessbelagt om det ingick i en handling, om inte
den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till det. Bestämmel-
serna i 16 § 5 mom. i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983), 18 §
1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) eller
någon annan motsvarande paragraf enligt vilken det är tillåtet att röja sekretessbelagda
uppgifter vid en rättegång ska dock tillämpas i stället för det som föreskrivs ovan i detta
moment.

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

Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 8 februari 2019
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