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L a g

718/2011

om ändring av 15 och 31 kap. i rättegångsbalken

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 15 kap. 2 §, 4 § 1 mom. och 10 a § 1 mom. samt 31 kap. 13 § och

18 § 3 mom., sådana de lyder, 15 kap. 2 § i lagarna 764/2001, 259/2002 och 578/2009, 4 §
1 mom. i lag 259/2002, 10 a § 1 mom. i lag 497/1958 samt 31 kap. 13 § i lag 109/1960 och
18 § 3 mom. i lag 666/2005, samt

fogas till 15 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 21/1972, ett nytt 4 mom. och till 31 kap. 3 §,
sådan den lyder i lag 109/1960, ett nytt 2 mom. som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud

1 §
— — — — — — — — — — — — —

En annan sökande än en myndighet ska i
högsta domstolen anlita rättegångsombud el-
ler rättegångsbiträde i ärenden enligt 31 kap.
som gäller klagan på grund av domvilla eller
återbrytande av dom.

2 §
Om inte något annat bestäms i denna eller

någon annan lag, får såsom rättegångsombud
eller rättegångsbiträde anlitas en advokat, ett
offentligt rättsbiträde eller ett sådant rätte-
gångsbiträde med tillstånd som avses i lagen
om rättegångsbiträden med tillstånd
(715/2011).

Trots 1 mom. får såsom rättegångsombud
eller rättegångsbiträde anlitas en person som
står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till

en part och som har avlagt annan högre hög-
skoleexamen i juridik än magisterexamen i
internationell och komparativ rätt, som är
redbar och som annars är lämplig och
skickad för uppdraget samt som inte är för-
satt i konkurs och vars handlingsbehörighet
inte har begränsats. Dessutom får såsom rät-
tegångsombud eller rättegångsbiträde i ett
mål eller ärende som gäller ett anställnings-
förhållande eller i ett mål eller ärende som i
sak anknyter till ett sådant samt i arbetsdom-
stolen anlitas en person som är anställd hos
en arbetsmarknadsorganisation, som har av-
lagt annan högre högskoleexamen i juridik än
magisterexamen i internationell och kompa-
rativ rätt, som är redbar och som annars är
lämplig och skickad för uppdraget samt som
inte är försatt i konkurs och vars handlings-
behörighet inte har begränsats.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får
såsom rättegångsombud eller rättegångsbi-
träde anlitas en myndighet till vars lagstad-
gade uppgifter hör att biträda vid rättegång.
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Dessutom får såsom rättegångsombud eller
rättegångsbiträde anlitas en person som är
anställd hos nämnda myndighet och som har
avlagt annan högre högskoleexamen i juridik
än magisterexamen i internationell och kom-
parativ rätt, som är lämplig och skickad för
uppdraget samt som inte är försatt i konkurs
och vars handlingsbehörighet inte har be-
gränsats.

Också någon annan än i 1 mom. avsedd,
myndig redbar person som annars är lämplig
och skickad för uppdraget samt som inte är
försatt i konkurs och vars handlingsbehörig-
het inte har begränsats får anlitas såsom rät-
tegångsombud eller rättegångsbiträde

1) i ett mål som avses i 5 kap. 3 §,
2) i ett ansökningsärende som inte är tvis-

tigt,
3) i ett jorddomstolsärende.
Vad som i denna eller någon annan lag

bestäms om en advokats rätt att vara rätte-
gångsombud eller rättegångsbiträde tillämpas
även på den som har rätt att bedriva advokat-
verksamhet i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller i någon annan
stat med vilken Europeiska unionen och dess
medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesi-
digt erkännande av yrkesbehörighet för advo-
kater.

4 §
Ett rättegångsombud ska, om inte huvud-

mannen muntligen inför domstolen har be-
fullmäktigat honom eller henne, visa en full-
makt som huvudmannen egenhändigt har un-
dertecknat, om domstolen bestämmer det.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §
Om ett rättegångsombud eller rättegångs-

biträde visar sig vara oredligt, oförståndigt
eller oskickligt eller om han eller hon annars
visar sig vara olämplig för sitt uppdrag, kan
domstolen förbjuda honom eller henne att
uppträda i målet eller ärendet. Domstolen kan
också, om det finns skäl till detta, förvägra
honom eller henne rätt att under högst tre år
vara verksam som rättegångsombud eller rät-
tegångsbiträde vid den domstolen. När beslu-
tet gäller en advokat, ett offentligt rättsbiträde
eller ett rättegångsbiträde med tillstånd, ska
domstolen underrätta den tillsynsnämnd som

avses i 6 a § 1 mom. i lagen om advokater
(496/1958) om sitt beslut. Om en advokat, ett
offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbi-
träde med tillstånd i övrigt handlar i strid
med sina skyldigheter, kan domstolen anmäla
förfarandet för behandling i tillsynsnämnden.
— — — — — — — — — — — — —

31 kap.

Om extraordinärt ändringssökande

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Bestämmelser om klagandens skyldighet
att anlita rättegångsombud eller rättegångsbi-
träde finns i 15 kap. 1 § 4 mom. Klaganden
ska ges tillfälle att skaffa sig ett ombud eller
biträde som uppfyller behörighetsvillkoren,
om det inte är klart onödigt.

13 §
På behandlingen av ansökan tillämpas vad

som i 3 § 2 mom. samt 4 och 5 § föreskrivs
om klagan.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

På ansökan och behandlingen av den til-
lämpas vad som i 3 § 1 mom. samt 4 och 5 §
föreskrivs om klagan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
På mål eller ärenden som är anhängiga vid

domstol vid lagens ikraftträdande tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. är en
person som är behörig som rättegångsombud
och rättegångsbiträde enligt de bestämmelser
som gällde vid denna lags ikraftträdande be-
hörig att vara verksam som rättegångsombud
och rättegångsbiträde i ett års tid efter denna
lags ikraftträdande. Dessutom är en person
som är behörig som rättegångsombud och
rättegångsbiträde enligt de bestämmelser som
gällde vid denna lags ikraftträdande och som
ansöker om ett tillstånd enligt lagen om rätte-
gångsbiträden med tillstånd tre månader
innan den föreskrivna tid som nämns i 30 §
3 mom. i den lagen har löpt ut och vars
ansökan inte har avgjorts genom ett laga-
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kraftvunnet beslut inom ett år från den lagens
ikraftträdande, behörig att vara verksam som
rättegångsombud och rättegångsbiträde till

dess att hans eller hennes ansökan har av-
gjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax

3718/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


