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Henkilötiedot

Lomaketta käytetään kirjoitettaessa tuomioistuinta
varten lausunto sairaudesta laillisena esteenä
saapua tuomioistuimeen. Sairauslomaa varten kirjoitettu
lääkärintodistus ei riitä tähän tarkoitukseen.

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus

Henkilöllisyyden toteamiseen käytetty asiakirja
Ajokortti
Henkilökortti
Passi
Kuvallinen KELA-kortti
Muu, mikä
Henkilöllisyys todettu muulla luotettavalla tavalla, miten

Oikeuden
käyntitiedot

Oikeudenkäynnin päivämäärä

Tiedot ilmenevät potilaan
saamasta haasteesta tai
kutsusta tai muutoin potilaalta.

Henkilön kuulemisen tapa
Henkilökohtainen kuuleminen paikan päällä
Puhelinkuuleminen
Videoneuvottelu

Lääkärin
tutkimukseen
liittyvät tiedot
Sairaus on laillinen este,
jos se on niin vakava, ettei
henkilö kykene toimimaan oikeudenkäynnissä asianosaisena tai
todistajana. Tällöin on yleensä
kysymys vakavasta ja pysyvää
laatua olevasta sairaudesta.
Silloin kun kysymyksessä on
muu, useimmiten tiettyyn aikaan
rajoitettu lyhytaikainen sairaus,
sen merkitys laillisena esteenä on
arvioitava jokaisessa tapauksessa erikseen. Mainittu muu sairaus
voi olla laillinen este vain silloin,
kun henkilön terveydentila/perusterveys vaarantuisi sen johdosta,
että hän saapuisi tuomioistuimeen.
Tällainen tilapäinen este päättyy
välittömästi siinä vaiheessa, kun
henkilö kykenee omin avuin tai
avustettuna, terveyttään vaarantamatta siirtymään paikasta toiseen. Mahdollisesti vielä jatkuva
sairausloma ei vaikuta asiaan.

Todistus perustuu
henkilökohtaiseen tutkimukseen (päivämäärä)
etäkontaktiin puhelimella tai sähköisesti (päivämäärä)
vain potilasasiakirjoihin
Henkilö on hoidettavana sairaalahoidossa
kyllä, mistä alkaen (päivämäärä)
ei
Diagnoosi suomeksi

Sairaus on
pysyvä
tilapäinen
ei vielä pystytä arvioimaan
Sairaus on vakava sairaus
kyllä
ei
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Johtopäätökset
Oikeudenkäymiskaaren
12 luvun 28 § 1 momentin
mukaan ”laillinen este on sillä,
joka sairauden tai yleisen liikenteen k eskeytymisen vuoksi on
estynyt noudattamasta kehotusta
saapua tuomioistuimeen”.
Tuomioistuin ratkaisee sen,
onko henkilöllä sairauden
aiheuttama laillinen este vai ei.
Ratkaisua tehdessään tuomio
istuin ei ole sidottu lääkärin lau
suntoon. Lausunnossaan lääkäri
ainoastaan ilmoittaa tuomioistuimelle oman, potilasasiakirjoihin
kirjattuihin tutkimuksiin ja diagnoosiin perustuvan, perustellun
käsityksensä potilaan tilasta.
Kaikki tautiluokituksen mukaiset
sairaudet eivät ole laillisia esteitä.
Laillinen este ei myöskään määräydy työkykyisyyden perusteella.
Lausunnossa tulee esittää
arvio sairauden aiheuttaman
esteen kestosta. Tuomioistuin
voi määrätä uuden oikeuden
käyntipäivän siten, että henkilö
voi esteettä saapua käsittelyyn tai
osallistua siihen puhelimitse tai
etäyhteydellä. Tuomioistuimelle
ilmoitetaan myös, mikäli esteen
kestoa ei poikkeuksellisesti ole
mahdollista arvioida.

Katson, että toteamastani sairaudesta
aiheutuu este saapua tuomioistuimeen
ei aiheudu estettä saapua tuomioistuimeen
aiheutuu este osallistua tuomioistuimen käsittelyyn etäyhteydellä (puhelin-/videoyhteys)
ei aiheudu estettä osallistua tuomioistuimen käsittelyyn etäyhteydellä (puhelin-/videoyhteys)
Syy, miksi sairaus aiheuttaa esteen saapua tuomioistuimeen
Sairaus on vakava ja pysyvä eikä häntä voida kuulla asianosaisena tai todistajana
Henkilön terveydentila/perusterveys vaarantuisi
Muu syy, mikä
Perustelut

Arvio sairauden aiheuttaman esteen kestosta
Esteen kestoa ei vielä pystytä arvioimaan
Syy, miksi sairaus aiheuttaa esteen osallistua käsittelyyn etäyhteydellä (puhelin-/videoyhteys)
Sairaus on vakava ja pysyvä eikä häntä voida kuulla asianosaisena tai todistajana
Henkilön terveydentila/perusterveys vaarantuisi
Muu syy, mikä
Perustelut

Arvio sairauden aiheuttaman esteen kestosta
Esteen kestoa ei vielä pystytä arvioimaan

Vakuutus ja
allekirjoitus
Lausunto kirjoitetaan välit
tömästi ennen oikeudenkäynnin ajankohtaa, ei taannehti
vasti. Poikkeuksena tilanne, jossa
lääkäri voi luotettavasti todistaa
henkilön olleen oikeudenkäyntipäivänä sairautensa vuoksi yksiselitteisesti täysin estyneenä esim.
vuodepotilaana sairaalassa.

Edellä olevan vakuutan kunniani ja omatuntoni kautta
Lääkärin allekirjoitus

Nimen selvennys, yksilöintitunnus ja erikoisala (tai leima)
Puhelinnumero virka-aikana
Päiväys (paikka ja aika)

