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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
ändring av tingsrättslagen och bestämmelserna om vissa
tingsrätters sakliga behörighet
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar av av lagen i fråga till vissa tingsrätter som
tingsrättslagen samt sjölagen, lagen om nämns i lagen. Dessa bestämmelser om tingsgrupptalan, fastighetsbildningslagen, utsök- rätternas behörighet i sak bör ändras så som
ningsbalken, lagen om företagssanering, la- förutsätts enligt de bestämmelser om reforgen om de allmänna underrätter som hand- men av tingsrättsnätet som träder i kraft vid
lägger militära rättegångsärenden och lagen ingången av 2010.
om utlämning för brott mellan Finland och
Ytterligare föreslås det att aktiebolagslagen
de övriga nordiska länderna, den lag som och försäkringsbolagslagen ska ändras så att
gäller utlämning av gärningsmän inom Euro- ärenden som gäller tillämpning av aktiebopeiska unionen samt de lagar som gäller na- lagslagen och försäkringsbolagslagen inte
tionellt genomförande av rambesluten om längre ska koncentreras till vissa tingsrätter.
verkställighet av frysning av egendom eller Ärendena ska kunna handläggas vid alla
bevismaterial, konfiskering och böter.
tingsrätter.
Till tingsrättslagen ska fogas en förteckDe föreslagna lagarna avses träda i kraft
ning över tingsrätterna. I de övriga nämnda den 1 januari 2010.
lagarna styrs ärenden som gäller tillämpning
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Enligt 3 kap. 1 § i rättegångsbalken är en
tingsrätts domkrets en eller flera kommuner.
Enligt statsrådets förordning av den 12 juni
2008
om
tingsrätternas
domkretsar
(410/2008) ska 51 tingsrätter slås samman till
27 tingsrätter den 1 januari 2010, vilket innebär att domkretsarna för de flesta tingsrätter
utvidgas betydligt. Namnen på tingsrätterna
ändras i samband med reformen. Endast
Esbo, Helsingfors, Kemi-Torneå, Vanda och
Ålands tingsrätter kvarstår oförändrade.
Domkretsarna slås samman så att domkretsen
för Södra Karelens tingsrätt bildas av domkretsen för Villmanstrands tingsrätt, domkretsen för Södra Österbottens tingsrätt av
domkretsarna för Seinäjoki, Kauhajoki och
Kauhava tingsrätter, domkretsen för Mellersta Österbottens tingsrätt av domkretsen för
Karleby tingsrätt, domkretsen för Kymmenedalens tingsrätt av domkretsarna för Kouvola
och Kotka tingsrätter, domkretsen för Lapplands tingsrätt av domkretsarna för Lapplands, Rovaniemi och Kemijärvi tingsrätter,
domkretsen för Västra Nylands tingsrätt av
domkretsarna för Raseborgs och Lojo tingsrätter, domkretsen för Österbottens tingsrätt
av domkretsarna för Vasa och Korsholms
tingsrätter, domkretsen för Norra Karelens
tingsrätt av domkretsarna för Joensuu och
Nurmes tingsrätter samt domkretsen för Norra Savolax tingsrätt av domkretsarna för Kuopio, Idensalmi och Varkaus tingsrätter.
Från vissa av de nuvarande tingsrätternas
domkretsar överförs bara några kommuner
till domkretsen för den tingsrätt som bildas.
Tretton tingsrätter bildas på detta sätt. Södra
Savolax tingsrätt bildas av domkretsarna för
S:t Michels och Nyslotts tingsrätter samt av
kommunerna Kangasniemi och Pieksämäki
som hör till domkretsen för Pieksämäki
tingsrätt. Hyvinge tingsrätt bildas av domkretsen för Hyvinge tingsrätt samt kommunerna Hausjärvi, Loppi och Riihimäki som
hör till domkretsen för Riihimäki tingsrätt.
Domkretsen för Östra Nylands tingsrätt bildas av domkretsen för Borgå tingsrätt, med
undantag för Borgnäs kommun, och Buckila
kommun som hör till domkretsen för Lahtis

tingsrätt. Domkretsen för Kajanalands tingsrätt bildas av domkretsen för Kajana tingsrätt
och Suomussalmi kommun som hör till Kuusamo tingsrätt. Egentliga Tavastlands tingsrätt bildas av domkretsen för Tavastehus
tingsrätt och Janakkala kommun som hör till
domkretsen för Riihimäki tingsrätt samt av
kommunerna Forssa, Humppila, Jokioinen,
Tammela och Ypäjä som hör till domkretsen
för Forssa-Loimaa tingsrätt. Mellersta Finlands tingsrätt bildas av domkretsarna för Jyväskylä, Jämsä och Äänekoski tingsrätter
samt av Hankasalmi kommun som hör till
domkretsen för Pieksämäki tingsrätt. Uleåborgs tingsrätt bildas av domkretsen för Uleåborgs tingsrätt, med undantag för kommunerna Kestilä, Piippola, Pyhäntä och Rantsila, samt av kommunerna Kuusamo och Taivalkoski som hör till domkretsen för Kuusamo tingsrätt. Birkalands tingsrätt bildas av
domkretsarna för Tammerfors och Toijala
tingsrätter och kommunerna Ikalis, Kihniö,
Parkano och Tavastkyrö som hör till domkretsen för Ikalis tingsrätt samt av Pälkäne
kommun som hör till domkretsen för Tavastehus tingsrätt. Päijänne-Tavastlands tingsrätt
bildas av domkretsen för Lahtis tingsrätt med
undantag för Buckila kommun. Satakunta
tingsrätt bildas av domkretsarna för Björneborgs och Raumo tingsrätter samt av kommunerna Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää
och Karvia som hör till domkretsen för Ikalis
tingsrätt. Tusby tingsrätt bildas av domkretsen för Tusby tingsrätt och Borgnäs kommun
som hör till domkretsen för Borgå tingsrätt.
Egentliga Finlands tingsrätt bildas av domkretsarna för Nystadsregionens, Pargas, Salo
och Åbo tingsrätter samt kommunerna Alastaro, Aura, Koski TI, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki och Yläne
som hör till domkretsen för Forssa-Loimaa
tingsrätt. Ylivieska-Brahestads tingsrätt bildas av domkretsarna för Ylivieska och Brahestads tingsrätter samt kommunerna Kestilä,
Piippola, Pyhäntä och Rantsila som hör till
domkretsen för Uleåborgs tingsrätt.
Vissa kategorier av ärenden som kräver
särskild sakkunskap har genom explicita speciallagar koncentrerats så att de handläggs
vid vissa tingsrätter. På så vis kan det ges
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bättre garantier för att det uppkommer sådan
sakkunskap och specialisering som krävs i
respektive ärende och att det utformas en enhetlig linje för avgörandepraxis. Dessa bestämmelser om tingsrätterna behörighet i sak
bör ändras så som reformen av tingsrättsnätverket förutsätter.
2

Nuläge

Tingsrätter
Om tingsrätter bestäms för närvarandegenom statsrådets förordning om tingsrätternas
domkretsar (1110/2006) som utfärdas med
stöd av tingsrättslagen.

ringsbolagslagen motsvarar i sak 24 kap. 1 §
i aktiebolagslagen. Behöriga tingsrätter är
Helsingfors tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis
tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs
tingsrätt, Vasa tingsrätt, Åbo tingsrätt och
Ålands tingsrätt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar
i dessa ärenden. Om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen eller om inte annat avtalas,
ska forum bestämmas utifrån den tingsrätts
domkrets där bolaget har sin hemort. Det har
inte utfärdats någon förordning av statsrådet
om domkretsarna. Tvistemål som gäller tilllämpningen av försäkringsbolagslagen har
inte specificerats statistiskt.
Mål och ärenden som gäller sjörätt

Mål och ärenden enligt aktiebolagslagen
Enligt 24 kap. 1 § i aktiebolagslagen
(624/2006) har tvistemål som gäller tillämpningen av aktiebolagslagen koncentrerats till
Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Tammerfors,
Uleåborgs, Vasa, Åbo och Ålands tingsrätter.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden.
Om inte annat föreskrivs i bolagsordningen
eller om inte annat avtalas, ska forum bestämmas utifrån den tingsrätts domkrets där
bolaget har sin hemort.
Enligt justitieministeriets statistik har det
årliga antalet tvistemål som gäller tillämpningen av aktiebolagslagen i genomsnitt underskridit 30. Antalet inkomna mål och ärenden till tingsrätterna år 2008:
Åland
Helsingfors
Kuopio
Lahtis
Uleåborg
Tammerfors
Åbo
Vasa
Totalt

1
8
2
0
0
3
5
5
24

Mål och ärenden enligt försäkringsbolagslagen
Bestämmelserna i 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) om forum för
tvistemål som gäller tillämpning av försäk-

I 21 kap. 1 § i sjölagen (674/1994) anges
de tingsrätter, dvs. sjörättsdomstolar, som är
behöriga att handlägga mål och ärenden som
gäller sjörätt. Behöriga tingsrätter inom Åbo
hovrätts domkrets är Åbo och Ålands tingsrätter, inom Vasa hovrätts domkrets Vasa
tingsrätt, inom Östra Finlands hovrätts domkrets Nyslotts tingsrätt, inom Helsingfors
hovrätts domkrets Helsingfors och Raseborgs
tingsrätter, inom Kouvola hovrätts domkrets
Kotka tingsrätt och inom Rovaniemi hovrätts
domkrets Uleåborgs tingsrätt. Raseborgs
tingsrätt finns för närvarande inom Åbo hovrätts domkrets, vilket inte har rättats till i paragrafen i samband med den förra reformen.
Till tingsrätterna har det under perioden
2006—2008 årligen inkommit ca 30 mål och
ärenden som gäller sjörätt som följer:

Helsingfors
Kotka
Uleåborg
Raseborg
Nyslott
Åbo
Vasa
Åland
Total

2006

2007

2008

11

17
2
2
1
1
8
1
1
33

10
2
2
0
0
13
2
0
29

1
1
2
9
1
1
26

Företagssaneringsärenden
När lagen om företagssanering (47/1993)
trädde i kraft 1993 koncentrerades handlägg-
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ningen av ärenden som gäller företags saneringsförfarande till inalles 19 tingsrätter.
Samma tingsrätter behandlar utsökningsbesvär. Behöriga tingsrätter i ärenden som gäller saneringsförfarande är enligt 67 § 1 mom.
i den gällande lagen om företagssanering
Björneborgs, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Tammerfors, Uleåborgs, Vasa, Villmanstrands,
Åbo och Ålands tingsrätter. I fråga om domstolarnas domkretsar i dessa ärenden föreskrivs genom förordning av statsrådet .
I syfte att effektivisera saneringsförfarandet
ändrades lagen om företagssanering genom
lagen om ändring av lagen om företagssamling (247/2007) bl.a. i fråga om de behöriga
domstolarna. Antalet behöriga tingsrätter
minskade då till 14. Efter den ändringen har
företagssaneringsärenden inte längre behand-
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lats av Kajana, Kotka, Nyslotts, S:t Michels
och Vanda tingsrätter.
I regeringens proposition med förslag till
lagar om ändring av lagen om företagssanering och 23 § i lagen om återvinning till konkursbo (RP 152/2006 rd. s. 69) konstaterades
att då minskningen övervägdes beaktades
bl.a. tingsrätternas storlek och placering samt
även det att behandlingen på svenska skulle
säkerställas så bra som möjligt. Av det att
ärendena koncentreras till färre tingsrätter
följer att avståndet mellan domstolarna och
saneringsföretagen ökar i vissa områden.
Detta ansågs inte vara något problem, eftersom behandlingar i sammanträde sker relativt
sällan och kommunikationen mellan utredaren och domstolarna i allmänhet sker skriftligen.

Åren 2006—2008 avgjordes företagssaneringsärenden vid de olika tingsrätterna i skriftligt
förfarande och i behandling i sammanträde numerärt som följer:

Åland
Esbo
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kajana *
Kotka *
Kuopio
Lahtis
Villmanstrand
S:t Michel *
Uleåborg
Björneborg
Rovaniemi
Seinäjoki *
Tammerfors
Åbo
Vasa
Vanda *
Totalt

2006
skriftligt
0
15
40
7
12
5
5
8
35
13
9
8
15
16
8
26
17
17
14
270

2006
sammanträde
0
2
4
3
1
3
1
0
0
1
1
4
2
0
6
3
4
1
3
40

2007
skriftligt
0
25
46
4
22
15
3
16
33
7
6
16
9
18
11
37
48
19
23
358

Utsökningsbesvär
Ändring i utmätning eller i någon annan
verkställighetsåtgärd eller i utmätningsmannens beslut i ett utsökningsärende får sökas
hos tingsrätten. Handläggningen av utsök-

2007
sammanträde
0
1
5
1
2
0
0
3
0
3
0
5
3
1
11
9
4
11
0
59

2008
skriftligt
0
27
32
9
16
6
1
18
33
12
1
20
9
13
1
40
45
27
9
319

2008
sammanträde
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
9
1
2
2
3
9
1
0
33

ningsbesvär har koncentrerats till sammanlagt 19 tingsrätter. Enligt 11 kap. 2 § 2 mom.
i utsökningsbalken (705/2007) handläggs utsökningsbesvär av Björneborgs, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka,
Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t
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Michels, Tammerfors, Uleåborgs, Vanda,
Vasa, Villmanstrands, Åbo och Ålands tingsrätter. I fråga om tingsrätternas domkretsar i
ärenden som gäller utsökningsbesvär föreskrivs genom förordning av statsrådet
(1323/2007). Ändring i en verkställighetsåtgärd eller i utsökningsmannens beslut i ett
utsökningsärende söks hos den tingsrätt inom
vars domkrets verkställighetsåtgärden har utförts.
Domkretsindelningen gäller också andra
sådana besvär som handläggs av den tingsrätt
som bestäms enligt 11 kap. 2 § 2 mom. i utsökningsbalken, såsom besvär över utmätningsmannens åtgärder vid verkställighet av
ett beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt. Med stöd av 10 kap. 14 § i utsök-

ningsbalken handläggs även verkställighetstvister vid den tingsrätt som bestäms enligt
11 kap. 2 § 2 mom.
I regeringens proposition med förslag till
revidering av lagstiftningen om utsökningsmyndigheterna och ändringssökande i utsökningsärenden (RP 106/1995 rd) konstaterades
att eftersom utsökning är en summarisk process där det är viktigt att man snabbt kommer
vidare, bör också systemet för sökande av
ändring stämma överens med detta krav. Detta mål kan uppnås på två sätt: dels ska besvärsärendena behandlas snabbt i besvärsinstansen och dels ska det finnas färre besvärsinstanser. Idealet vore att rättsskyddet också i
besvärsinstansen kunde tillhandahållas nära
ändringssökanden.

Åren 2006—2008 avgjordes utsökningsärenden vid de olika tingsrätterna i skriftligt förfarande och i behandling i sammanträde som följer:

Åland
Esbo
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kajana
Kotka
Kuopio
Lahtis
Villmanstrand
S:t Michel
Uleåborg
Björneborg
Rovaniemi
Seinäjoki
Tammerfors
Åbo
Vasa
Vanda
Totalt

2006
skriftligt
4
63
168
18
41
4
11
44
28
9
22
24
39
37
22
101
92
39
82
848

2006
sammanträde
0
2
18
5
9
0
3
4
3
1
1
6
5
4
14
9
9
2
8
103

2007
skriftligt
4
64
198
30
45
7
21
35
38
12
26
40
33
51
32
120
66
39
47
908

Jordrättsmål och jordrättsärenden
Tingsrätten i en sammansättning som behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden benämns jorddomstol. År 2001 fogades en ny
241 a §
till
fastighetsbildningslagen
(554/1995) genom lagen om ändring av fas-

2007
sammanträde
0
2
6
5
9
0
2
4
2
1
4
7
2
8
4
9
10
4
5
84

2008
skriftligt
4
87
177
17
59
9
10
56
19
11
11
44
25
55
24
88
91
39
97
923

2008

sammanträde
0
3
21
2
6
1
0
3
5
3
6
6
2
1
4
7
14
3
3
90

tighetsbildningslagen (1180/2000), genom
vilken jorddomstolarna som självständiga
specialdomstolar drogs in och jordrättsmålen
och jordrättsärendena överfördes till åtta
tingsrätter på de orter där en dåvarande jorddomstol var belägen. Jorddomstolar är enligt
241 a § Kuopio, Rovaniemi, S:t Michels, Ta-

RP 227/2009 rd
vastehus, Uleåborgs, Vanda, Vasa och Åbo
tingsrätter. Bestämmelser om domstolarnas
domkretsar i dessa mål och ärenden finns i
statsrådets förordning om tingsrätternas
domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol (163/2001). Tingsrätternas domkretsar följer lantmäteribyråernas
verksamhetsområden.
Antalet jordrättsmål och jordrättsärenden
har etablerats. År 2008 inkom det sammanlagt 685 jordrättsmål och jordrättsärenden i
hela landet. Antalet inkomna mål och ärenden till de olika tingsrätterna:
Vanda
Kuopio
S:t Michel
Uleåborg
Rovaniemi
Tavastehus
Åbo
Vasa

121
75
86
45
56
108
130
64

Grupptalan
Med grupptalan avses en talan som förs
utan något explicit bemyndigande för en i talan definierad grupp så att domen i målet blir
bindande även för gruppens medlemmar. I
regeringens proposition med förslag till lag
om grupptalan (154/2006 rd. s. 37) ansågs
det att handläggningen av en grupptalan i
princip kräver mer tid samt mer personal och
andra resurser än handläggningen av ett sedvanligt tvistemål. Att det finns behövliga
administrativa och personella resurser är en
förutsättning för att en grupptalan ska kunna
handläggas i domstol så effektivt som möjligt
utan att den övriga verksamheten blir lidande. Genom att koncentrera handläggningen
av grupptalan till vissa större tingsrätter blir
det också möjligt att skapa rutiner för handläggningen.
Tingsrätter som handlägger grupptalan är
enligt 3 § i lagen om grupptalan (444/2007)
Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Uleåborgs, Vasa
och Åbo tingsrätter. Av de nämnda tingsrätterna är den behörig som finns inom samma
hovrätts domkrets som den tingsrätt vid vilken svaranden skulle vara skyldig att svara
på något av de yrkanden som framställs i
grupptalan, om talan fördes separat. Aspekter
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kring regional jämlikhet och geografiska avstånd har beaktats i och med att det i varje
hovrätts domkrets finns en behörig tingsrätt.
Hittills har grupptalan inte väckts.
Militära rättegångsärenden
Som militära rättegångsärenden handläggs
militära brott och vissa andra brott som riktats mot försvarsmakten eller någon annan
krigsman. Enligt 5 § 1 mom. i militära rättegångslagen (326/1983) handläggs ett militärt
rättegångsärende vid den i lagen anvisade
allmänna underrätt som är närmast förläggningsorten för den truppavdelning där svaranden tjänstgör eller där han eller hon senast
har tjänstgjort eller varit skyldig att tjänstgöra. Bestämmelser om behöriga domstolar för
militära rättegångar finns i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära
rättegångsärenden (327/1983). Behöriga
domstolar är enligt 1 § Björneborgs, Helsingfors, Ikalis, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lapplands, Raseborgs, Rovaniemi, S:t Michels, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborgs, Vasa, Villmanstrands och Åbo tingsrätter. Det finns således
sammanlagt 20 behöriga domstolar.
Enligt 16 § 1 mom. i militära rättegångslagen ska militära rättegångsärenden handläggas i brådskande ordning. Detta är nödvändigt på grund av den korta värnpliktstiden
och de speciella förhållandena inom försvarsmakten. Med tanke på upprätthållandet
av den militära disciplinen och ordningen är
det också annars till fördel att dessa ärenden
behandlas färdigt så fort som möjligt. Antalet
inkomna militära rättegångsärenden år 2008:
Helsingfors
Tavastehus
Ikalis
Joensuu
Jyväskylä
Kajana
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahtis
Lappland
Villmanstrand
S:t Michel

51
39
28
5
6
26
5
112
3
4
11
4
1
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Uleåborg
Björneborg
Raseborg
Rovaniemi
Tammerfors
Åbo
Vasa
Totalt

1
15
29
6
0
11
3
360

Utlämning för brott mellan Finland och de
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
samt mellan Finland och de övriga nordiska
länderna
I lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) finns bestämmelser om de domstolar som är behöriga att
fatta beslut om utlämning för brott till en annan medlemsstat i Europeiska unionen samt
om fortsatt förvar i anslutning till detta. Behöriga tingsrätter är Helsingfors, Kuopio,
Tammerfors och Uleåborgs tingsrätter. De
fyra tingsrätterna har valts enligt storlek och
geografiskt läge.
Den behöriga tingsrätten bestäms så att om
den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats inom en viss hovrätts domkrets, fattas beslutet om utlämning av den
tingsrätt som anges i paragrafen. Samma
tingsrätt som fattar beslut om utlämning beslutar om fortsatt förvar i anslutning till utlämningen.
Antalet utlämningsärenden är litet i Finland
och därför gör ett koncentrerat beslutsfattande det möjligt för vissa tingsrätter att specialisera sig på utlämningsärenden. I propositionen med förslag till lagen (RP 88/2003 rd. s.
29) konstaterades att om antalet utlämningsärenden ökar i framtiden kan antalet behöriga
tingsrätter vid behov utökas. Hittills har det
inte uppdagats något sådant behov.
I lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
(1383/2007) finns bestämmelser om utlämning för brott till Danmark, Island, Norge eller Sverige av en person som uppehåller sig i
Finland eller utlämning till Finland av en
person som uppehåller sig i de nämnda nordiska länderna.
Beslut om utlämning till ett annat nordiskt
land fattas av Helsingfors, Kuopio, Tammer-

fors och Uleåborgs tingsrätter. Häradsåklagarna inom domkretsarna för de nämnda fyra
städernas tingsrätter är behöriga att sköta de
åklagaruppgifter som avses i lagen.
Antalet utlämningsärenden vid tingsrätterna år 2008:
Helsingfors
Kuopio
Tammerfors
Uleåborg
Totalt

19
1
3
0
23

Verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
Enligt lagen om verkställighet i Europeiska
unionen av frysningsbeslut av egendom eller
bevismaterial (540/2005) ska en medlemsstat
i regel erkänna och inom sitt territorium
verkställa ett frysningsbeslut som en rättslig
myndighet i en annan medlemsstat har utfärdat i samband med ett straffrättsligt förfarande.
Ett frysningsbeslut av en rättslig myndighet
i en annan medlemsstat anses motsvara ett
nationellt tvångsmedel, dvs. antingen skingringsförbud, kvarstad eller beslag. En åklagare tar emot och beslutar om verkställigheten
av ett frysningsbeslut utfärdat av en rättslig
myndighet i en annan medlemsstat. Åklagaren ska förordna att frysningsbeslutet ska
verkställas, om det inte finns någon grund
enligt rambeslutet att vägra verkställighet eller att uppskjuta verkställigheten.
När Finland är mottagande stat kan den
som frysningsbeslutet avser, med stöd av
16 § 1 mom. föra åklagarens beslut om verkställigheten av ett frysningsbeslut enligt 9 §
1 mom. eller varaktigheten för en frysning
enligt 12 § 1 mom. till tingsrätten. Enligt
16 § 1 mom. ska tingsrätten ta upp ärendet
till behandling utan dröjsmål.
I 16 § 3 mom. nämns de behöriga tingsrätterna, dvs. Helsingfors, Kuopio, Tammerfors
och Uleåborgs tingsrätter. I propositionen
med förslag till lagen (RP 56/2005 rd s. 28)
ansågs det motiverat att koncentrera behandlingen av vissa ärenden enligt denna lag till
enbart vissa domstolar. Koncentreringen
möjliggör en utvecklad sakkunskap i fråga
om de ärenden som avses här och som en
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följd av detta en eventuellt snabbare och
smidigare handläggning av ärendena, vilket
effektiviserar samarbetet mellan medlemsstaterna. Behöriga åklagare är på motsvarande
sätt häradsåklagarna inom Helsingfors, Kuopio, Tammerfors och Uleåborgs tingsrätters
domkretsar. Ärenden som gäller frysningsbeslut statistikförs inte separat från andra
tvångsmedelsärenden.
EU-bötesverkställighetslagen och EUkonfiskeringslagen
Enligt lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tilllämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av
rambeslutet (231/2007), nedan EU-bötesverkställighetslagen, ska en medlemsstat erkänna och på sitt territorium verkställa ett
bötesstraff som utfärdats av en myndighet i
en annan medlemsstat.
Lagen täcker de böter och ordningsböter
som utfärdats i brottmål samt bötesstraff för
sådana förseelser där personen haft möjlighet
att få fallet prövat inför en domstol med särskild behörighet i brottmål, samt t.ex. vissa
kostnader som föranletts av rättegången. De
bötesstraff som avses i lagen verkställs i den
ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002) på motsvarande
sätt som inhemska böter.
Enligt lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tilllämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tilllämpning av rambeslutet (222/2008) gäller
på motsvarande sätt att en medlemsstat ska
erkänna och på sitt territorium verkställa en
förverkandepåföljd som har bestämts av en
domstol i en annan medlemsstat i ett brottmål.
Förverkandepåföljderna verkställs i den
ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter på motsvarande sätt som inhemska förverkandepåföljder. I Finland är
Rättsregistercentralen den behöriga myndigheten i fråga om båda lagarna. Rättsregistercentralen beslutar om erkännande och verkställighet av ett beslut som översänts av en
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annan medlemsstat samt översänder beslut
som meddelats i Finland till en annan medlemsstat för verkställighet. Rättsregistercentralens beslut får överklagas hos Tammerfors
tingsrätt. Hittills har fem ärenden behandlats
i enlighet med de ovan nämnda lagarna. Avgörandena har inte överklagats.
3

Målsättning och de viktigaste
förslagen

Det föreslås att i tingsrättslagen intas en
förteckning över de allmänna underrätterna.
Till följd av reformen av tingsrättsnätet bör
bestämmelserna om behandling vid en viss
tingsrätt som är behörig i sak i fortsättningen
gälla den tingsrätt som bildats i stället för den
tidigare tingsrätten. Bestämmelserna om behöriga tingsrätter måste därför ändras i motsvarighet till den reform av tingsrättsnätet
som träder i kraft. Eftersom det kommer att
finnas 27 tingsrätter från ingången av 2010,
finns det inte längre något motsvarande koncentreringsbehov i fråga om aktiebolagsrättsliga ärenden. Inom rättspraxis har redan ett
ganska vagt samband mellan tvisteföremålet
och aktiebolagslagen inneburit att saken helt
och hållet har överförts till den domstol som
avses i 24 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Detta
kan inte speciellt ofta anses vara ändamålsenligt. Det föreslås därför att paragrafen ändras
så att ärenden som gäller tillämpning av aktiebolagslagen i fortsättningen ska kunna
handläggas av alla tingsrätter. Som alternativt forum för ärenden som gäller tillämpning
av aktiebolagslagen föreslås tingsrätten på
bolagets hemort. I fortsättningen ska dessa
ärenden kunna handläggas av alla tingsrätter
så som föreskrevs i 16 kap. 1 § i den tidigare
lagen om aktiebolag (734/1978).
Tingsrätten på bolagets hemort ska i fortsättningen vara behörig tingsrätt i ärenden
som gäller förordnande av en i 18 kap. 5 § i
aktiebolagslagen avsedd god man som ska
bevaka minoritetsaktieägarnas intressen. Med
stöd av 18 kap. 10 § gäller dessutom att i
fortsättningen ska skiljedomstolens avgörande i fråga om inlösen av minoritetsaktier få
överklagas hos tingsrätten på bolagets hemort.
Forum för tvistemål som gäller tillämpningen av försäkringsbolagslagen bör ändras
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i analogi med regleringen enligt aktiebolagslagen.
Det har förekommit väldigt få mål och
ärenden som behandlats i sammansättningen
sjörättsdomstol. Det ringa antalet mål och
ärenden bidrar till att den särskilda yrkesskicklighet som förutsätts för handläggningen försvagas i domstolarna. När antalet tingsrätter minskar är det alltjämt ändamålsenligt
att koncentrera specialkompetensen i mål och
ärenden som gäller sjörätt. Med hänsyn till
antalet mål och ärenden är det tillräckligt
med en enda behörig tingsrätt inom varje
hovrätts domkrets, med undantag för Åbo
hovrätts domkrets eftersom Ålands tingsrätt
hör till Åbo hovrätts domkrets. När Raseborgs tingsrätt slås samman med Västra Nylands tingsrätt kommer de mål och ärenden
gällande sjörätt som tidigare behandlats av
Raseborgs tingsrätt i fortsättningen att behandlas av den blivande Egentliga Finlands
tingsrätt.
Vikten av att utveckla ändamålsenliga förfaringssätt accentueras när det gäller handläggningen av företagssaneringsärenden, eftersom där finns flera olika förfaringsskeden
och många berörda parter samt ett behov av
en brådskande behandling och snabba avgöranden. Företagssaneringsärenden som tidigare behandlats av Joensuu tingsrätt kommer
att överföras till den blivande Norra Savolax
tingsrätt. Antalet ärenden i Norra Savolax
tingsrätt kommer inte att öka nämnvärt på
grund av överföringen, eftersom Joensuu
tingsrätt har behandlat i genomsnitt tio företagssaneringsärenden per år.
Bland de behöriga tingsrätterna bör handläggningen av företagssaneringsärenden
kvarstå vid Birkalands, Egentliga Finlands,
Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands,
Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs,
Ålands och Österbottens tingsrätter. Det
kommer då att finnas sammanlagt 13 behöriga tingsrätter.
För att främja en enhetlig lagtillämpning
och upprätthålla specialkompetensen på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt är det ändamålsenligt att också handläggningen av utsökningsärenden koncentreras i förhållande
till det totala antalet tingsrätter. Med beaktande av antalet ärenden kommer ärenden

som tidigare behandlats i Joensuu att överföras till den blivande Norra Savolax tingsrätt i
stället för till Norra Karelens tingsrätt. På
samma grund kommer utsökningsärenden
som tidigare behandlats av Kajana tingsrätt
att överföras till Norra Savolax tingsrätt i
stället för till Kajanalands tingsrätt. Dessutom hör Kajana tingsrätt och den blivande
Norra Savolax tingsrätt till samma hovrätts
domkrets, nämligen Östra Finlands hovrätts
domkrets. Norra Savolax tingsrätt kommer
att ha ett permanent filialkansli i Idensalmi.
Utsökningsärenden där det behövs behandling i sammanträde kan då handläggas också
vid filialkansliet i Idensalmi. Under perioden
2006—2008 har det vid Kajana tingsrätt förekommit endast ett ärende där det behövts
behandling i sammanträde. Kotka tingsrätts
utsökningsärenden kommer att överföras till
Södra Karelens tingsrätt i stället för till
Kymmenedalens tingsrätt, eftersom Södra
Karelens tingsrätt kommer att kvarstå som
behörig att handlägga även företagssaneringsärenden. På samma grund kommer utsökningsärenden som behandlats av S:t Michels tingsrätt att överföras till Norra Savolax
tingsrätt i stället för till Södra Savolax tingsrätt.
Utsökningsärenden som behandlats av Seinäjoki tingsrätt kommer att överföras till Österbottens tingsrätt i stället för till Södra Österbottens tingsrätt, eftersom Österbottens
tingsrätt i fortsättningen kommer att vara behörig att handlägga också företagssaneringsärenden. Även språkliga grunder talar för att
Österbottens tingsrätt kvarstår som behörig
domstol. Följande tingsrätter kommer i fortsättningen att vara behöriga tingsrätter i fråga
om utsökningsärenden: Birkalands, Egentliga
Finlands, Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, PäijänneTavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs, Vanda, Ålands och Österbottens
tingsrätter, dvs. sammanlagt 14 tingsrätter.
Reformen av tingsrättsnätet medför inte
några ändringar i sak när det gäller jorddomstolarnas antal eller placering. Jordrättsmål
och jordrättsärenden kommer alltså i fortsättningen att behandlas av Egentliga Finlands,
Egentliga Tavastlands, Lapplands, Norra Savolax, Uleåborgs, Södra Savolax, Vanda och
Österbottens tingsrätter.
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Inte heller i fråga om mål och ärenden som
gäller grupptalan behöver antalet behöriga
tingsrätter åtgärdas. De enda ändringar som
behövs är de som föranleds av tingsrätternas
domkretsar och ändrade namn. Grupptalan
kommer således att behandlas av Egentliga
Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter.
När det gäller militära rättegångsärenden
kommer antalet behöriga tingsrätter att minska med tre med anledning av att tingsrätterna
slås samman, eftersom Ikalis tingsrätt delvis
slås samman med Birkalands tingsrätt, Kotka
tingsrätt delvis slås samman med Kymmenedalens tingsrätt samt Lapplands och Rovaniemi tingsrätter slås samman med den blivande Lapplands tingsrätt. Ärendenas art och
brådskande natur utgör alltjämt grund för att
de behöriga tingsrätterna i militära rättegångsärenden bör kvarstå så nära garnisonsorterna som möjligt. Efter det att verksamheten vid garnisonerna i S:t Michel och Uleåborg dragits in så att staben och staben för
underhållsregementet blivit kvar i Uleåborg
och staben blivit kvar i S:t Michel är det
dock inte ändamålsenligt att låta Uleåborgs
och S:t Michels tingsrätter fortsätta som behöriga att handlägga militära rättegångsärenden. Behöriga tingsrätter i dessa ärenden är
således i fortsättningen Birkalands, Egentliga
Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors,
Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands,
Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra
Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta,
Södra Karelens, Västra Nylands och Österbottens tingsrätter.
I de lagar som gäller utlämning för brott
mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och mellan Finland
och de övriga nordiska länderna bör det företas bara sådana ändringar som behövs med
anledning av de behöriga tingsrätternas domkretsar och ändrade namn. Ett likadant behov
gäller för de behöriga tingsrätter som nämns i
lagen om verkställighet i Europeiska unionen
av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial.
I fråga om mål och ärenden som handläggs
i enlighet med EU-bötesverkställighetslagen
och EU-konfiskeringslagen bör det i båda la-
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garna preciseras att Tammerfors tingsrätt blir
Birkalands tingsrätt.
Enligt de lagförslag som ingår i denna proposition ska ärenden som anhängiggjorts vid
en behörig tingsrätt före den 1 januari 2010 i
regel överföras till den tingsrätt som bildats i
dess ställe eller till den tingsrätt till vilken
största delen av den indragna tingsrättens
ärenden också i övrigt överförs så som anges
i övergångsbestämmelserna i var och en av
lagarna. Avsikten är att hovrätterna ska meddela tingsrätterna närmare anvisningar om arrangemangen under övergångsperioden.
Endast fem tingsrätter omfattas inte av ändringarna, nämligen Esbo, Helsingfors, KemiTorneå, Vanda och Ålands tingsrätter.
4

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inte några statsfinansiella
konsekvenser.
5

Beredningen av propositionen

Förslagen har beretts av en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Under beredningen
hördes försvarsministeriet i fråga om militära
rättegångsärenden och Lantmäteriverket i
fråga om jordrättsmål och jordrättsärenden. I
fråga om försäkringsbolagslagen hördes
dessutom social- och hälsovårdsministeriet
samt Finanssialan Keskusliitto — Finansbranschens Centralförbund ry. Utlåtande om
utkastet till proposition begärdes av alla hovrätter, 26 tingsrätter, Finlands Advokatförbund rf, Suomen tuomariliitto — Finlands
domareförbund ry och Riksåklagarämbetet.
Dessutom gavs högsta domstolen tillfälle att
yttra sig om utkastet till proposition.
Största delen av remissinstanserna understödde förslaget att aktiebolagsrättsliga ärenden ska kunna behandlas vid alla tingsrätter.
Remissinstanserna gav sitt bifall till den föreslagna koncentreringen av mål och ärenden
som gäller sjörätt. Vasa hovrätt och Björneborgs tingsrätt ansåg att de militära rättegångsärenden som för närvarande behandlas
av Ikalis tingsrätt bör överföras till den blivande Satakunta tingsrätt. Helsingfors och
Åbo tingsrätter ansåg att antalet behöriga
tingsrätter i militära rättegångsärenden kan
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minskas ytterligare. Huvudstaben och försvarsministeriet hade ingenting att kommentera när det gäller förslaget om att Uleåborgs
och S:t Michels tingsrätter inte i fortsättningen ska handlägga militära rättegångsärenden.
S:t Michels och Uleåborgs tingsrätter understödde förslaget till denna del. Joensuu och
Kuopio tingsrätter motsatte sig förslaget om
att ärenden som gäller företags saneringsförfarande och utsökningsbesvär i fortsättningen
ska behandlas av den blivande Norra Savolax
tingsrätt i stället för av Norra Karelens tings-

rätt. S:t Michels tingsrätt gav inte heller sitt
bifall till förslaget om att handläggningen av
utsökningsbesvär ska överföras från S:t Michel till den blivande Norra Savolax tingsrätt.
Seinäjoki tingsrätt motsatte sig förslaget om
att handläggningen av utsökningsärenden i
Södra Österbotten ska överföras till Österbottens tingsrätt. Vasa tingsrätt motsatte sig inte
direkt överföringen, men ansåg att motiveringarna till överföringen är ohållbara. I fråga
om de övriga lagarna i propositionen hade
remissinstanserna ingenting att kommentera.
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DETALJMOTIVERING
1

1.1

Lagförslag

Tingsrättslagen
Tingsrätter

1 §. I paragrafen ska alla allmänna underrätter uppräknas. Om tingsrätter bestäms för
närvarande i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar (1110/2006). För att
trygga författningsnivåns följdriktighet är det
dock motiverat att en förteckning över de
allmänna underrätterna intas i lag. Även
riksdagens justitieombudsman har rekommenderat att en bestämmelse om tingsrätter
fogas till lagen. En motsvarande förteckning
över hovrätterna finns i 1 § i hovrättslagen
(56/1994). En förteckning över de allmänna
regionala förvaltningsdomstolarna finns i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999).
Det föreslås att i lagen intas samma förteckning över de allmänna underrätterna som nu
finns i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar.
Bestämmelser om tingsrätternas domkretsar utfärdas med stöd av 21 § 1 mom. 4
punkten i tingsrättslagen genom förordning
av statsrådet. Av 1 § 4 mom. i lagen framgår
att enligt gällande lag har tingsrätter kunnat
inrättas även genom att sammanslå flera
tingsrätters domkretsar genom förordning av
statsrådet.
Riksdagens justitieombudsman ansåg i sitt
beslut av den 25 augusti 2009 s. 39 (Dnr
428/4/09) att statsrådet i och för sig var behörig att föreskriva om tingsrätternas domkretsar och sammanslagning av dem och därigenom de facto om att tingsrätter fick nya
namn, inrättades och drogs in. Å andra sidan
konstaterade justitieombudsmannen att de
tolkningsproblem som hänför sig till nuvarande författningsnivå kan undvikas genom
att bestämmelser om utveckling av tingsrättsnätet utfärdas på lagnivå. Förslaget syftar
till att enligt justitieombudsmannens rekommendation avlägsna oklarheterna som gäller
på vilken författningsnivå det ska föreskrivas

om tingsrättsnätet och hindra eventuella processinvändningar som hänför sig till denna
fråga.
Bestämmelser om tingsrätternas domkretsar, dvs. de kommuner som hör till var och
en tingsrätts domkrets, ska fortsättningsvis
med stöd av 21 § 1 mom. 4 punkten i tingsrättslagen utfärdas genom förordning av
statsrådet. Till denna del motsvarar regleringen i 1 § 2 mom. i hovrättslagen och
2 § i lagen om förvaltningsdomstolarna. Om
hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas
domkretsar bestäms enligt dessa bestämmelser genom statsrådsbeslut.
1 a §. Av lagtekniska skäl blir den nuvarande 1 § en ny 1 b §.
1 b §. Av lagtekniska skäl blir den nuvarande 1 a § en ny 1 b §.
1.2

18 kap.

Aktiebolagslagen

Inlösen av minoritetsaktier

5 §. God man. Enligt 1 mom. ska det för
skiljeförfarande som gäller inlösen av minoritetsaktier i regel förordnas en god man för
bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen. Den tingsrätt som avses i 24 kap. 1 § är
behörig i ärendet. Eftersom det föreslås att
den nämnda paragrafen ska ändras, föreslås
det att momentet ska ändras så att tingsrätten
på bolagets hemort blir behörig att förordna
en god man.
10 §. Överklagande. I paragrafen föreskrivs
om möjligheten att överklaga en skiljedom
som gäller inlösen av minoritetsaktier och
möjligheten att överklaga verkställigheten av
en skiljedom.
Enligt gällande 1 mom. får en skiljedom
överklagas hos den tingsrätt som avses i 24
kap. 1 §. Eftersom det föreslås att den nämnda paragrafen ska ändras så att den blir dispositiv, föreslås det att momentet ska ändras
så att tingsrätten på bolagets hemort blir behörig att pröva överklagandet. Eftersom det
kan finnas flera parter som överklagar, är det
ändamålsenligt att överklagandena koncent-
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reras till en enda domstol. Avsikten är att bestämmelsen ska främja möjligheten att nå
enhetliga avgöranden av flera olika överklaganden.
I 2 mom. föreskrivs om överklagande av
tingsrättens avgörande. Det nya 2 mom. motsvarar det gällande 2 mom.
Enligt 3 mom. ska 2 kap. 19 § i utsökningslagen tillämpas på verkställandet av en skiljedom, om skiljedomen inte överklagas. Eftersom utsökningslagen har upphävts genom
utsökningsbalken (705/2007) föreslås det att
hänvisningen ska ändras så att den gäller det
lagrum i utsökningsbalken som motsvarar
den nämnda paragrafen i utsökningslagen,
nämligen 2 kap. 19 § i utsökningsbalken.
24 kap.

Avgörande av tvister

1 §. Behöriga domstolar. I paragrafen anges för närvarande vilka tingsrätter som är
behöriga att behandla tvistemål som gäller
tillämpningen av aktiebolagslagen. I syfte att
säkerställa tillräcklig specialisering och därigenom sakkunskap har ärenden av detta slag
koncentrerats till vissa tingsrätter som nämns
i paragrafen. I paragrafen sägs att genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar. Om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen eller om inte annat avtalas,
ska forum bestämmas utifrån den tingsrätts
domkrets där bolaget har sin hemort.
Av de orsaker som nämnts i allmänna motiveringen föreslås det att paragrafen ska ändras så att den i sak motsvarar det som före
revideringen av aktiebolagslagen och före
den föreliggande paragrafen föreskrevs i 16
kap. 1 § i den gamla lagen om aktiebolag
(734/1978). Enligt paragrafen ska ärenden
som gäller tillämpningen av aktiebolagslagen
också kunna prövas i tingsrätten på bolagets
hemort.
Det föreslagna forumet ska vara dispositivt
och fakultativt. Av den dispositiva naturen
följer att parterna t.ex. kan ingå ett avtal om
behörig domstol. Tingsrätten på bolagets
hemort är ett alternativt forum tillsammans
med de forum som avses i de allmänna bestämmelserna i 10 kap. i rättegångsbalken.
När paragrafen ändras kommer de bestämmelser i bolagsordningen eller de övriga avtal som avses i den att förlora sin betydelse,

om inte bolagsordningen eller något annat
som avtalats ska betraktas som ett giltigt avtal om behörig domstol enligt 10 kap. i rättegångsbalken. Statsrådets förordning, som utfärdats med stöd av paragrafen, upphävs som
obehövlig.
1.3

29 kap.

Försäkringsbolagslagen

Avgörande av tvister samt
straffpåföljer

2 §. Behöriga domstolar. I paragrafen anges de tingsrätter som är behöriga att behandla tvistemål som gäller tillämpningen av försäkringsbolagslagen. Bestämmelsen motsvarar i sak 24 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Det
föreslås att den nämnda paragrafen i aktiebolagslagen, vilken gäller forum för tvistemål
som gäller tillämpningen av aktiebolagslagen, ska ändras så att även tingsrätten för bolagets hemort kan väljas som behörig tingsrätt. Det är motiverat att ändra försäkringsbolagslagens bestämmelse om forum så att den
i sak motsvarar den föreslagna ändringen av
24 kap. 1 § i aktiebolagslagen.
1.4

21 kap.

Sjölagen

Laga domstol och rättegång i
sjörättsmål

1 §. Sjörättsdomstolarna. I 1 mom. nämns
de tingsrätter som är behöriga att behandla
mål och ärenden som ska avgöras enligt sjölagen. Det föreslås för det första att momentet ska ändras så att förteckningen omfattar
de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande behöriga tingsrätterna.
Numerärt har det till Raseborgs tingsrätt årligen inkommit endast ungefär ett mål eller
ärende som gällt sjörätt. Raseborgs tingsrätt
slås samman med den nya Västra Nylands
tingsrätt, som kommer att höra till Åbo hovrätts domkrets. Västra Nylands tingsrätt föreslås inte bli en tingsrätt som ska behandla
mål och ärenden som gäller sjörätt. Med beaktande av antalet mål och ärenden är det tillräckligt med en enda behörig sjörättsdomstol
inom varje hovrätts domkrets med undantag
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av Åbo hovrätts domkrets, där det finns två
behöriga tingsrätter, eftersom Åland hör till
Åbo hovrätts domkrets. Västra Nylands
tingsrätt är behörig att behandla de mål och
ärenden som gäller sjörätt som är anhängiga
hos Raseborgs tingsrätt när lagen träder i
kraft.
1.5

Lagen om företagssanering

67 §. Behörig domstol. I 1 mom. nämns de
tingsrätter som är behöriga att behandla
ärenden som gäller företags saneringsförfarande. Bestämmelser om dessa tingsrätters
domkretsar i ärenden som gäller saneringsförfarande ska alltjämt utfärdas genom förordning av statsrådet. Av de orsaker som
nämnts i allmänna motiveringen kommer det
i fortsättningen att finnas 13 tingsrätter som
behandlar företagssaneringsärenden. Norra
Karelens tingsrätt kan slutbehandla de ärenden som avses i denna lag som är anhängiga
hos Joensuu tingsrätt när lagen träder i kraft.
1.6

11 kap.

Utsökningsbalken

Sökande av ändring i utmätningsmannens förfarande

mål och ärenden ska alltjämt utfärdas genom
förordning av statsrådet.
1.8

1.7

Fastighetsbildningslagen

241 a §. I paragrafen nämns de tingsrätter
som är jorddomstolar. Det föreslås att paragrafen ska ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de
nuvarande behöriga tingsrätterna. Bestämmelser om tingsrätternas domkretsar i dessa

Lagen om grupptalan

3 §. Behörig domstol. I paragrafen nämns
de tingsrätter som är behöriga att handlägga
grupptalan. Det föreslås att paragrafen ska
ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande
behöriga tingsrätterna.
1.9

Lagen om de allmänna underrätter
som handlägger militära rättegångsärenden

1 §. I paragrafen nämns de tingsrätter som
är behöriga att handlägga militära rättegångsärenden. Det föreslås att paragrafen ska
ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande
behöriga tingsrätterna. Av de orsaker som
nämnts i allmänna motiveringen kommer antalet behöriga tingsrätter att minska med tre.
Tingsrätterna som förlorar sin behörighet kan
slutbehandla de ärenden som avses i denna
lag som är avhängiga hos dessa tingsrätter
när lagen träder i kraft.
1.10

2 §. Behörig domstol. I 2 mom. nämns de
tingsrätter som är behöriga att handlägga utsökningsbesvär. Av de orsaker som nämnts i
allmänna motiveringen kommer det i fortsättningen att finnas 14 tingsrätter som handlägger utsökningsärenden. Bestämmelser om
tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär ska alltjämt utfärdas genom förordning av statsrådet. Tingsrätterna
som förlorar sin behörighet kan slutbehandla
de ärenden som avses i denna lag som är avhängiga hos dessa tingsrätter när lagen träder
i kraft.

17

Lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

11 §. Behöriga domstolar. I 1 mom. anges
de domstolar som är behöriga att besluta om
utlämning för brott till de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och fortsatt förvar
i anslutning till detta. Det föreslås att paragrafen ska ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de
nuvarande behöriga tingsrätterna.
Paragrafens 2 mom. förblir oförändrat och
ska fogas till lagen av lagtekniska skäl.
12 §. Behöriga åklagare. I 1 mom. anges
vilka tingsrätters domkretsars åklagare som
är behöriga att sköta de åklagaruppgifter som
avses i lagen. Det föreslås att paragrafen ska
ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande
behöriga tingsrätterna.
Paragrafens 2 mom. förblir oförändrat och
ska fogas till lagen av lagtekniska skäl.
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Lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska
länderna

8 §. Behöriga domstolar. I 1 mom. anges
de domstolar som är behöriga att besluta om
utlämning för brott till Danmark, Island,
Norge eller Sverige av en person som uppehåller sig i Finland eller utlämning till Finland av en person som uppehåller sig i de
nämnda nordiska länderna. Det föreslås att
paragrafen ska ändras så att förteckningen
omfattar de tingsrätter som bildas i stället för
de nuvarande behöriga tingsrätterna.
Paragrafens 2 mom. förblir oförändrat och
ska fogas till lagen av lagtekniska skäl.
9 §. Behöriga åklagare. I 1 mom. anges
vilka tingsrätters domkretsars åklagare som
är behöriga att sköta de åklagaruppgifter som
avses i lagen. Det föreslås att paragrafen ska
ändras så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande
behöriga tingsrätterna.
Paragrafens 2 mom. förblir oförändrat och
ska fogas till lagen av lagtekniska skäl.
1.12

Lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av
egendom eller bevismaterial

16 §. Överklagande av verkställighet av
frysningsbeslut. I 3 mom. föreskrivs om behöriga tingsrätter. Tingsrätterna är desamma
som i enlighet med EU-utlämningslagen
handlägger ärenden som gäller utlämning för
brott. Det föreslås att momentet ska ändras
endast så att förteckningen omfattar de tingsrätter som bildas i stället för de nuvarande
behöriga tingsrätterna.
1.13

Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen
om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

8 §. Behörig tingsrätt. Enligt 1 mom. får ett
beslut som rättsregistercentralen har fattat

och som gäller erkännande och verkställighet
av ett i 2 § avsett beslut av en myndighet i en
annan medlemsstat överklagas hos Tammerfors tingsrätt. Det föreslås att paragrafen ska
ändras därför att Birkalands tingsrätt bildas
av Tammerfors tingsrätt.
1.14

Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen
om ömsesidigt erkännande på beslut
om förverkande och om tillämpning
av rambeslutet

8 §. Behörig tingsrätt. Enligt 1 mom. får ett
beslut som rättsregistercentralen har fattat
och som gäller erkännande och verkställighet
av ett beslut av en domstol i en annan medlemsstat överklagas hos Tammerfors tingsrätt. Det föreslås att paragrafen ska ändras
därför att Birkalands tingsrätt bildas av
Tammerfors tingsrätt.
Paragrafens 2 mom. förblir oförändrat och
ska fogas till lagen av lagtekniska skäl.
2

Närmare bestämmelser och föreskrifter

De förslag som ingår i denna proposition
förutsätter ändringar av förordningen om
tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering, förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär och förordningen om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som
skall behandlas av jorddomstol. Förordningarna har behandlats under avsnitten 1.3, 1.4
och 1.5.
3

Ikraftträdande

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
2010.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av tingsrättslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 1 § och mellanrubriken före den
samt 1 a §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 549/1994, 210/2000 och
629/2005 och 1 a § sådan den lyder i lag 591/2009, samt
fogas en ny mellanrubrik före 1 a § och till lagen en ny 1 b § som följer:

Tingsrätter
1§
Allmänna underrätter är Birkalands tingsrätt, Egentliga Finlands tingsrätt, Egentliga
Tavastlands tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Hyvinge tingsrätt, Kajanalands
tingsrätt, Kemi-Torneå tingsrätt, Kymmenedalens tingsrätt, Lapplands tingsrätt, Mellersta Finlands tingsrätt, Mellersta Österbottens
tingsrätt, Norra Karelens tingsrätt, Norra Savolax tingsrätt, Päijänne-Tavastlands tingsrätt, Satakunta tingsrätt, Södra Karelens
tingsrätt, Södra Savolax tingsrätt, Södra Österbottens tingsrätt, Tusby tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vanda tingsrätt, Västra Nylands tingsrätt, Ylivieska-Brahestad tingsrätt,
Åland tingsrätt, Österbottens tingsrätt och
Östra Nylands tingsrätt.
Tingsrättens lagfarna medlemmar

Vid en tingsrätt som inrättats genom sammanslagning av flera tingsrätters domkretsar
kan det, om sammanslagningen kräver det,
tillfälligt finnas fler än en lagmanstjänst. I så
fall ska till en av tjänsterna höra att tjänstgöra
som chef för ämbetsverket. Vad som i lag eller förordning föreskrivs om lagmannen gäller i en sådan tingsrätt den lagman som tjänstgör som chef.
Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare vid Ålands tingsrätt.
1b§
För att trygga de språkliga rättigheterna för
befolkningsminoriteten inom en tingsrätts
domkrets ska det vid varje tvåspråkig tingsrätt finnas ett tillräckligt antal tingsdomartjänster i fråga om vilka bestämmelser om
behörighetsvillkoren som gäller språkkunskaper för de som utnämns ingår i 12 § 2
mom. i lagen om utnämning av domare. Det
ska dock finnas minst en sådan tingsdomartjänst.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om antalet i 1 mom. avsedda tjänster vid varje tvåspråkig tingsrätt.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

1a§
Vid tingsrätten finns lagmans- och tingsdomartjänster.
Om utnämning av och behörighetsvillkor
för lagmannen och tingsdomarna bestäms i
lagen om utnämning av domare (205/2000).
Lagmannen är chef för ämbetsverket i administrativa frågor.
—————
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2.
Lag
om ändring av 18 och 24 kap. i aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 18 kap. 5 § 1 mom. och 10 § samt
24 kap. 1 § som följer:
18 kap.
Inlösen av minoritetsaktier
5§
God man
Centralhandelskammarens
inlösningsnämnd ska efter att ha fått en sådan ansökan
som avses i 4 § 1 mom. hos domstolen ansöka om förordnande av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid
skiljeförfarandet, om inte samtliga parter har
meddelat att de anser att en god man inte behövs. Behörig i ärendet är tingsrätten på bolagets hemort. Ansökan kan avgöras utan att
minoritetsaktieägarna hörs. Förordnandet av
en god man ska antecknas i handelsregistret.
——————————————

tillämpliga delar iakttas vad som i 30 kap. i
rättegångsbalken föreskrivs om fullföljd i
ärende som hovrätten handlagt i andra instans. Vad som föreskrivs om hovrätten gäller då tingsrätten.
Om en skiljedom inte överklagas ska på
verkställandet av den tillämpas 2 kap. 19 § i
utsökningsbalken (705/2007).
24 kap.
Avgörande av tvister
1§
Behöriga domstolar

Utan hinder av vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål
får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag också prövas av tingsrätten på bola10 §
gets hemort.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Överklagande
Ärenden som är anhängiga vid lagens
Den som är missnöjd med en skiljedom får ikraftträdande överförs
överklaga den genom besvär hos tingsrätten
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
på bolagets hemort. Tingsrätten ska när den tingsrätt,
behandlar besvären i tillämpliga delar iaktta
2) från Lahtis tingsrätt till Päijännevad som i 8 kap. i rättegångsbalken före- Tavastlands tingsrätt,
skrivs om behandling av ansökningsärenden.
3) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
Besvärsskriften med en kopia av skiljedomen tingsrätt,
ska tillställas tingsrätten senast 60 dagar efter
4) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
registreringen av skiljedomen.
tingsrätt,
Tingsrättens beslut får överklagas genom
5) från Vasa tingsrätt till Österbottens
besvär hos högsta domstolen om denna med- tingsrätt.
delar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 §
Åtgärder som verkställigheten av lagen föri rättegångsbalken. Vid överklagandet ska i utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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3.
Lag
om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 29 kap. 2 § som följer:
29 kap.
Avgörande av tvister samt straffpåföljder
2§
Behöriga domstolar
Utan hinder av vad som i 10 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om forum i tvistemål
får ärenden som gäller tillämpningen av denna lag prövas också av tingsrätten på bolagets hemort.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
3) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
4) rån Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
tingsrätt,
5) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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4.
Lag
om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 21 kap. 1 § 1 mom. som följer:
21 kap.
Laga domstol och rättegång i sjörättsmål
1§
Sjörättsdomstolarna
Behöriga underrätter (sjörättsdomstolar) i
de mål och ärenden som ska avgöras enligt
denna lag är följande domstolar fördelade på
hovrätternas domkretsar:
Åbo hovrätts domkrets: Ålands och Egentliga Finlands tingsrätter,
Vasa hovrätts domkrets: Österbottens
tingsrätt,
Östra Finlands hovrätts domkrets: Södra
Savolax tingsrätt,
Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors
tingsrätt,
Kouvola hovrätts domkrets: Kymmenedalens tingsrätt,

Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs
tingsrätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
tingsrätt,
2) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt,
3) från Nyslotts tingsrätt till Södra Savolax
tingsrätt,
4) från Kotka tingsrätt till Kymmenedalens
tingsrätt.
Utan hinder av 1 § handlägger Västra Nylands tingsrätt ärenden som avses i denna lag
och som vid ikraftträdandet av denna lag är
anhängiga vid Raseborgs tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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5.
Lag
om ändring av 67 § i lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 67 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 247/2007, som följer:
67 §
Behörig domstol i ett ärende som gäller saneringsförfarande
Ärenden som gäller saneringsförfarande
enligt denna lag behandlas i Birkalands,
Egentliga Finlands, Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs, Ålands och Österbottens
tingsrätter. Genom förordning av statsrådet
föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i
dessa ärenden.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta
Finlands tingsrätt,

2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
4) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Karelens tingsrätt,
5) från Björneborgs tingsrätt till Satakunta
tingsrätt,
6) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
7) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
8) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
tingsrätt,
9) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Utan hinder av 67 § handlägger Norra Karelens tingsrätt ärenden som avses i denna
lag och som vid ikraftträdandet av denna lag
är anhängiga vid Joensuu tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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6.
Lag
om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 11 kap. 2 § 2 mom. som följer:
11 kap.
Sökande av ändring i utmätningsmannens
förfarande
2§
Behörig domstol

4) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Karelens tingsrätt,
5) från Björneborgs tingsrätt till Satakunta
tingsrätt,
6) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
7) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
8) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
9) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Utan hinder av 11 kap. 2 mom. handlägger
Norra Karelens tingsrätt ärenden som avses i
denna lag och som vid denna lags ikraftträdande är anhängiga vid Joensuu tingsrätt.
Kajanalands tingsrätt handlägger på motsvarande sätt ärenden som är anängiga vid Kajana tingsrätt och Kymmenedalens tingsrätt
ärenden som är anhängiga vid Kotka tingsrätt. Södra Savolax tingsrätt handlägger på
motsvarande sätt ärenden som är anhängiga
vid S:t Michels tingsrätt och Södra Österbottens tingsrätt ärenden som är anhängiga vid
Seinäjoki tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

——————————————
Utsökningsbesvär handläggs av Birkalands,
Egentliga Finlands, Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs, Vanda, Ålands och Österbottens tingsrätter. Genom förordning av
statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta
Finlands tingsrätt,
2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
—————
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7.
Lag
om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) 241 a §, sådan den lyder i
lag 1180/2000, som följer:
241 a §
Jorddomstolar är Egentliga Finlands,
Egentliga Tavastlands, Lapplands, Norra Savolax, Södra Savolax, Uleåborgs, Vanda och
Österbottens tingsrätter i den sammansättning som föreskrivs i denna lag. Om tingsrätternas domkretsar i dessa mål och ärenden
föreskrivs genom förordning av statsrådet.

1) från Tavastehus tingsrätt till Egentliga
Tavastlands tingsrätt,
2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från S:t Michels tingsrätt till Södra Savolax tingsrätt,
4) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
5) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
———
tingsrätt,
Denna lag träder i kraft den
20 .
6) från Vasa tingsrätt till Österbottens
Ärenden som är anhängiga vid lagens tingsrätt.
ikraftträdande överförs
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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8.
Lag
om ändring av 3 § i lagen om grupptalan

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 april 2007 om grupptalan (444/2007) 3 § som följer:
3§
Behörig domstol

Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
tingsrätt,
2) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt,
3) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
4) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Tingsrätter som handlägger grupptalan är
Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter. Av de nämnda tingsrätterna är den behörig som finns inom samma
hovrätts domkrets som den tingsrätt vid vilken svaranden skulle vara skyldig att svara
på något av de yrkanden som framställs i
grupptalan, om talan fördes separat.
———
—————
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9.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 mars 1983 om de allmänna underrätter som handlägger militära
rättegångsärenden (327/1983) 1 §, sådan den lyder i lag 854/2007, som följer:
1§
7) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
Sådana tingsrätter med militära ledamöter tingsrätt,
som behandlar militära rättegångsärenden är
8) från Lahtis tingsrätt till PäijänneBirkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands tingsrätt,
Tavastlands,
Helsingfors,
Kajanalands,
9) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Fin- Karelens tingsrätt,
lands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päi10) från Ikalis och Björneborgs tingsrätter
jänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Kare- till Satakunta tingsrätt,
lens, Södra Savolax, Uleåborgs, Västra Ny11) från Raseborgs tingsrätt till Västra Nylands och Österbottens tingsrätter.
lands tingsrätt,
——————————————
12) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
———
tingsrätt,
Denna lag träder i kraft den
20 .
13) från Åbo tingsrätt till Egentliga FinÄrenden som är anhängiga vid lagens lands tingsrätt,
ikraftträdande överförs
14) från Vasa tingsrätt till Österbottens
1) från Tavastehus tingsrätt till Egentliga tingsrätt.
Tavastlands tingsrätt,
Utan hinder av 1 § avgör Uleåborgs tings2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands rätt ärenden som avses i denna lag och som
tingsrätt,
vid lagens ikraftträdande är anhängiga hos
3) från Joensuu tingsrätt till Norra Karelens den. På motsvarande sätt avgör Södra Savotingsrätt,
lax tingsrätt ärenden som avses i denna lag
4) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta och som vid lagens ikraftträdande är anhängFinlands tingsrätt,
iga hos St. Michels tingsrätt.
5) från Kajana tingsrätt till Kajanalands
Åtgärder som verkställigheten av lagen förtingsrätt,
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
6) från Kotka och Kouvola tingsrätter till
Kymmenedalens tingsrätt,
—————
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10.
Lag
om ändring av 11 och 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2003 om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 11 och 12 § som följer:
11 §

12 §

Behöriga domstolar

Behöriga åklagare

Beslut om utlämning och fortsatt förvar fatOm inte något annat föreskrivs i denna lag
tas av
är häradsåklagarna inom domkretsarna för
1) Helsingfors tingsrätt, om den som be- Birkalands, Helsingfors, Norra Savolax och
gärs utlämnad har gripits eller annars påträf- Uleåborgs tingsrätter behöriga att sköta de
fats inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts åklagaruppgifter som avses i denna lag.
domkrets,
Av särskilda skäl kan också någon annan
2) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs åklagare än en sådan som avses i 1 mom.
utlämnad har gripits eller annars påträffats vara behörig åklagare.
inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om den som begärs
———
utlämnad har gripits eller annars påträffats
Denna lag träder i kraft den
20 .
inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
Ärenden som är anhängiga vid lagens
4) Norra Savolax tingsrätt, om den som be- ikraftträdande överförs
gärs utlämnad har gripits eller annars påträf1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
fats inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
tingsrätt och
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och tingsrätt.
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovÅtgärder som verkställigheten av lagen förrätts domkrets den som begärs utlämnad har utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
gripits eller annars påträffats.
—————
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11.
Lag
om ändring av 8 och 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2007 om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (1383/2007) 8 § 1 mom. och 9 § 1 mom. som följer:
8§
9§
Behöriga domstolar
Behöriga åklagare
Om inte något annat föreskrivs i denna lag
fattas beslut om utlämning och fortsatt förvar
Om inte något annat föreskrivs i denna lag
av
är häradsåklagarna inom domkretsarna för
1) Helsingfors tingsrätt, om den som be- Birkalands, Helsingfors, Norra Savolax och
gärs utlämnad har gripits eller annars påträf- Uleåborgs tingsrätter behöriga att sköta de
fats inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts åklagaruppgifter som avses i denna lag.
domkrets,
Av särskilda skäl kan också någon annan
2) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs åklagare än en sådan som avses i 1 mom.
utlämnad har gripits eller annars påträffats vara behörig åklagare.
inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om den som begärs
———
utlämnad har gripits eller annars påträffats
Denna lag träder i kraft den
20 .
inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
Ärenden som är anhängiga vid lagens
4) Norra Savolax tingsrätt, om den som be- ikraftträdande överförs
gärs utlämnad har gripits eller annars påträf1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
fats inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
tingsrätt,
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och tingsrätt.
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovÅtgärder som verkställigheten av lagen förrätts domkrets den som begärs utlämnad har utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
gripits eller annars påträffats.
—————
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12.
Lag
om ändring av 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av
egendom eller bevismaterial

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) 16 § 3 mom. som följer:
16 §
Överklagande av verkställighet av frysningsbeslut
——————————————
Behörig tingsrätt i de fall som avses i 1 och
2 mom. är
1) Helsingfors tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts domkrets,
2) Uleåborgs tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet

finns inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
4) Norra Savolax tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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13.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 2 mars 2007 om det nationella genomförandet av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet (231/2007) 8 § 1 mom. som
följer:
8§
Behörig tingsrätt

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som vid lagens ikraftträdande är
anhängiga vid Tammerfors tingsrätt överförs
till Birkalands tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ett beslut som Rättsregistercentralen har
fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet och som gäller erkännande och verkställighet av ett i 2 § avsett beslut av en myndighet i en annan medlemsstat får överklagas
hos Birkalands tingsrätt.
——————————————
—————
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14.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 april 2008 om det nationella genomförandet av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet (222/2008) 8 §
1 mom. som följer:
8§

Tingsrätten är domför med ordföranden ensam.

Behörig tingsrätt
———
Ett beslut som Rättsregistercentralen har
Denna lag träder i kraft den
20 .
fattat i enlighet med denna lag och rambesluÄrenden som vid lagens ikraftträdande är
tet och som gäller erkännande och verkstäl- anhängiga vid Tammerfors tingsrätt överförs
lighet av ett avsett beslut i 2 § av en domstol till Birkalands tingsrätt.
i en annan medlemsstat får överklagas hos
Åtgärder som verkställigheten av lagen förBirkalands tingsrätt.
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
Helsingfors den 6 november 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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Bilaga
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av tingsrättslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 1 § och mellanrubriken före den
samt 1 a §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 549/1994, 210/2000 och
629/2005 och 1 a § sådan den lyder i lag 591/2009, samt
fogas en ny mellanrubrik före 1 a § och till lagen en ny 1 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
Tingsrätter
1§
Allmänna underrätter är Birkalands tingsrätt, Egentliga Finlands tingsrätt, Egentliga
Tavastlands tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Hyvinge tingsrätt, Kajanalands tingsrätt, Kemi-Torneå tingsrätt,
Kymmenedalens tingsrätt, Lapplands tingsrätt, Mellersta Finlands tingsrätt, Mellersta
Österbottens tingsrätt, Norra Karelens tingsrätt, Norra Savolax tingsrätt, PäijänneTavastlands tingsrätt, Satakunta tingsrätt,
Södra Karelens tingsrätt, Södra Savolax
tingsrätt, Södra Österbottens tingsrätt, Tusby
tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Vanda tingsrätt, Västra Nylands tingsrätt, YlivieskaBrahestad tingsrätt, Åland tingsrätt, Österbottens tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt.

Tingsrättens lagfarna medlemmar

Tingsrättens lagfarna medlemmar

1§
Vid tingsrätten finns lagmans- och tingsdomartjänster.
Om utnämning av och behörighetsvillkor
för lagmannen och tingsdomarna bestäms i
lagen om utnämning av domare (205/2000).
Lagmannen är chef för ämbetsverket i administrativa frågor.
Vid en tingsrätt som inrättats genom sammanslagning av flera tingsrätters domkretsar
kan det, om sammanslagningen kräver det,
tillfälligt finnas fler än en lagmanstjänst. I så

1a§
Vid tingsrätten finns lagmans- och tingsdomartjänster.
Om utnämning av och behörighetsvillkor
för lagmannen och tingsdomarna bestäms i
lagen om utnämning av domare (205/2000).
Lagmannen är chef för ämbetsverket i administrativa frågor.
Vid en tingsrätt som inrättats genom sammanslagning av flera tingsrätters domkretsar
kan det, om sammanslagningen kräver det,
tillfälligt finnas fler än en lagmanstjänst. I så

34
Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

fall skall till en av tjänsterna höra att tjänstgöra som chef för ämbetsverket. Vad som i lag
eller förordning föreskrivs om lagmannen
gäller i en sådan tingsrätt den lagman som
tjänstgör som chef.
Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare
vid Ålands tingsrätt.

fall ska till en av tjänsterna höra att tjänstgöra
som chef för ämbetsverket. Vad som i lag eller förordning föreskrivs om lagmannen gäller i en sådan tingsrätt den lagman som tjänstgör som chef.
Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol tjänstgör även som tingsdomare vid Ålands tingsrätt.

1a§
För att trygga de språkliga rättigheterna för
befolkningsminoriteten inom en tingsrätts
domkrets ska det vid varje tvåspråkig tingsrätt finnas ett tillräckligt antal tingsdomartjänster i fråga om vilka bestämmelser om
behörighetsvillkoren som gäller språkkunskaper för de som utnämns ingår i 12 § 2 mom. i
lagen om utnämning av domare. Det ska dock
finnas minst en sådan tingsdomartjänst.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om antalet i 1 mom. avsedda tjänster vid varje
tvåspråkig tingsrätt.

1b§
För att trygga de språkliga rättigheterna för
befolkningsminoriteten inom en tingsrätts
domkrets ska det vid varje tvåspråkig tingsrätt finnas ett tillräckligt antal tingsdomartjänster i fråga om vilka bestämmelser om
behörighetsvillkoren som gäller språkkunskaper för de som utnämns ingår i 12 § 2
mom. i lagen om utnämning av domare. Det
ska dock finnas minst en sådan tingsdomartjänst.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om antalet i 1 mom. avsedda tjänster vid varje tvåspråkig tingsrätt.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———
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2.
Lag
om ändring av 18 och 24 kap. i aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 18 kap. 5 § 1 mom. och 10 § samt
24 kap. 1 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap

18 kap.

Inlösen av minoritetsaktier

Inlösen av minoritetsaktier

5§

5§

God man

God man

Centralhandelskammarens inlösningsnämnd
skall efter att ha fått en sådan ansökan som
avses i 4 § 1 mom. hos domstolen ansöka om
förordnande av en god man för bevakning av
minoritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfarandet, om inte samtliga parter har meddelat
att de anser att en god man inte behövs. Den
tingsrätt som avses i 24 kap. 1 § är behörig i
ärendet. Ansökan kan avgöras utan att minoritetsaktieägarna hörs. Förordnandet av en
god man skall antecknas i handelsregistret.
——————————————

Centralhandelskammarens
inlösningsnämnd ska efter att ha fått en sådan ansökan
som avses i 4 § 1 mom. hos domstolen ansöka om förordnande av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid
skiljeförfarandet, om inte samtliga parter har
meddelat att de anser att en god man inte behövs. Behörig i ärendet är tingsrätten på bolagets hemort. Ansökan kan avgöras utan att
minoritetsaktieägarna hörs. Förordnandet av
en god man ska antecknas i handelsregistret.
——————————————

10 §

10 §

Överklagande

Överklagande

Den som är missnöjd med en skiljedom får
överklaga den genom besvär hos den tingsrätt
som avses i 24 kap. 1 §. Tingsrätten skall när
den behandlar besvären i tillämpliga delar
iaktta vad som i 8 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om behandling av ansökningsärenden. Besvärsskriften med en kopia av skiljedomen skall tillställas tingsrätten senast 60
dagar efter registreringen av skiljedomen.
Tingsrättens beslut får överklagas genom
besvär hos högsta domstolen om denna meddelar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 §
i rättegångsbalken. Vid överklagandet skall i
tillämpliga delar iakttas vad som i 30 kap. i

Den som är missnöjd med en skiljedom får
överklaga den genom besvär hos tingsrätten
på bolagets hemort. Tingsrätten ska när den
behandlar besvären i tillämpliga delar iaktta
vad som i 8 kap. i rättegångsbalken föreskrivs om behandling av ansökningsärenden.
Besvärsskriften med en kopia av skiljedomen
ska tillställas tingsrätten senast 60 dagar efter
registreringen av skiljedomen.
Tingsrättens beslut får överklagas genom
besvär hos högsta domstolen om denna meddelar besvärstillstånd med stöd av 30 kap. 3 §
i rättegångsbalken. Vid överklagandet ska i
tillämpliga delar iakttas vad som i 30 kap. i
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Gällande lydelse

rättegångsbalken föreskrivs om fullföljd i
ärende som hovrätten handlagt i andra instans. Vad som föreskrivs om hovrätten gäller
då tingsrätten.
Om en skiljedom inte överklagas skall på
verkställandet av den tillämpas 2 kap. 19 § i
utsökningslagen (37/1895).

rättegångsbalken föreskrivs om fullföljd i
ärende som hovrätten handlagt i andra instans. Vad som föreskrivs om hovrätten gäller då tingsrätten.
Om en skiljedom inte överklagas ska på
verkställandet av den tillämpas 2 kap. 19 § i
utsökningsbalken (705/2007).

24 kap

24 kap

Avgörande av tvister

Avgörande av tvister

1§

1§

Behöriga domstolar

Behöriga domstolar

Tvistemål som gäller tillämpningen av denna lag skall behandlas i följande tingsrätter:
Helsingfors tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis
tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs
tingsrätt, Vasa tingsrätt, Åbo tingsrätt och
Ålands tingsrätt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar
i dessa ärenden. Om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen eller om inte annat avtalas,
skall forum bestämmas utifrån den tingsrätts
domkrets där bolaget har sin hemort.

Utan hinder av vad som (i 10 kap. i rättegångsbalken) föreskrivs om forum i tvistemål
får ärenden som gäller tillämpningen av
denna lag också prövas av tingsrätten på bolagets hemort.

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
3) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
4) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
5) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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3.
Lag
om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 29 kap. 2 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
29 kap

29 kap.

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

2§

2§

Behöriga domstolar

Behöriga domstolar

Tvistemål som gäller tillämpningen av denna lag ska behandlas i följande tingsrätter:
Helsingfors tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis
tingsrätt, Tammerfors tingsrätt, Uleåborgs
tingsrätt, Vasa tingsrätt, Åbo tingsrätt och
Ålands tingsrätt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar
i dessa ärenden. Om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen eller om inte annat avtalas,
ska forum bestämmas utifrån den tingsrätts
domkrets där bolaget har sin hemort.

Utan hinder av vad som (i 10 kap. i rättegångsbalken) föreskrivs om forum i tvistemål
får ärenden som gäller tillämpningen av
denna lag också prövas av tingsrätten på bolagets hemort ärenden som gäller tillämpningen av denna lag kan prövas också av
tingsrätten på bolagets hemort.

———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
3) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
4) rån Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands
tingsrätt,
5) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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4.
Lag
om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 21 kap. 1 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
21 kap

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

1§

1§

Sjörättsdomstolarna

Sjörättsdomstolarna

Behöriga underrätter (sjörättsdomstolar) i
de mål och ärenden som skall avgöras enligt
denna lag är följande domstolar fördelade på
hovrätternas domkretsar:
Åbo hovrätts domkrets: Åbo och Ålands
tingsrätter,
Vasa hovrätts domkrets: Vasa tingsrätt,

Behöriga underrätter (sjörättsdomstolar) i
de mål och ärenden som ska avgöras enligt
denna lag är följande domstolar fördelade på
hovrätternas domkretsar:
Åbo hovrätts domkrets: Ålands och Egentliga Finlands tingsrätter,
Vasa hovrätts domkrets: Österbottens
tingsrätt,
Östra Finlands hovrätts domkrets: Södra
Savolax tingsrätt,
Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors
tingsrätt,
Kouvola hovrätts domkrets: Kymmenedalens tingsrätt,
Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs
tingsrätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
2) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt,
3) från Nyslotts tingsrätt till Södra Savolax
tingsrätt,
4) från Kotka tingsrätt till Kymmenedalens
tingsrätt.
Utan hinder av 1 § handlägger Västra Nylands tingsrätt ärenden som avses i denna
lag och som vid ikraftträdandet av denna lag
är anhängiga vid Raseborgs tingsrätt.

Östra Finlands hovrätts domkrets: Nyslotts
tingsrätt,
Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors
och Raseborgs tingsrätter,
Kouvola hovrätts domkrets: Kotka tingsrätt,
och
Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs
tingsrätt.
——————————————
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Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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5.
Lag
om ändring av 67 § i lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 67 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 247/2007, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
67 §

67 §

Behörig domstol i ett ärende som gäller saneringsförfarande

Behörig domstol i ett ärende som gäller saneringsförfarande

Ärenden som gäller saneringsförfarande enligt denna lag behandlas i följande tingsrätter:
Björneborgs tingsrätt, Esbo tingsrätt, Helsingfors tingsrätt, Joensuu tingsrätt, Jyväskylä
tingsrätt, Kuopio tingsrätt, Lahtis tingsrätt,
Rovaniemi tingsrätt, Tammerfors tingsrätt,
Uleåborgs tingsrätt, Vasa tingsrätt, Villmanstrands tingsrätt, Åbo tingsrätt och Ålands
tingsrätt. I fråga om domstolarnas domkretsar
i dessa ärenden föreskrivs genom förordning
av statsrådet.
——————————————

Ärenden som gäller saneringsförfarande
enligt denna lag behandlas i Birkalands,
Egentliga Finlands, Esbo, Helsingfors, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax,
Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Uleåborgs, Ålands och Österbottens
tingsrätter. Genom förordning av statsrådet
föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i
dessa ärenden.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) ffrån Jyväskylä tingsrätt till Mellersta
Finlands tingsrätt,
2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
4) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Karelens tingsrätt,
5) från Björneborgs tingsrätt till Satakunta
tingsrätt,
6) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
7) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
8) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
9) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
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Utan hindler av 67 § handlägger Norra
Karelens tingsrätt ärenden som avses i denna
lag och som vid ikraftträdandet av denna lag
är anhängiga vid Joensuu tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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6.
Lag
om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 11 kap. 2 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 kap

11 kap.

Sökande av ändring i utmätningsmannens
förfarande

Sökande av ändring i utmätningsmannens
förfarande

2§

2§

Behörig domstol

Behörig domstol

——————————————
Ändring i en verkställighetsåtgärd eller i
utmätningsmannens beslut får sökas hos
tingsrätten genom besvär. Utsökningsbesvär
handläggs av Björneborgs, Esbo, Helsingfors,
Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kuopio,
Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michels,
Tammerfors, Uleåborgs, Vanda, Vasa, Villmanstrands, Åbo och Ålands tingsrätter. I
fråga om tingsrätternas domkretsar i dessa
ärenden föreskrivs genom förordning av statsrådet.
——————————————

——————————————
Utsökningsbesvär handläggs av Birkalands, Egentliga Finlands, Esbo, Helsingfors,
Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra
Karelens, Uleåborgs, Vanda, Ålands och Österbottens tingsrätter. Genom förordning av
statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden.

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta
Finlands tingsrätt,
2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
4) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Karelens tingsrätt,
5) från Björneborgs tingsrätt till Satakunta
tingsrätt,
6) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
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7) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
8) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
9) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Utan hinder av 11 kap. 2 mom. handlägger
Norra Karelens tingsrätt ärenden som avses i
denna lag och som vid denna lags ikraftträdande är anhängiga vid Joensuu tingsrätt.
Kajanalands tingsrätt handlägger på motsvarande sätt ärenden som är anängiga vid
Kajana tingsrätt och Kymmenedalens tingsrätt ärenden som är anhängiga vid Kotka
tingsrätt. Södra Savolax tingsrätt handlägger
på motsvarande sätt ärenden som är anhängiga vid S:t Michels tingsrätt och Södra Österbottens tingsrätt ärenden som är anhängiga vid Seinäjoki tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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7.
Lag
om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) 241 a §, sådan den lyder i
lag 1180/2000, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

241 a §
Jorddomstolar är Kuopio, Rovaniemi, S:t
Michels, Tavastehus, Uleåborgs, Vanda, Vasa
och Åbo tingsrätter i den sammansättning
som föreskrivs i denna lag. Om domstolarnas
domkretsar i dessa mål och ärenden bestäms
genom förordning.

241 a §
Jorddomstolar är Egentliga Finlands,
Egentliga Tavastlands, Lapplands, Norra Savolax, Södra Savolax, Uleåborgs, Vanda och
Österbottens tingsrätter i den sammansättning som föreskrivs i denna lag. Om tingsrätternas domkretsar i dessa mål och ärenden
föreskrivs genom förordning.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Tavastehus tingsrätt till Egentliga
Tavastlands tingsrätt,
2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
3) från S:t Michels tingsrätt till Södra Savolax tingsrätt,
4) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
5) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
6) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

——————————————
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8.
Lag
om ändring av 3 § i lagen om grupptalan

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 april 2007 om grupptalan (444/2007) 3 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§

3§

Behörig domstol

Behörig domstol

Tingsrätter som handlägger grupptalan är
Åbo, Vasa, Kuopio, Helsingfors, Lahtis och
Uleåborgs tingsrätter. Av de nämnda tingsrätterna är den behörig som finns inom samma
hovrätts domkrets som den tingsrätt vid vilken svaranden skulle vara skyldig att svara på
något av de yrkanden som framställs i grupptalan, om talan fördes separat.

Tingsrätter som handlägger grupptalan är
Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs och
Österbottens tingsrätter. Av de nämnda tingsrätterna är den behörig som finns inom samma hovrätts domkrets som den tingsrätt vid
vilken svaranden skulle vara skyldig att svara
på något av de yrkanden som framställs i
grupptalan, om talan fördes separat.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
2) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt,
3) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
4) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

——————————————
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9.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 25 mars 1983 om de allmänna underrätter som handlägger militära
rättegångsärenden (327/1983) 1 §, sådan den lyder i lag 854/2007, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Sådana tingsrätter med militära ledamöter
som behandlar militära rättegångsärenden är
Björneborgs, Helsingfors, Ikalis, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kotka, Kouvola, Kuopio,
Lahtis, Lapplands, Raseborgs, Rovaniemi, S:t
Michels, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborgs, Vasa, Villmanstrands och Åbo tingsrätter.

1§
Sådana tingsrätter med militära ledamöter
som behandlar militära rättegångsärenden är
Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga
Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands,
Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Södra Savolax, Uleåborgs, Västra Nylands och Österbottens tingsrätter.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Tavastehus tingsrätt till Egentliga
Tavastlands tingsrätt,
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt,
3) från Joensuu tingsrätt till Norra Karelens tingsrätt,
4) från Jyväskylä tingsrätt till Mellersta
Finlands tingsrätt,
5) från Kajana tingsrätt till Kajanalands
tingsrätt,
6) från Kotka och Kouvola tingsrätter till
Kymmenedalens tingsrätt,
7) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
8) från Lahtis tingsrätt till PäijänneTavastlands tingsrätt,
9) från Villmanstrands tingsrätt till Södra
Karelens tingsrätt,
10) från S:t Michels tingsrätt till Södra Savolax tingsrätt,
11) från Ikalis och Björneborgs tingsrätter
till Satakunta tingsrätt,

——————————————
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12) från Raseborgs tingsrätt till Västra Nylands tingsrätt,
13) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands
tingsrätt,
14) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,
15) från Vasa tingsrätt till Österbottens
tingsrätt.
Utan hinder av 1 § avgör Uleåborgs tingsrätt ärenden som avses i denna lag och som
vid denna lags ikraftträdande är anhängiga
hos den.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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10.
Lag
om ändring av 11 och 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2003 om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 11 och 12 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
11 §

11 §

Behöriga domstolar

Behöriga domstolar

Beslut om utlämning och fortsatt förvar fattas av
1) Helsingfors tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts
domkrets,
2) Kuopio tingsrätt, om den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Östra Finlands hovrätts domkrets,
3) Tammerfors tingsrätt, om den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
4) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Rovaniemi hovrätts domkrets.
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovrätts domkrets den som begärs utlämnad har
gripits eller annars påträffats.

Beslut om utlämning och fortsatt förvar fattas av
1) Helsingfors tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts
domkrets,
2) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
4) Norra Savolax tingsrätt, om den som
begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovrätts domkrets den som begärs utlämnad har
gripits eller annars påträffats.

12 §

12 §

Behöriga åklagare

Behöriga åklagare

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
är häradsåklagarna inom Helsingfors, Kuopio, Tammerfors och Uleåborgs tingsrätter
behöriga att sköta de åklagaruppgifter som
avses i denna lag.
Av särskilda skäl kan också någon annan
åklagare än en sådan som avses i 1 mom. vara
behörig åklagare.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
är häradsåklagarna inom domkretsarna för
Birkalands, Helsingfors, Norra Savolax och
Uleåborgs tingsrätter behöriga att sköta de
åklagaruppgifter som avses i denna lag.
Av särskilda skäl kan också någon annan
åklagare än en sådan som avses i 1 mom.
vara behörig åklagare.

Gällande lydelse
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———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt och
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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11.
Lag
om ändring av 8 och 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2007 om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (1383/2007) 8 § 1 mom. och 9 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Behöriga domstolar

Behöriga domstolar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
fattas beslut om utlämning och fortsatt förvar
av
1) Helsingfors tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts
domkrets,
2) Kuopio tingsrätt, om den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Östra Finlands hovrätts domkrets,
3) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
4) Tammerfors tingsrätt, om den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets.
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovrätts domkrets den som begärs utlämnad har
gripits eller annars påträffats.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
fattas beslut om utlämning och fortsatt förvar
av
1) Helsingfors tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts
domkrets,
2) Uleåborgs tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om den som begärs
utlämnad har gripits eller annars påträffats
inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
4) Norra Savolax tingsrätt, om den som
begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
Av särskilda skäl kan en tingsrätt som
nämns i 1 mom. besluta om utlämning och
fortsatt förvar oberoende av inom vilken hovrätts domkrets den som begärs utlämnad har
gripits eller annars påträffats.

9§

9§

Behöriga åklagare

Behöriga åklagare

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
är häradsåklagarna inom Helsingfors, Kuopio, Uleåborgs och Tammerfors tingsrätter
behöriga att sköta de åklagaruppgifter som
avses i denna lag.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
är häradsåklagarna inom domkretsarna för
Birkalands, Helsingfors, Norra Savolax och
Uleåborgs tingsrätter behöriga att sköta de
åklagaruppgifter som avses i denna lag.

Gällande lydelse
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Av särskilda skäl kan också någon annan
Av särskilda skäl kan också någon annan
åklagare än en sådan som avses i 1 mom. vara åklagare än en sådan som avses i 1 mom.
behörig åklagare.
vara behörig åklagare.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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12.
Lag
om ändring av 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av
egendom eller bevismaterial

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) 16 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
16 §

16 §

Överklagande av verkställighet av frysningsbeslut

Överklagande av verkställighet av frysningsbeslut

——————————————
Behörig tingsrätt i de fall som avses i 1 och
2 mom. är
1) Helsingfors tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts
domkrets,
2) Kuopio tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Östra Finlands hovrätts domkrets,
3) Uleåborgs tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
4) Tammerfors tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets.

——————————————
Behörig tingsrätt i de fall som avses i 1 och
2 mom. är
1) Helsingfors tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Helsingfors eller Kouvola hovrätts domkrets,
2) Uleåborgs tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Rovaniemi hovrätts domkrets,
3) Birkalands tingsrätt, om egendom eller
bevismaterial som avses i frysningsbeslutet
finns inom Åbo eller Vasa hovrätts domkrets,
4) Norra Savolax tingsrätt, om egendom eller bevismaterial som avses i frysningsbeslutet finns inom Östra Finlands hovrätts domkrets.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som är anhängiga vid lagens
ikraftträdande överförs
1) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax
tingsrätt,
2) från Tammerfors tingsrätt till Birkalands
tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

——————————————
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13.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 2 mars 2007 om det nationella genomförandet av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet (231/2007) 8 § 1 mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Behörig tingsrätt

Behörig tingsrätt

Ett beslut som rättsregistercentralen har fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet
och som gäller erkännande och verkställighet
av ett beslut som avses i 2 § av en myndighet
i en annan medlemsstat får överklagas hos
Tammerfors tingsrätt.
——————————————

Ett beslut som Rättsregistercentralen har
fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet och som gäller erkännande och verkställighet av ett i 2 § avsett beslut av en myndighet i en annan medlemsstat får överklagas
hos Birkalands tingsrätt.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som vid lagens ikraftträdande är
anhängiga vid Tammerfors tingsrätt till överförs Birkalands tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———
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14.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 11 april 2008 om det nationella genomförandet av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet (222/2008) 8 §
1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Behörig tingsrätt

Behörig tingsrätt

Ett beslut som Rättsregistercentralen har fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet
och som gäller erkännande och verkställighet
av ett beslut som avses i 2 § av en domstol i
en annan medlemsstat får överklagas hosTammerfors tingsrätt.
Tingsrätten är domför med ordföranden ensam.

Ett beslut som Rättsregistercentralen har
fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet och som gäller erkännande och verkställighet av ett i 2 § avsett beslut av en domstol
i en annan medlemsstat får överklagas hos
Birkalands tingsrätt.
Tingsrätten är domför med ordföranden ensam.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Ärenden som vid lagens ikraftträdande är
anhängiga vid Tammerfors tingsrätt överförs
till Birkalands tingsrätt.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
———

