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Statsrådets förordning

702/2011

om ändring av hovrättsförordningen

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet,
upphävs i hovrättsförordningen (211/1994) 9 § och 18 § 3 mom., sådana de lyder, 9 § i

förordningarna 665/2000 och 290/2009 och 18 § 3 mom i förordning 1327/1994, samt
ändras 5 §, 8 § 1 mom. 5 punkten, 10 § och 12 § 2 mom., av dem 8 § 1 mom. 5 punkten

sådan den lyder i förordning 665/2000 samt 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning
665/2000, som följer:

5 §
Assessorerna och fiskalerna utnämns och

övrig personal utnämns eller anställs av hov-
rättens president.

8 §
Kanslichefen skall sköta hovrättens för-

valtning. Om inte något annat bestäms i ar-
betsordningen skall kanslichefen
— — — — — — — — — — — — —

5) bereda och föredra mål och ärenden
som ska avgöras av presidenten samt frågor
som hovrätten avgör i en sammansättning
enligt 10 § 1 mom. 1 punkten i lagen om
utnämning av domare (205/2000) (remissut-
skottet); kanslichefen ska också föredra mål
och ärenden som ska avgöras i plenum, om
inte presidenten bestämmer något annat.
— — — — — — — — — — — — —

10 §
Hovrättens president avgör de förvalt-

ningsärenden vid hovrätten vilka enligt vad
som bestäms eller föreskrivs inte ska avgöras
av någon annan tjänsteman vid hovrätten.

Presidenten kan förordna att ett ärende
som gäller ett utlåtande i ett lagstiftningsä-
rende eller ett lagstiftningsinitiativ ska hand-

läggas och avgöras i plenum. I plenum av-
görs mål och ärenden på föredragning.

Presidenten kan överföra ett förvaltningsä-
rende eller en ärendegrupp till kanslichefen
eller till någon annan tjänsteman vid hovrät-
ten. Ärenden som avses i 6 § 1 mom. och
12 § 2 mom., beviljande av tjänstledighet för
en domare eller en föredragande, utnämning
av en föredragande till ett tjänsteförhållande
för viss tid, tilldelande av vicehäradshöv-
dingstitel och ärenden som på grund av sin
art ska avgöras av presidenten får dock inte
överföras.

Presidenten kan förbehålla sig rätten att
avgöra ett förvaltningsärende som han eller
hon har överfört eller som annars ska avgöras
av någon annan tjänsteman.

Om hovrättens utlåtande till domarför-
slagsnämnden i frågor som gäller tillsättande
av domartjänster föreskrivs särskilt.

12 §
— — — — — — — — — — — — —

I ledningsgruppen behandlas
1) förslag till arbetsordning för hovrätten,
2) förslag till resultatmål för hovrätten

samt kontrollen av hur resultatmålen nås,
3) förslag till budget för hovrätten,
4) utbildningsplanen för personalen,



5) ärenden som gäller utnämning av en
domare till hovrätten för viss tid, om inte en
behandling av ärendet i ledningsgruppen är
obehövlig på grund av att domaren utnämns
för endast en kort tid,

6) ärenden som gäller utnämning till ordi-
narie tjänst som assessor och fiskal samt
tingsfiskal,

7) ärenden som gäller avslutande av en
assessors och en fiskals samt en tingsfiskals
tjänsteförhållande,

8) andra ärenden som bestäms i arbetsord-
ningen,

9) andra ärenden som presidenten bestäm-
mer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2011.

Helsingfors den 16 juni 2011

Justitieminister Tuija Brax

Regeringsråd Anne Hallavainio
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