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Lag
om ändring av lagen om europeiskt betalningsföreläggande
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om europeiskt betalningsföreläggande (754/2008) rubriken för 4 § samt
4 § 1 mom. och 6 §, och
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:
4§
Behandlingen av ett mål fortsätter enligt ett annat förfarande
Om svaranden lämnar in ett bestridande av en ansökan i förfarandet för det europeiska
betalningsföreläggandet inom den tid som anges i artikel 16.2 i förordningen och behandlingen av målet fortsätter i förfarandet för tvistemål, ska tingsrätten underrätta käranden
om att ansökan betraktas som en stämningsansökan enligt 5 kap. 1 § i rättegångsbalken.
Tingsrätten ska vid behov be käranden att komplettera stämningsansökan i enlighet med
5 kap. 5 § i rättegångsbalken. Om behandlingen av målet fortsätter i förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande, ska artiklarna 4 och 5 i den förordningen iakttas.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
4a§
Förnyad prövning
En sådan ansökan om förnyad prövning av ett betalningsföreläggande som avses i artikel 20 i förordningen prövas vid Helsingfors tingsrätt med iakttagande i tillämpliga delar
av 31 kap. 3–5 och 14 a § i rättegångsbalken.
6§
Rättegångsavgift
Om rättegångsavgift har tagits ut för ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande och samma fordran senare har förts till domstol för behandling som tvistemål eller i det
europeiska småmålsförfarandet, ska den rättegångsavgift som har tagits ut för förfarandet
för betalningsföreläggande dras av från rättegångsavgiften.
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Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.
Helsingfors den 24 maj 2017
Republikens President
Sauli Niinistö
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