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860/2017

Lag
om ändring av domstolslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i domstolslagen (673/2016) 2 kap. 3 och 5 §, 17 kap. 2, 7 och 15 § samt 19 kap.

6 § som följer:

2 kap.

Tingsrätter

3 §

Tingsrätter

Tingsrätter är Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Ka-
janalands, Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savo-
lax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Södra Savolax, Södra Österbottens,
Uleåborgs, Västra Nylands, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätt.

Särskilda bestämmelser gäller för tingsrätterna när de behandlar mål och ärenden i
egenskap av jorddomstolar, sjörättsdomstolar och krigsrätter.

5 §

Tingsrätternas domkretsar

En tingsrätts domkrets omfattar ett eller flera landskap eller en eller flera kommuner i
ett eller flera landskap, om det inte särskilt genom lag föreskrivs något annat om tingsrät-
ternas behörighet.

Bestämmelser om tingsrätternas domkretsar utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 kap.

Sakkunnigledamöter

2 §

En sakkunnigledamots rätt att kvarstå i uppdraget

På sakkunnigledamöters rätt att kvarstå i uppdraget till utgången av mandattiden tilläm-
pas, med i 18–21 § föreskrivna undantag, vad som föreskrivs om rätten för innehavare av
domartjänst att kvarstå i tjänsten.
RP 270/2016
LaUB 11/2017
RSv 126/2017
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Vad som i 16 kap. 1 § föreskrivs om avsked som beviljas en domare tillämpas också på
en sakkunnigledamot.

7 §

Framställning om förordnande till ett uppdrag

Domstolen gör en motiverad framställning till justitieministeriet för föredragning för
statsrådet eller republikens president om vilken av de sökande till ett sakkunniguppdrag
som bör förordnas att sköta uppdraget.

Framställning om förordnande av de av arbetsdomstolens ledamöter som är förtrogna
med arbetsavtalsförhållanden eller tjänsteförhållanden görs utifrån de förslag som avses i
13 §. Framställning om förordnande av de av försäkringsdomstolens ledamöter som är in-
satta i förhållandena inom arbetslivet eller företagsverksamheten och de ledamöter som är
insatta i militärskadeärenden görs utifrån de förslag som avses i 15 §. Försäkringsdomsto-
len kan dessutom vid behov höra social- och hälsovårdsministeriet innan en framställning
om förordnande av en läkarledamot vid försäkringsdomstolen lämnas till justitieministe-
riet.

15 §

Förslag till förordnande av de av försäkringsdomstolens sakkunnigledamöter som ska 
vara insatta i förhållandena inom arbetslivet eller företagsverksamheten eller i 

militärskadeärenden

Av de av försäkringsdomstolens sakkunnigledamöter som ska vara insatta i förhållan-
dena inom arbetslivet eller företagsverksamheten eller i militärskadeärenden förordnas

1) de ledamöter som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarkna-
den eller i företagsverksamhet på förslag av

a) representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,
b) kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationer som representerar

kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare,
c) statens arbetsmarknadsverk och de mest representativa centralorganisationerna för

statens tjänstemän och arbetstagare,
d) de mest representativa företagarorganisationerna,
e) de mest representativa lantbruksföretagarorganisationerna, och
f) försvarsministeriet och de mest representativa av de organisationer som är insatta i

ersättningstagarnas förhållanden, när det är fråga om ärenden som gäller olycksfall i mili-
tärtjänst, samt

2) de ledamöter som är förtrogna med militärskadeärenden och insatta i ersättningsta-
garnas förhållanden på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för er-
sättningstagarna och de militära ledamöterna på förslag av försvarsministeriet.

För att de i 1 mom. avsedda aktörernas förslag ska bli beaktade ska aktörerna i förslagen
uppge minst dubbelt så många kandidater som det finns medlemmar att utse. Till förslagen
ska det fogas utredning som visar att de föreslagna personerna samtycker till att utses till
ledamöter.

Innan försäkringsdomstolen gör en framställning om förordnande ska försäkringsdom-
stolen av de aktörer som avses i 1 mom. begära förslag på de sakkunnigledamöter som ska
förordnas. Ledamöterna förordnas även om inget förslag har lämnats inom en av försäk-
ringsdomstolen utsatt tid eller det förslag som har lämnats är bristfälligt och ett förslag
trots begäran inte lämnas eller det bristfälliga förslaget inte kompletteras. Försäkrings-
domstolen kan begära ett nytt förslag, om kandidaterna inte uppfyller de allmänna grun-
derna för tjänsteutnämning.
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På en person som står i anställningsförhållande till en sådan organisation som avses i
1 mom. och som sköter den kandidatnominering som avses i denna paragraf tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

19 kap.

Övrig personal

6 §

Kanslipersonalens behörighet

Tingsrättens lagman kan skriftligen förordna någon som hör till kanslipersonalen och
som har avgett en försäkran enligt 4 mom. samt fått den utbildning som uppgiften kräver
och har tillräckligt kunnande för uppgiften att

1) i mål som avses i 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
a) meddela tredskodom,
b) meddela avgörande om rättegångskostnader med stöd av 21 kap. 8 c § i rättegångs-

balken samt meddela dom, om svaranden har medgett käromålet,
c) fatta beslut om att avskriva målet, om käranden har återkallat talan och svaranden

inte yrkar på avgörande,
2) avgöra en ansökan om äktenskapsskillnad med stöd av 25 § 1 mom. i äktenskapsla-

gen (234/1929), om båda makarna har hemort i Finland.
Om ett i 1 mom. avsett mål eller ärende som ska avgöras av någon som hör till kansli-

personalen visar sig vara omfattande, lämnar rum för tolkning eller annars är svårt att av-
göra, ska det hänskjutas till en tingsnotarie eller en lagfaren ledamot vid tingsrätten för av-
görande.

Chefsdomaren kan skriftligen förordna någon som hör till kanslipersonalen och som har
tillräckligt kunnande att utfärda stämningar och intyg samt verkställa delgivningar och
vidta andra åtgärder i anknytning till beredningen, behandlingen eller verkställandet av
rättskipningsärenden och rättskipningsmål.

En person som sköter rättskipningsuppgifter med stöd av 1 mom. ska innan han eller
hon inleder uppdraget avge följande försäkran som motsvarar domarförsäkran: "Jag N.N.
lovar och försäkrar på heder och samvete att jag efter bästa förstånd och samvete ska hand-
la rättvist i alla rättskipningsuppgifter och iaktta lag." Försäkran avges vid den tingsrätt
där personen börjar sköta rättskipningsuppgifter.

————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Lagens 17 kap. 2, 7 och 15 § samt 19 kap.
6 § träder dock i kraft redan den 1 januari 2018.

Ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag överförs
1) från Esbo tingsrätt till Västra Nylands tingsrätt,
2) från Hyvinge tingsrätt till Östra Nylands eller Egentliga Tavastlands tingsrätt,
3) från Kemi-Torneå tingsrätt till Lapplands tingsrätt,
4) från Mellersta Österbottens tingsrätt till Österbottens tingsrätt,
5) från Tusby tingsrätt till Östra Nylands tingsrätt,
6) från Vanda tingsrätt till Östra Nylands tingsrätt,
7) från Ylivieska-Brahestads tingsrätt till Uleåborgs tingsrätt.
Vad som någon annanstans föreskrivs om Esbo, Hyvinge, Kemi-Torneå, Mellersta Öst-

erbottens, Tusby, Vanda eller Ylivieska-Brahestads tingsrätt gäller efter att denna lag trätt
i kraft Västra Nylands, Egentliga Tavastlands, Lapplands, Österbottens, Östra Nylands
och Uleåborgs tingsrätter.
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Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö
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