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L a g

891/2015

om ändring av förvaltningsprocesslagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 7, 13, 31 och 79 §, av dem 7 § sådan den lyder

delvis ändrad i lag 433/1999 samt 13 och 79 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 698/2005,
samt

fogas till lagen en ny 64 a § som följer:

7 §

Besvär över statliga
förvaltningsmyndigheters beslut

Beslut av en myndighet som är underställd
statsrådet och beslut av ett ministerium får
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen. Beslut av statsrådets allmänna
sammanträde får överklagas genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen.

Besvär får anföras på den grunden att be-
slutet strider mot lag.

13 §

Begränsning av besvärsrätten

I lag föreskrivs särskilt om när ändring i ett
beslut av en myndighet som avses i 7—9 §
inte får sökas genom besvär eller när besvärs-
tillstånd krävs för anförande av besvär hos
högsta förvaltningsdomstolen.

När besvärstillstånd enligt någon annan lag
krävs för sökande av ändring i förvaltnings-
domstolens beslut hos högsta förvaltnings-
domstolen, ska besvärstillstånd beviljas om

1) det med avseende på lagens tillämpning
i andra liknande fall eller för en enhetlig
rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av
högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta för-
valtningsdomstolen att avgöra ärendet på
grund av att det i ärendet skett ett uppenbart
fel, eller om

3) det finns något annat vägande skäl för
att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att
det gäller endast en del av förvaltningsdoms-
tolens överklagade beslut.

Om besvär inte får anföras över ett avgö-
rande i huvudsaken eller om besvärstillstånd
krävs för anförande av besvär, gäller motsva-
rande begränsning också anförande av besvär
över ett avgörande som sammanhänger med
huvudsaken.
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De begränsningar av besvärsrätten som av-
ses i denna paragraf gäller inte sökande av
ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett
förvaltningstvistemål, om inte något annat
föreskrivs särskilt.

31 §

Besluts verkställbarhet

Ett beslut i vilket ändring får sökas genom
besvär får inte verkställas innan det har vun-
nit laga kraft.

Ett beslut får dock verkställas innan det har
vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller
om beslutet till sin natur är sådant att det bör
verkställas omedelbart eller om ett allmänt
intresse kräver att verkställigheten av beslutet
inte uppskjuts.

Om besvärstillstånd behövs i ärendet, får
beslutet verkställas trots att besvär har an-
förts. Ett beslut får dock inte börja verkstäl-
las, om anförande av besvär skulle bli me-
ningslöst till följd av verkställigheten eller
om högsta förvaltningsdomstolen förbjuder
verkställigheten.

64 a §

Begränsning av klagan och ansökan om
återbrytande

En part får ansöka om återbrytande eller
undanröjande av ett beslut endast en gång i
samma ärende, om det inte av synnerligen
vägande skäl är nödvändigt att pröva ärendet
på nytt.

79 §

Besvär över annat beslut än det som avslutar
behandlingen

Separata besvär får anföras över ett beslut
som har fattats under handläggningen av
ärendet och genom vilket

1) det har bestämts om ett vittnes eller
någon annan persons rätt till ersättning eller
ersättningsskyldighet,

2) ett ombud eller biträde har förvägrats
rätt att uppträda,

3) vite, böter eller någon annan särskild
påföljd har utdömts för underlåtenhet att följa
en förpliktelse avsedd att säkerställa en rätte-
gång,

4) det har meddelats föreskrifter om verk-
ställigheten av det överklagade beslutet, om
inte något annat följer av 13 § 4 mom., eller

5) det har utdömts straff för störande av
behandlingen eller för någon annan sådan
verksamhet.

När besvär anförs separat utgör besvären
inte hinder för verkställigheten av beslut som
har fattats under handläggningen, om inte
den myndighet som fattat beslutet eller den
myndighet som behandlar besvären över det
beslutar något annat.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten får
besvär dock inte anföras separat över ett be-
slut som förvaltningsdomstolen har fattat un-
der handläggningen av ärendet och genom
vilket verkställigheten av det överklagade be-
slutet förbjuds eller avbryts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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