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1005/2016
Lag
om ändring av 15 och 16 § i lagen om domstolspraktik
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om domstolspraktik (674/2016) 15 och 16 § som följer:
15 §
Befogenheter vid tingsrätten för en tingsnotarie som tjänstgjort i två månader
När en tingsnotarie har tjänstgjort i två månader får han eller hon utan särskilt förordnande vara ordförande i tingsrätten
1) vid sammanträden med en domare i ansökningsärenden,
2) vid sammanträden med en domare i brottmål, om det inte för något av de enskilda
brott som avses i åtalet under de omständigheter som anges där föreskrivs annat straff än
ordningsbot, böter eller fängelse i högst två år och svaranden inte har häktats, meddelats
reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning för något av de brott som avses i åtalet,
3) vid skriftligt förfarande som avses i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997),
4) vid sammanträden med en domare i ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter.
I sådana fall som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten får dock inte annat straff än böter
eller ordningsbot dömas ut.
16 §
En tingsnotaries befogenheter enligt lagmannens förordnande
Lagmannen får förordna den som tjänstgjort som tingsnotarie i två månader att delta i
behandlingen av enskilda mål som
1) ordförande, om det är fråga om ett tvistemål som gäller hyra av bostadslägenhet eller
som gäller ett penningbelopp eller en egendom eller förmån vars värde är högst 20 000
euro,
2) ledamot i en sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. och 2 § i rättegångsbalken,
3) ledamot i en sammansättning som avses i 2 kap. 3 § i rättegångsbalken,
4) ledamot i de fall som avses i 6 kap. 1 § i rättegångsbalken eller i 6 kap. 11 § i lagen
om rättegång i brottmål,
5) ordförande i en sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken i
brottmål, om det inte för något av de enskilda brott som avses i åtalet under de omständigheter som anges där föreskrivs annat straff än ordningsbot, böter eller fängelse i högst två
år och svaranden inte har häktats, meddelats reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning för något av de brott som avses i åtalet.
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I den sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. och 3 § i rättegångsbalken ska ordföranden och en av de andra ledamöterna vara tingsrättens lagman eller en tingsdomare.
En tingsnotarie får inte förordnas att ensam eller som ordförande för tingsrätten behandla mål eller ärenden som på grund av sin art eller sin omfattning ska anses vara svåra att
avgöra.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 18 november 2016
Republikens President
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