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865/2017

Lag
om ändring av 67 § i lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om företagssanering (47/1993) 67 §, sådan den lyder i lagarna 609/1993,

1029/1993, 247/2007 och 1755/2009, som följer:

67 §

Behörig domstol i ett ärende som gäller saneringsförfarande

Ärenden som gäller saneringsförfarande enligt denna lag behandlas i Birkalands,
Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs, Västra
Nylands, Ålands och Österbottens tingsrätter. Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om tingsrätternas domkretsar i dessa ärenden.

Ett ärende som gäller saneringsförfarande behandlas av den i 1 mom. nämnda domstol
inom vars domkrets gäldenärens förvaltning huvudsakligen sköts. Ett ärende som gäller
saneringsförfarande för ett dotterbolag i en koncern behandlas dock vid den domstol där
moderbolagets saneringsärende är anhängigt. Om ett ärende som gäller saneringsförfaran-
de för moderbolaget inleds senare, kan den domstol som behandlar dotterbolagets sane-
ringsärende överföra ärendet till den domstol där det ärende som gäller moderbolaget är
anhängigt. Om den överförande domstolen behandlar en konkursansökan som har gjorts
efter att saneringsförfarandet har inletts och som gäller gäldenären, ska också konkursan-
sökan överföras för avgörande av den nämnda domstolen. Ett ärende som gäller rättelse
eller ändring av ett fastställt saneringsprogram eller frågan om ett sådant program ska för-
falla ska behandlas av den domstol där saneringsförfarandet var anhängigt. Om en sane-
ringsansökan görs hos den domstol som behandlar konkursansökan, ska domstolen, om
den inte är behörig i saneringsärendet, på sökandens begäran överföra saneringsansökan
till behörig domstol.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Vid ikraftträdandet av denna lag överförs de ärenden som är anhängiga vid Esbo tings-

rätt till Västra Nylands tingsrätt.
Trots vad som föreskrivs i 67 § behandlar Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Kare-

lens, Satakunta och Södra Karelens tingsrätter sådana i denna lag avsedda ärenden som är
anhängiga vid dem vid ikraftträdandet av denna lag.
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