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210/2019
Lag
om ändring av lagen om domstolspraktik
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om domstolspraktik (674/2016) 4, 16 och 17 §, av dem 16 § sådan den
lyder i lag 1005/2016, som följer:
4§
Ledigförklaring av praktikplatser
Domarutbildningsnämnden ledigförklarar praktikplatserna centraliserat en gång om
året. Domstolsverket sköter i samband med ledigförklaringen av en tjänst de praktiska åtgärder som avses i 11 kap. 5 och 6 § i domstolslagen och utarbetar ett sammandrag över
sökandenas meriter.
I ansökningsannonsen ska det nämnas om praktiken förutom vid en tingsrätt delvis kan
utföras vid en hovrätt eller en förvaltningsdomstol.
Domarutbildningsnämnden beslutar vid behov om ny ledigförklaring av en tjänst som
tingsnotarie samt om förlängning av ansökningstiden för och om återkallande av ledigförklaringen av en sådan tjänst.
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 11 § 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.
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.
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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.
17 §
Avbrott i domstolspraktiken
Chefsdomaren kan av grundad anledning bevilja en tingsnotarie tillstånd att avbryta
domstolspraktiken. En avbruten praktikperiod kan slutföras vid den domstol som den börjat genomföras vid.
För att en tingsnotarie ska kunna slutföra en praktikperiod som avbrutits enligt 1 mom.
utnämner chefsdomaren, trots vad som föreskrivs om utnämning av tingsnotarie, tingsnotarien för en tid som motsvarar återstoden av den avbrutna praktikperioden.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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