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INRÄTTANDET AV EN DOMSTOLSMYNDIGHET

Justitieministeriet har den 25 januari 2018 tillsatt ett projekt för att inrätta en domstolsmyndighet. Projektet baserar sig på arbetet som gjorts inom kommissionen som hade till
uppgift att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet, kommissionens betänkande
från april 2017 (Betänkanden och utlåtanden 23/2017) samt remissvaren om betänkandet (Betänkanden och utlåtanden 41/2017).
Målet med projektet är att organisera domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som
betonar domstolarnas oberoende ställning, främjar en effektiv skötsel av förvaltningsuppgifterna och stärker en hög kvalitet i domstolarnas rättsskipningsverksamhet och
rättssäkerheten.
Projektet för att inrätta en domstolsmyndighet genomförs i två delar. I den pågående
bereds de författningar som behövs för inrättandet av en domstolsmyndighet, bedöms
vilka uppgifter som ska överföras från justitieministeriet till myndigheten och planeras
den organisationsreform förutsätts inom justitieministeriet. I den andra delen planeras
domstolsmyndighetens verksamhet och förvaltning, processerna för skötseln av uppgifterna och myndighetens organisation samt myndighetens personalstruktur och arbetsordning. Den andra delen genomförs av myndighetens ledning som kan utnämnas efter
att lagstiftningen har stadfästs. Beslut om när den andra delen inleds och hur den organiseras fattas senare.
Frågan om domstolsmyndighetens placeringsort behandlas i koordineringsgruppen för
regionalisering i enlighet med lagen (362/2002) och statsrådets förordning (567/2002)
om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner. Justitieministeriet har
utarbetat en sådan placeringsutredning som avses i lagen och den behandlas i koordineringsgruppen under våren 2018. Justitieministeriet fattar beslut om placeringsorten efter
att koordineringsgruppen har behandlat ärendet. Det kommer inte att föreskrivas om
placeringsorten i lag, men placeringsorten påverkar dock bedömningen av reformens
konsekvenser. Eftersom beslut om placeringsorten inte ännu har fattats, har det inte varit möjligt att göra någon exakt uppskattning av reformens övergripande konsekvenser.
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Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättandet av en domstolsmyndighet.
Tidigare utlåtanden som gäller inrättandet av en domstolsmyndighet beaktas som sådana och det som anförts i dem behöver inte upprepas i detta sammanhang. Justitieministeriet ber att remissinstanserna yttrar sig om propositionen med förslag till ändring av
domstolslagen speciellt till den del den avviker från förslaget som ingick i kommissionens
betänkande. Avvikelserna framgår av punkten som gäller alternativ för genomförandet
(3.2) i propositionsutkastet och av frågorna som finns nedan. I propositionen har dessutom tagits in vissa andra ändringar.
1. Vad är er åsikt om förslaget enligt vilket behörigheten som hänför sig till domstolarnas tjänstekollektivavtal samt inrättande, indragning och överföring av tjänster vid
domstolarna ska kvarstå hos justitieministeriet? (2 § i 19 a kap.)
De centralförvaltningsuppgifter som gäller domstolsväsendet ska enligt kommissionens
förslag överföras från justitieministeriet till domstolsmyndigheten. Behörigheten i fråga
om tjänstekollektivavtal, anställning och rätten till tjänstereglering ska dock i detta skede
kvarstå hos justitieministeriet.
2. Vad är er åsikt om ändringen i sammansättningen av domstolsmyndighetens direktion? (7 § i 19 a kap.)
Med avvikelse från kommissionens förslag ska sammansättningen ändras så att det i direktionen inte ska ingå en företrädare för Finlands Advokatförbund. Domstolsmyndighetens direktion ska därmed ha åtta ledamöter i stället för nio.
3. Vad är er åsikt om ändringen i utnämningsförfarandet när det gäller den ledamot i
direktionen som företräder andra anställda vid domstolarna än domarna? (8 § i 19 a
kap.)
Med avvikelse från kommissionens förslag ska arbetstagarorganisationer inte nominera
kandidater till ledamot och ersättare som företräder andra anställda vid domstolarna än
domarna utan chefsdomarna nominerar kandidaterna utifrån anmälningar på samma
sätt som det enligt förslaget ska göras i fråga om ledamöterna som företräder domarna.
Chefsdomarna ska diskutera om nomineringarna med varandra och höra arbetstagarorganisationerna som företräder personalgrupperna i fråga.
4. Vad är er åsikt om ändringen i behörighetsvillkoren för myndighetens överdirektör?
(12 § i 19 a kap.)
Med avvikelse från kommissionens förslag föreskrivs det i regeringens proposition som
nu skickats på remiss att behörighetsvillkor för tjänsten som överdirektör ska vara annan
högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,
sådan erfarenhet som uppgiften förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.
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5. Understöder ni det föreslagna sättet att ordna domarförslagsnämndens och domarutbildningsnämndens sekreterartjänster? (6 § i 20 kap. och 6 § i 21 kap.)
Nämnden ska utnämna sin sekreterare (föredragande sekreterare), men domstolsmyndigheten ska ordna nämndens andra sekreterartjänster (avdelningssekreterare).
6. Kommentarer som gäller andra ändringar.
- Chefsdomarens rätt att utnämna en assessor för den tid som motsvarar ett utbildningsprogram som inte genomförts (18 kap. 5 § i domstolslagen) och chefsdomarens
rätt att utnämna en tingsnotarie för den tid som motsvarar en praktikperiod som inte
genomförts (17 § i lagen om domstolspraktik).
- Tillägg av tjänstebeteckningen förvaltningsdirektör (19 kap. 5 § i domstolslagen).
- Rättelse av en felaktig hänvisningsbestämmelse (16 § 1 mom. 2 punkten i lagen om
domstolspraktik )
7. Andra kommentarer som gäller regeringspropositionen.
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast fredagen den 15 juni 2018. Utlåtandena lämnas
in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. För att
kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten ges också per e-post:
lausuntopalvelu.om@om.fi.
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951
50138, Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 50394, och specialsakkunnig Anu Koivuluoma, 02951 50228

Överdirektör

Kari Kiesiläinen

Regeringssekreterare
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Statens revisionsverk
Domarförslagsnämnden
Domarutbildningsnämnden
Rättegångsbiträdesnämnden
Rättsregistercentralen
Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)
Dataombudsmannen
Riksåklagarämbetet
Riksfogdeämbetet
Brottspåföljdsmyndigheten
Polisstyrelsen
Direktören för Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Direktören för Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Direktören för Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Direktören för Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Direktören för Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Direktören för Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Helsingfors universitet/juridiska fakulteten
Åbo universitet/juridiska fakulteten
Lapplands universitet/juridiska fakulteten
Östra Finlands universitet/juridiska fakulteten
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
Finlands Advokatförbund rf
Julkiset oikeusavustajat ry
Auktoriserade Jurister rf
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Personalföreningen vid justitieförvaltningen PJF rf
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Finlands stämningsmän JHL rf
Löntagarorganisationen Pardia
Finlands Polisorganisationers Förbund rf

