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1744/2015

Justitieministeriets förordning
om vissa ansökningsavgifter vid domstolar

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om dom-
stolsavgifter (1455/2015): 

1§

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om behandlingsavgifter i vissa ärenden som
inleds vid tingsrätten, hovrätten och marknadsdomstolen genom ansökan.

Vid tingsrätten tas ansökningsavgift ut i ärenden som gäller äktenskapsskillnad, med-
ling i domstol, konkurs och saneringsförfarande samt i andra sådana ärenden som inleds
genom ansökan och som behandlas i den ordning som anges i 8 kap. i rättegångsbalken.

Vid hovrätten tas ansökningsavgift ut i ärenden som inleds genom ansökan.
Vid marknadsdomstolen tas ansökningsavgift ut i ärenden som inleds genom ansökan,

dock inte i sådana marknadsrättsliga ärenden som avses i 6 § i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013).

2§

Ansökningsavgifter vid tingsrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas
ansökningsavgift ut i enlighet med denna paragraf.

För behandlingen av ett ärende som inleds genom ansökan tas det ut 250 euro, om inte
något annat föreskrivs nedan. 

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som
följer:

1) äktenskapsskillnad:
a) 200 euro,
b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut på samma sätt som

i tvistemål,
c) fortsatt behandling efter betänketiden 100 euro,
2) medling i domstol:
a) om medling inte inleds 100 euro,
b) om medling inleds 250 euro,
3) konkurs:
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a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 300 euro ut av sökanden, om inte gäl-
denären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 650 euro ut av konkursboet,
c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas

750 euro ut,
d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdel-

ningsförteckningen tas 300 euro ut; avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som
offentlig utredning,

e) i något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas se-
parat på ansökan tas 300 euro ut av sökanden; avgift tas dock inte ut i ett ärende som gäller
att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller
någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en
fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut
på samma sätt som i tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt
överförs till behandling vid sammanträde,

4) saneringsförfarande:
a) ett ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 300 euro,
b) ett ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 1000 euro,
c) ett annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas separat

på ansökan 300 euro,
5) ett ärende enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 250 euro; om

gäldenären är sökande är ärendet dock avgiftsfritt.

3 §

Ansökningsavgiften vid hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 250 euro ut i ansöknings-
avgift.

4§

Ansökningsavgiften vid marknadsdomstolen

För behandlingen av ett ansökningsärende vid marknadsdomstolen tas 250 euro ut i an-
sökningsavgift. För behandlingen av ett marknadsrättsligt ärende som inleds genom ansö-
kan tas det dock ut avgift enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/1015).

5§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 de-
cember 2018.
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För en prestation vars betalningsgrund har uppstått före ikraftträdandet av denna för-
ordning tas avgift ut enligt statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa jus-
titieförvaltningsmyndigheters prestationer (1057/2013).

Helsingfors den 30 december 2015

Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen
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