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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters 
prestationer samt till vissa lagar som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås stadganden om 
de grunder på vilka avgifter skall uppbäras för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyn
digheters prestationer. 

Med prestationer avses den handläggning 
som förutsätts för att ett ärende skall kunna 
avgöras, åtgärder från myndighetens sida och 
expeditioner. Enligt propositionen skall alla 
avgifter vara fasta avgifter. De rättegångsavgif
ter som skall uppbäras för handläggningen av 
ordinarie rättegångsmål och som fastställs ge
nom den föreslagna lagen skall understiga 
självkostnadspriset betydligt. A v gifterna för 
handläggningen av andra ärenden, för åtgärder 
och för expeditioner föreslås bli fastställda 
genom förordning till ett belopp som är högst 
lika · stort som de genomsnittliga totalkostna
derna för prestationen. Befrielsen från betal
ningen av avgifter kvarstår i huvuddrag oför
ändrad såväl vad gäller enskilda ärenden som 
klienter. Handläggningen av ett ärende vid 
arbetsdomstolen och marknadsdomstolen be
läggs med avgift. För omsättningsskatterättens 
och försäkringsdomstolens del föreslås att 
handläggningen av ett ärende vid dem skall 
förbli avgiftsfri. 

Avsikten är att förenhetliga grunderna för 
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fastställande av avgifter, förenkla påförandet 
av avgifter, möjliggöra ibruktagandet av mo
derna kassaförvaltnings- och bokföringssystem 
och göra det lättare för medborgarna att anlita 
myndigheterna. Reformen beräknas leda till att 
myndigheternas verksamhet blir effektivare och 
kundservice bättre. De nya inkomstgrunderna 
for domstolarna beräknas leda till att ca en 
fjärdedel av de totala kostnaderna kan täckas 
medan de nugällande grunderna ger en täck
ning på en femtedel. 

Reformen föreslås bli genomförd så att en 
lag om avgifter för domstolars och vissa 
justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
stiftas. storleken på ansöknings- och förrätt
ningsavgifterna samt expeditionslösen skall 
fastställas genom en förordning som ges med 
stöd av lagen. Propositionen innehåller också 
förslag till nödvändiga ändringar av några 
andra lagar. Lagen om grunderna för allmän 
underrätts, magistrats och notarius publicus', 
prestationer upphävs samtidigt. 

I anslutning till denna proposition avlåts 
särskilt en proposition om ändring av lagen 
angående stämpelskatt. 

Reformen avses träda i kraft ca tre månader 
efter att den har antagits. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Propositionens samhälleliga 
betydelse 

1.1. Mål 

Målet är att få till stånd ett enhetligt 
avgiftssystem vid alla domstolar och vid de 
justitieförvaltningsmyndigheter som har nära 
samband med dem. Grundtanken är att utgif
terna för domstolarnas och andra justitieför
valtningsmyndigheters verksamhet delvis, på 
samma sätt som nu, skall kunna täckas med 
avgifter som uppbärs av de parter som utnytt
jar deras tjänster. Avgifterna bör fastställas så 
att de inte hindrar eller i onödan begränsar 
sökandet av rättssäkerhet. Därför kan princip
en med full avgift i allmänhet inte följas då 
domstolarnas tjänster prissätts. Dessutom mås
te vissa ärenden och parter befrias från betal
ningen av avgifter. Lagen om fri rättegång 
kompletterar systemet. 

I fråga om de domstolar och justitieförvalt
ningsmyndigheter som kommer att omfattas av 
avgiftssystemet är målet att de avgifter som 
skall uppbäras för deras prestationer skall 
kunna fastställas på ett enkelt och klart sätt: 
avgifterna för olika slag av prestationer skall 
ingå i en lag och en fOrordning om avgifter. 
Antalet prestationer som avviker från varandra 
i prissättningsavseende skall vara så litet som 
möjligt. Avgifterna skall vara fasta avgifter och 
storleken basera sig på skälighet och de genom
snittliga totala kostnaderna för respektive ären
de. Då de fasta avgifterna fastställs skall utöver 
de totala kostnaderna för prestationen även 
beaktas sådana faktorer med stöd av vilka det 
är motiverat att fastställa en avgift så att den 
understiger de totala kostnaderna. Kassaför
valtningen och bokföringen förenklas och mo
derniseras. Uppföljningen av inkomstutveck
lingen skall bli exakt och snabb. Strävan efter 
resultatansvar främjas. 

De klienter som utnyttjar tjänsterna skall på 
förhand kunna räkna ut vad rättegången eller 
ifrågavarande myndighets övriga tjänster kost
ar, vilket i sin tur medverkar till att onödiga 
ärenden inte alls lämnas in till behandling. 

1.2. Medel 

Systemet med avgiftsbelagda expeditioner, 

vilket baserar sig på lagen angående stämpel
skatt (662/43), lagen om grunderna för avgifter, 
som skola erläggas för särskilda myndigheters 
expeditioner och tjänsteförrättningar dvs. expe
ditionsavgiftslagen (806/42) och vissa specialla
gar, slopas. Genom lagen om avgifter fastställs 
storleken på de rättegångsavgifter som skall 
uppbäras för ordinarie rättegångar, de allmän
na grunderna för de avgifter för andra presta
tioner som fastställs genom förordning, betal
ningsskyldigheten, befrielse från avgifter för 
enskilda ärenden och klienter, förfarandet vid 
indrivning och påförande av avgifter samt hur 
ändring kan sökas i avgöranden som gäller 
avgifter. Genom förordning stadgas om storle
ken på ansökningsavgifterna och förrättnings
avgifterna för handläggningen av ansöknings
ärenden samt expeditionslösen, om indrivning
en av separata kostnader samt om påföljderna 
av dröjsmål med betalningen av avgifter. I 
lagen angående stämpelskatt och andra författ
ningar, som nu innehåller sådana avgiftsstad
ganden vilka skall iakttas av de myndigheter 
som omfattas av denna proposition, görs nöd
vändiga ändringar. 

I syfte att utveckla kassaförvaltningen och 
bokföringen anskaffas sådana anordningar och 
program som den moderna datatekniken krä
ver. Personalen får utbildning i att använda 
dem. 

Faktorer som gör det svårt för medborgarna 
att anlita domstolar undanröjs. skyldigheten 
att förse de handlingar som lämnas in till 
vattendomstolen, jorddomstolen, hovrätten och 
de högsta domstolarna med bilagestämpel slo
pas genom en ändring av lagen angående 
stämpelskatt. Betalningen av avgiftsbelagda 
prestationer görs så smidig som möjligt för 
klienterna. Genom att prissättningen görs enkel 
kan parterna kontrollera att de avgifter som 
har uppburits för prestationerna är riktiga. 

2. Nuläget och ärendets 
beredning 

2.1. Lagstiftningen 

Enligt den tidigare 62 § regeringsformen 
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skulle de allmänna grunderna för avgifter för 
statsmyndigheters tjänsteförrättningar och ex
peditioner, så ock för de avgifter som skall 
erläggas för anlitande av allmänna statsinrätt
ningar, stadgas genom lag. Genom (den gamla) 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(980173) stadgades om de allmänna grunderna 
för avgifter som skall uppbäras för statliga 
myndigheters prestationer. Med stöd av den 
nämnda lagen har de avgiftsförordningar som 
skall tillämpas vid nedan nämnda domstolar 
och justitieförvaltningsmyndigheter utfärdats. 

Regeringsformens VI kap. har ändrats gen
om en lag av den 22 juli 1991 (1077/91), som 
trädde i kraft den 1 mars 1992. Enligt 62 § i det 
nya VI kap. stadgas genom lag om de allmänna 
grunderna för att statsmyndigheternas tjänste
åtgärder och service samt övriga verksamhet 
skall vara avgiftsbelagda samt om de allmänna 
grunderna för storleken av avgifterna. Enligt 
detta är det tillräckligt om genom lag endast 
stadgas om de allmänna grunderna för avgifter. 
Sålunda behöver inte i lag stadgas om vilka 
alla prestationer och för vilken service avgift 
skall uppbäras. En ny lag om grunderna för 
avgifter till staten, som ersätter den gamla 
lagen, gavs den 21 februari 1992 (150/92) och 
den trädde i kraft den l mars 1992. Genom den 
nya lagen upphävdes också lagen om grunder
na för avgifter, som skola erläggas för särskilda 
myndigheters expeditioner och tjänsteförrätt
ningar (nedan expeditionsavgiftslagen). De för
ordningar som har utfårdats med stöd av den 
upphävda lagen om grunderna för avgifter till 
staten och den upphävda expeditionsavgiftsla
gen är i kraft till och med den 31 december 
1993, om de inte särskilt upphävs dessförinnan. 
Den nya lagen om grunderna för avgifter till 
staten är en allmän lag med stöd av vilken 
varje ministerium beslutar om eventuella av
gifter för prestationerna inom deras förvalt
ningsområde och om storleken av de offentlig
rättsliga avgifterna samt om vilka prestationer 
som kan avgiftsbeläggas enligt företagsekono
miska principer. Vederbörande myndighet pris
sätter andra än offentligrättsliga prestationer. 

Detaljerade stadganden om avgifter som 
skall uppbäras för domstolars prestationer in
går i följande författningar: lagen angående 
stämpelskatt, den med stöd av expeditionsav
giftslagen utfärdade förordningen om expedi
tionslösen och förrättningsarvode (807/42, ne
dan expeditionsavgiftsförordningen), den med 
stöd av lagen om grunderna för avgifter till 

staten utfärdade förordningen om avgifter till 
staten för ostyrkta avskrifter ( 110177, nedan 
avskriftsförordningen), lagen och förordningen 
om översändande av handlingar (74 och 75/54) 
samt lagen och förordningen om insändande av 
vissa handlingar till domstolar (248 och 
655/65). Enstaka stadganden om avgifter och 
ersättande av kostnader, vilka tillämpas i prak
tiken, ingår dessutom i rättegångsbalken (24 
kap. 7 § och 30 kap. 25 §), lagen om fri 
rättegång (7 § 2 mom.), lagen om skifte (328 
och 329 §§), förordningen om skifte (181 och 
182 §§) samt vattenlagen (21 kap. 9 §). Ett 
avgiftssystem för underrätterna infördes genom 
lagen om grunderna för avgifter för allmän 
underrätts, magistrats och notarius publicus' 
prestationer (285/87, nedan lag om avgifter vid 
underrätterna) och förordningen om avgifter 
för allmän underrätts, magistrats och notarius 
publicus' prestationer (290/87, nedan förordning 
om avgifter vid underrätterna). Om avgifter för 
en stämningsmans prestationer stadgas i för
ordningen om avgifter för stämningsdelgivning 
(1239/90), som har utfärdats med stöd av lagen 
om grunderna för avgifter till staten. Om 
avgiftsfrihet för handläggningen av hyresmål 
och för handlingar stadgas i lagen och förord
ningen om rättegången i hyresmål (650173 och 
940173). Om avgiftsfrihet för marknadsdom
stolens handlingar och expeditioner stadgas i 
15 § 2 mom. lagen om marknadsdomstolen 
( 41178). I 45 § lagen om arbetsdomstolen 
(646174) ingår en befrielse från betalning av 
avgifter för arbetsdomstolens avgöranden och 
handlingar. 

2.2. Praxis 

Priset på en expedition som vid högsta 
domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hov
rätten, jorddomstolen, vattenöverdomstolen, 
vattendomstolen och länsrätten utges till en 
klient fastställs med stöd av lagen angående 
stämpelskatt. Försäkringsdomstolen och ar
betsdomstolen nämns i förteckningen i stäm
pelskattelagen över de myndigheter för vilkas 
expeditioner stämpelskatt skall erläggas. Likväl 
uppbär de inte stämpelskatt för sina prestatio
ner på grund av stadgad befrielse. stämpelskat
ten för expeditioner och vissa handlingar har 
senast höjts från början av år 1992. I lagen 
angående stämpelskatt bestäms priset på en 
expedition som utges till klienten i första hand 
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på grundvalen av antalet sidor. I detta avseen
de har myndigheterna indelats i sex grupper. 
Till den dyraste dvs. l gruppen hör bl.a. högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. 
Till den följande dvs. 2 gruppen hör hovrätter
na, vattenöverdomstolen, försäkringsdomstolen 
och arbetsdomstolen. Länsrätten hör till 3 
gruppen och jorddomstolarna och vattendom
stolarna till 5 gruppen. Till 6 gruppen hör 
stadsfiskalerna och landskapsåklagaren i land
skapet Åland. I lagen angående stämpelskatt 
stadgas att f6r vissa expeditioner skall betalas 
en särskild tilläggsstämpel (8 §). Sålunda upp
bärs t.ex. för högsta domstolens domar och 
utslag 415 mk i tilläggsstämpeL För vissa ex
peditioner stadgas att i stället för stämpelskatt 
enligt antalet sidor eller tilläggsstämpel skall 
betalas en bestämd stämpelskatt för varje 
handling (lO§). 

stämpelskatteskyldig är den som expedition
en är utställd på. stadganden om befrielse från 
stämpelskatt ingår i stämpelskattelagens 2, Il 
och 12 §§. Genom dem befrias å ena sidan vissa 
parter (2 och Il §§) och å andra sidan vissa 
expeditioner (12 §) från stämpelskatt. stämpel
skatteintäkterna av expeditioner täcker i all
mänhet högst kostnaderna för uppgörandet av 
expeditionerna. 

I 13 § lagen angående stämpelskatt stadgas 
om bilagestämpel. Enligt detta lagrum skall en 
handling som inlämnas till högsta domstolen, 
högsta förvaltningsdomstolen, hovrätten, jord
domstolen eller vattendomstolen med vissa 
undantag beläggas med stämpel, som till sitt 
bel opp är 7, 12 eller 17 m k beroende på 
domstolen. skyldigheten att förse handlingarna 
med bilagestämpel medför mycken omotiverad 
möda för klienterna och domstolarna. De 
inkomster som inflyter i form av bilagestämpel 
är obetydliga. 

För domstolsväsendets del har expeditions
avgiftslagen och expeditionsavgiftsförordning
en nästan helt mist sin betydelse som grund för 
de avgifter som uppbärs för prestationer, på 
grund av att ett system med totallön har införts 
för domarna. Jorddomstolarna är de enda 
domstolar som ännu tillämpar den nämnda 
förordningen och också de gör det så att lösen 
och förrättningsarvode uppbärs i form av 
stämpelskatt till staten (8 a § lagen angående 
stämpelskatt). 

Av de ovan i avsnitt 2.1. nämnda författ
ningarna har förordningen om avgifter för 
allmän underrätts, magistrats och notarius pu-

blicus' prestationer, som har utfårdats med 
stöd av lagen om avgifter vid underrätterna, 
den största betydelsen med tanke på inkoms
terna till staten. De avgifter som nämns i 
förordningen är fasta avgifter för enskilda 
ärenden eller behandlingsomgångar. Då lagen 
om avgifter vid underrätterna förutsätter att 
avgifterna i tviste- och brottmål skall täcka 
minst 20 % och i andra ärenden minst 60% av 
de genomsnittliga totalkostnaderna har avgift
erna genom en förordning år 1987 fastställts till 
ett belopp som i ordinarie mål är 5-1 O % och 
i andra ärenden 10-20 % högre än den mini
minivå som lagen förutsätter. På grund av att 
penningvärdet har sjunkit bör dessa avgifter 
justeras 1993. 

Enligt förordningen om avgifter för stäm
ningsdelgivning uppbär stämningsmännen del
givningsavgift, avgift för delgivningsuppdrag 
som återtas eller återgår samt avgift för bestyr
kande av handlingar och avgift för kopia. 
Inkomstutvecklingen har begränsats av att 
skyldigheten att sköta delgivningen genom vis
sa lagstiftningsreformer, bl.a. genom ändringen 
av äktenskapslagen (411187), överförts på dom
stolen då det tidigare var partens sak att sköta 
delgivningen. I egenskap av statlig myndighet 
är domstolarna befriade från skyldigheten att 
betala avgift. 

För handlingar som per post sänds till 
klienten uppbärs post- och expeditionsavgift. 
Vid högsta domstolen, hovrätten, jorddomsto
len och allmänna underrätter tillämpas lagen 
och förordningen om insändande av vissa 
handlingar till domstol. Vid övriga domstolar 
och justitieförvaltningsmyndigheter tillämpas 
lagen och förordningen om översändande av 
handlingar. De uppburna post- och expeditions
avgifterna har varit små. De paragrafer i de 
nämnda f6rordningarna som gäller post- och 
expeditionsavgifter har upphävts år 1992. Vid 
underrätterna och magistraten har särskilda 
post- och expeditionsavgifter inte uppburits 
sedan lagstiftningen om avgifter vid underrät
terna trädde i kraft. 

Avskriftsförordningen tillämpas vid alla 
domstolar och justitieförvaltningsmyndigheter 
då ostyrkta kopior utges. Förordningens prak
tiska betydelse är ringa, eftersom det inte är 
vanligt att en domstol utger enbart avskrifter. 
Avskriftsförordningen är i kraft högst till ut
gången av 1993. 

Separata kostnader för behandlingen av ett 
ärende, bland de viktigaste kan nämnas kost-
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naderna för kungörelse i tidningar, uppbärs 
särskilt. Kostnaderna för de kungörelser som 
underrätterna sköter har huvudsakligen inne-

fattats i den avgift som uppbärs för behand
lingen av ärendet. 

Inkomster som uppburits till staten samt kostnadsmotsvarighet 

Vid domstolarna uppbars 1991 inkomster till staten som följer: 

m k % 

- domstolsavgifter (underrätterna och magi-
straterna) 153 800 176 86,4 
- delgivningsavgifter (rådstuvurätterna och 
magistraterna) 16 951 333 9,5 
- stämpelskatt 6 501 864 3,6 

- högsta domstolen 430 883 
- högsta förvaltningsdomstolen 706 726 
- hovrätterna 4 258 709 
- länsrätterna 456 182 
- jorddomstolarna 221 088 
- vattenöverdomstolen 311253 
- vattendomstolarna 117 023 

- post- och expeditionsavgifter 694 952 0,4 
- högsta domstolen 45 670 
- högsta förvaltningsdomstolen 61658 
- hovrätterna 387 021 
- länsrätterna 129 456 
- jorddomstolarna 33 107 
- vattenöversdomstolen 12 966 
- vattendomstolarna 25 074 

- avgift för kopia 133 672 0,1 
- högsta domstolen 28 355 
- högsta förvaltningsdomstolen 23 488 
- hovrätterna 40 317 
- länsrätterna 5 544 
- jorddomstolarna 17 674 
- vattenöverdomstolen 2 475 
- vattendomstolarna 12 840 
- arbetsdomstolen 
- marknadsdomstolen 542 
- försäkringsdomstolen 1645 
- omsättningsskatterätten 792 

sammanlagt 178 081 997 100,0 

Siffrorna baserar sig på uxp~ifter från den interna bokföringen. Till inkomsterna av stämbelskatt har 
dessutom hänförts uppskatta e mkomster av bilagestämpel till ett belo~~ av 335 000 mk. I ta ellen ingår 
däremot inte rent skattebaserade inkomster av stämpelskatt enligt 4 och ap. lagen angående stämpelskatt, 
vilka inte berörs av reformen. 
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Inkomsternas förhållande till kostnaderna, dvs. täckningen, vid olika domstolar 199 I: 

Myndighet Inkomster, mk Kostnader, mk Täckning% 

högsta domstolen 504 908 30 868 128 1,6 
högsta förvaltningsdomstolen 791 872 41 550 656 1,9 
hovrätterna 4 686 047 147 966 739 3,2 
länsrätterna 591 182 91 888 729 0,6 
underrätterna och magistraterna 170 751 509 457 015 516 37,4 
jorddomstolarna 271869 9 210 408 3,0 
vattenöverdomstolen 326 694 13 816 456 2,4 
vattendomstolarna 154 937 21 806 466 0,7 
arbetsdomstolen 5 293 291 0,0 
marknadsdomstolen 542 1400 082 0,0 
försäkringsdomstolen l 645 16 713 965 0,0 
omsättningsskatterätten 792 9 274 910 0,0 
gemensamma kostnader 40 447 208 0,0 

sammanlagt 178 081 997 887 252 554 20,1 

Kostnadssiffrorna baserar sig på bokslutsuppgifter och till dem har dessutom fogats ett kalkylerat belopp 
av fastighetskostnaderna för de statsägda lokaler som myndigheterna använder (60 mk/m2/mån) och 
kostnaderna för städning (12 mk/m2/mån). 

2.3. Ärendets beredning 

Årendet har beretts av en arbetsgrupp, som 
justilieministeriet tillsatte hösten 1990 och som 
bestod av representanter för justitieministeriet 
samt finansministeriet, högsta domstolen, högs
ta förvaltningsdomstolen, länsrätten i Nytands 
län och Södra Finlands jorddomstoL Vid be
redningen beaktade arbetsgruppen ett tidigare 
förslag som hade utarbetats som tjänsteupp
drag samt de utlåtanden som hade inkommit 
om det. Under beredningens gång har arbets
gruppen hört flera domstolar som berörs av 
reformen men som inte har varit representerade 
i arbetsgruppen. Arbetsgruppen blev klar med 
sitt förslag hösten 1991 och justilieministeriet 
sände det ännu på remiss till finansministeriet, 
inrikesministeriet, de högsta domstolarna, hov
rätterna och specialdomstolarna samt Finlands 
Advokatförbund. Finansministeriet ansåg att 
genom lag skall stadgas enbart om grunderna 
för att verksamheten är avgiftsbelagd och 
grunderna för avgifternas storlek, inte om 
enskilda avgifter eller befrielser från avgifter. 
Enligt finansministeriet bör inte heller inom 
justitieförvaltningen produceras avgiftsfria pres
tationer. Försäkringsdomstolens och omsätt
ningsskatterättens prestationer bör åtminstone 
inte genom lag stadgas vara avgiftsfria. I 
början av detaljmotiveringen nedan behandlas 
frågan om varför det har ansetts att avgifterna 

för domstolarnas prestationer inte kan fast
ställas med stöd av den nya lagen om grunder
na för avgifter till staten och varför det skall 
stadgas genom lag att behandlingen av vissa 
ärenden är avgiftsfri. Vid den fortsatta bered
ningen har remissinstansernas anmärkningar i 
övrigt beaktats i mån av möjlighet. 

3. Propositionens verkningar 
i fråga om organisation 
och personal 

I organisatoriskt avseende innebär reformen 
en mindre omorganisering av kassaförvaltning
en och bokföringen. 

Propositionen innebär att vissa tjänstemäns 
uppgifter förändras. Antalet anställda varken 
ökar eller minskar på grund av reformen. 

4. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Vid underrätterna slopas avgifterna för en
skilda behandlingsomgångar nästan helt, i öv
rigt blir förändringarna små. De nuvarande 
avgifterna från 1987 justeras så att de motsva
rar förändringen i penningvärdet och ställs i 
relation till avgifterna vid andra domstolar. 
A v gifterna för andra domstolars prestationer 
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kommer att stiga i någon mån. De egentliga 
rättegångsavgifterna kommer att understiga det 
s.k. självkostnadsvärdet betydligt. Förhållandet 
mellan de föreslagna nya avgifterna för be-

domstol självkostnadsvärde 
m k 

högsta domstolen 8 312 
högsta förvaltningsdom- 7 637 
stolen 
hovrättema 8 050 
länsrätterna 3 225 
underrätterna 1989 
jorddomstolarna 8 333 
vattenöverdomstolen 52 577 
vattendomstolarna 22 166 
marknadsdomstolen 62 317 
arbetsdomstolen 35 508 
försäkringsdomstolen 1808 
oms.skatterätten 5 748 

handlingen av rättegångsmål och de nuvarande 
avgifterna och stämpelskatten samt självkost
nadsvärdet vid olika domstolar kan framställas 
som en prisjämförelse som följer: 

avgifter 
nuv. mk nya mk täckning %x 

415+50/s.+a l 000 12,0 
415+50/s.+a l 000 13,1 

140+37/s.+a 800 9,9 
42+28/s 400 12,4 

ca. 620 750 37,7 
10/s.+ab 800 9,6 

140+ 37 /s. +a 900 1,7 
10/s.+a 800 3,6 

l 000 1,6 
l 000 2,8 

a = de handlingar som inlämnas till domstolen skall dessutom förses med bilagestämpel (13 § stämpel-
skattelagen). 

b = kungörelsekostnader uppbärs dessutom särskilt 
s = sida 
x = med täckning avses här förhållandet mellan det föreslagna nya priset och prestationens självkostnads-

värde 
.. Ett exempel ,på hur ett pris fOr närvarande fastställs för ett ärende vid hö~sta domstolen (HD). 
Andringssökanden har lämnat in 3 handlingar till HD. HD:s utslag består av 5 stdor. Målet kostar då: 
bilagestämpel 3 x 17 mk, utslag 415 mk + 5 x 50 mk, dvs. sammanlagt 716 mk. 

De detaljerade prissättningsplanerna framgår av den föreslagna avgiftslagen och dessutom av det bifogade 
utkastet till förordning (bilaga 2) 

De inkomster som domstolarna uppbär i 
form av avgifter beräknas öka från nuvarande 
178 milj. mk till231 milj. mk per år. Cirka 216 
milj. mk eller 93% av inkomsterna inflyter vid 
underrätterna. Inkomsternas täckningsgrad sti
ger från nuvarande 20 % till ca 26 %. Inkoms
ter beräknas inflyta och täckningsprocenten 
(inkomsternas förhållande till kostnaderna) per 
domstol beräknas bli som följer: 

högsta domstolen 
högsta förvaltnings-

domstolen 
hovrätterna 
länsrätterna 
underrätter och 

magistrater 
jorddomstolarna 

milj. mk täckning% 

1,90 6,2 

4,43 10,7 
5,30 3,6 
1,53 1,7 

215,56 47,2 
0,83 9,0 

vattenöverdomstolen 
vattendomstolarna 
marknadsdomstolen 
arbetsdomstolen 
omsättningsskatte-

rätten 
försäkringsdomsto len 

0,39 
0,84 
0,03 
0,14 

2,8 
3,9 
1,9 
2,7 

0,0 
0,0 

Att täckningsprocenten varierar domstolsvis 
beror på olikheterna i de ärenden som be
handlas vid dem, befrielser från betalning av 
avgifter, skillnader i domstolarnas sammansätt
ning och strävan att hålla avgifterna på en 
skälig nivå. De inkomster som inflyter vid 
underrätterna är betydande både till markbe
lopp och i relation till övriga inkomster vilket 
beror på det stora antalet ansökningsärenden, 
speciellt fastighetsärenden, och på att priset på 
dem står nära självkostnadsvärdet Jämfört 
med dagens läge kommer skillnaderna i täck-
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ningsgraden mellan olika domstolar att mins
ka. 

Införandet av avgiftssystemet vid myndighe
terna i fråga forutsätter att moderna anord-

ningar och system for kassaforvaltning och 
bokföring anskaffas, vilket beräknas medföra 
en utgift på ca l milj. mk. 

DETALJMOTIVERING 

1. Motivering till lagförslagen 

1.1. Lag om avgifter för domstolars och vissa 
justitieförvaltningsmyndigheters 
prestationer 

Allmänt. Med stöd av lagen om grunderna 
för avgifter till staten hör det till justitieminis
teriets befogenheter att fastställa avgifterna för 
prestationer som produceras av myndigheterna 
inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
När det gäller domstolar och justitieförvalt
ningsmyndigheter har man emellertid beslutat 
föreslå att de centrala avgifterna och grunderna 
för andra avgifter skall regleras genom en 
särskild lag. Lagen om grunderna for avgifter 
till staten förutsätter i regel att avgifterna 
fastställs enligt prestationens fulla självkost
nadsvärde från vilket avvikelser kan göras bl.a. 
av rättsvårdande och sociala skäl. Självkost
nadsvärdet eller en lägre avgiftsnivå som fast
ställs undantagsvis lämpar sig inte så väl som 
grund för prissättningen av domstolarnas pre
stationer, eftersom avgifterna inte får utgöra 
något hinder eller någon begränsning för rätts
säkerheten. I samband med beredningen beto
nade representanterna för rättsväsendet att 
rättegångsavgifterna hänger nära samman med 
medborgarnas rättssäkerhet och att de faktiskt 
kan hindra en part från att hävda sina rättig
heter. Därför bör grunderna för dem och nivån 
på dem fastställas genom en av riksdagen 
stiftad lag. Då rättsskyddssynpunkterna förut
sätter att vissa ärenden behandlas helt avgifts
fritt och vissa parter är befriade från betal
ningsskyldighet, skall också om dessa omstän
digheter stadgas genom lag. Med tanke på 
systemet i dess helhet har i lagen dessutom 
intagits vissa stadganden som motsvarar lag
stiftningen om grunderna för avgifter till sta
ten, emedan hänvisningsstadgandena skulle 
göra det svårt att läsa och tolka lagen. Detta 
ställningstagande antogs redan då lagen om 

2 320475S 

grunderna för avgifter för allmän underrätts, 
magistrats och notarius publicus' prestationer 
stiftades. Den nu föreslagna lagen baserar sig 
delvis på den nämnda lagen, men är mera 
omfattande och detaljerad än den. 

l §. Tillämpningsområde. Enligt paragrafens 
l mom. omfattar lagen domstolarna, magistra
terna, notarius publicus, stämningsmännen, 
stadsfiskalerna och landskapsåklagaren. Dess
utom skalllagen tillämpas vid den länsrätt som 
verkar i samband med länsstyrelsen i landska
pet Åland. Förteckningen är fullständig. T.ex. 
stadsfogden, som är en justitieförvaltningsmyn
dighet, hör inte till de myndigheter som avses i 
lagen. Om de utsökningsavgifter som skall 
uppbäras för stadsfogdens prestationer stadgas 
särskilt. 

Lagen kommer att omfatta alla allmänna 
domstolar: högsta domstolen, högsta förvalt
ningsdomstolen, hovrätterna (6), länsrätterna 
(12), domsagorna (71) jämte de häradsrätter 
som verkar inom dem, rådstuvurätterna (26), 
samt specialdomstolarna: jorddomstolarna (4, 
jämte divisioner 8), vattenöverdomstolen, vat
tendomstolarna (3), marknadsdomstolen, ar
betsdomstolen, omsättningsskatterätten och 
försäkringsdomstolen, de två sistnämnda dock 
med betydande begränsningar. A v de nämnda 
domstolarna har alla andra utom marknads
domstolen och arbetsdomstolen samt omsätt
ningsskatterätten och f6rsäkringsdomstolen, 
som inte heller i fortsättningen kommer att 
uppbära några handläggningsavgifter, erfaren
het av att uppbära avgifter och stämpelskatt 
för behandlingen av ett ärende eller för expe
ditioner. I fråga om de ärenden som behandlas 
vid marknadsdomstolen och arbetsdomstolen 
har det ansetts att det inte finns några sociala 
eller rättsvårdande orsaker till befrielse från 
avgifter. Beslut av riksrätten kommer däremot 
fortsättningsvis att vara avgiftsfria. Fängelse
domstolen är trots sitt namn ingen egentlig 
domstol. Vid fängelsedomstolen behandlas 
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ärenden som gäller avtjänande av straff i 
ungdomsfångelse och internering av fångar i 
tvångsinrättning. På grund av ärendenas art är 
det inte ändamålsenligt att överhuvudtaget 
belägga fängelsedomstolens prestationer med 
avgift. 

För de allmänna underrätterna, magistrater
na och notarii publici, vilka redan omfattas av 
avgiftssystemet, innebär förslagen endast små 
förändringar jämfört med nuläget. 

Med stämningsman avses i lagen alla inne
havare av tjänst som förman för stämningsmän 
och alla innehavare av stämningsmannatjänst 
enligt l § lagen om stämningsmän (178 tjänster 
inom justitieministeriets förvaltningsområde 
och 76 tjänster inom inrikesministeriets förvalt
ningsområde) samt exekutionsbiträdena i läns
mansdistrikten (466). Exekutionsbiträdena vid 
landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland är 
likaså sådana stämningsmän som avses i lagen. 
Avsikten är att avgiftssystemet även skall om
fatta de andra tjänstemän som har rätt att 
verkställa delgivning och som nämns i 6 § lagen 
om stämningsmän. Om att dessa skall omfattas 
av avgiftssystemet stadgas närmare genom för
ordning. 

Lagen kommer också att omfatta de stads
fiskaler inom justitieministeriets förvaltnings
område som verkar som åklagare vid rådstu
vurätterna och häradsrätten i landskapet Åland 
samt landskapsåklagaren. De länsmän och 
biträdande länsmän inom inrikesministeriets 
förvaltningsområde som verkar som åklagare i 
andra häradsrätter kommer däremot inte att 
omfattas av lagen. Denna åtskillnad, som 
baserar sig på förvaltningsområde, har inte 
någon större betydelse i praktiken. 

2 §. Avgifts/agen. I denna paragraf definieras 
avgiftslagen. Huvudtyperna är handläggnings
avgifter och expeditionslösen. 

Handläggningsavgiften är en ersättning för 
ärendets behandling och vidtagna åtgärder. I 
handläggningsavgiften ingår även ersättning 
för den expedition som ges i ärendet och som 
beroende på ärendet och myndigheten kan vara 
ett protokollsutdrag, ett utslag, en dom, ett 
intyg eller någon annan expedition. I handlägg
ningsavgiften ingår även ersättning för andra 
åtgärder som myndigheten har vidtagit i sam
band med behandlingen av ärendet, om det inte 
stadgas att särskild avgift eller kostnadsersätt
ning skall uppbäras för dem. Dessa åtgärder är 
huvudsakligen kungörelser i tidningar och på 
anslagstavlor, tillkännagivanden som skall till-

ställas parterna och andra som skall höras, 
anmälningar till andra myndigheter samt an
teckningar i register. Om uppbärande av sepa
rata kostnader stadgas genom förordning. Av
sikten är att avgiften för normala korta tabell
kungörelser i officiella tidningen skall ingå i 
den ansökningsavgift om vilken stadgas genom 
förordning, men att kostnaderna för andra 
kungörelser skall uppbäras till det belopp som 
officiella tidningen fakturerar för dem. Det är 
egentligen endast jorddomstolen som i andra 
tidningar sätter in sådana kungörelser som 
domstolarna skall sköta. Avsikten är att genom 
förordning skall stadgas om uppbärande av 
särskild ersättning för kungörelse i en tidning. 
Handläggningsavgifterna är stämningsavgift, 
rättegångsavgift, ansökningsavgift och förrätt
ningsavgift. Om stämningsavgifter och rätte
gångsavgifter stadgas i 3 § och om ansökning
savgifter och förrättningsavgifter genom för
ordning på de grunder som nämns i lagens 4 §. 

Expeditionslösen uppbärs för expeditioner 
som utges på särskild beställning. Beroende på 
expeditionen uppbärs härvid utdragsavgift, ko
pieringsavgift eller intygsavgift. Expeditionslö
sen uppbärs inte för sådana expeditioner som 
ges till den betalningsskyldige som en del av 
den prestation som handläggningsavgiften 
täcker. Expeditionslösen uppbärs t.ex. hos sva
randen i ett tviste- eller brottmål om han 
beställer ett protokollsutdrag. Käranden får 
nämnda utdrag som en del av den prestation 
som handläggningsavgiften täcker. 

3 §. Stämningsavgift och rättegångsavgift. De 
ordinarie målen vid en domstol, varmed här 
avses tviste-, brott-, underställnings- och full
följdsmål, ärenden som gäller extraordinärt 
ändringssökande samt även andra lagskipning
smål vid länsrätten och vattendomstolen, be
handlas i regel av en fulltalig domstol eller den 
sammansättning en av dess divisioner har. Vid 
en underrätt behandlas ett mål vanligen vid 
flera sammanträden. Fullföljdsdomstolarna har 
flera ledamöter. Vid dessa domstolar förbere
der föredragandena ärendena före sammanträ
det. Vid domstolarna bli självkostnadsvärdet 
av ett ärendes behandling högt, och det rättar 
sig inte efter ärendets betydelse, rättsinstansen 
eller överhuvudtaget någon modell som med 
fog kunde tas till grund för prissättningen. 
Enligt det uppsatta målet skall det sörjas för 
att de avgifter som uppbärs inte får bli ett 
faktiskt hinder för sökande av rättsskydd. Av 
nämnda orsaker föreslås att stämningsavgifter-
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nas och rättegångsavgifternas markbelopp förs
ta gången fastställs genom lag. Senare kommer 
dessa belopp att justeras genom förordning så 
att de motsvarar förändringen i penningvärdet 
på det sätt som föreslås bli stadgat i lagens 
11 §. 

Tvistemål och sådana brottmål där måls
äganden har väckt åtal anhängiggörs vid en 
underrätt genom en stämningsansökan till un
derrätten. Om det inte finns skäl att avslå 
ansökan, utfärdar underrätten en stämning, i 
vilken svaranden uppmanas att svara på de 
yrkanden som framförs i ansökan vid det 
sammanträde som hålls på en i stämningen 
nämnd dag. stämningen och stämningsansökan 
skall delges svaranden. Enligt rättegångsbalken 
är det käranden som är skyldig att delge 
stämningen. I praktiken går det till så att 
käranden, sedan han har fått stämningshand
lingarna, vanligen lämnar dem till en stämning
sman vid samma underrätt för delgivning. 
Enligt gällande avgiftsstadganden uppbärs 100 
mk i stämningsavgift för en stämning som 
underrätten utfärdar. För delgivningen uppbär 
stämningsmannen l 00 mk per delgivning. I 
syfte att fOrenkla nuvarande praxis föreslås i 
lagens 3 § l mom. stadgat att för stämning som 
en underrätt utfårdar skall uppbäras 250 mk i 
stämningsavgift, i vilken även ingår ersättning 
för delgivning av stämningen. Det är alltjämt 
käranden som skall se till att stämningen blir 
delgiven. stämningsmannen uppbär däremot 
inte någon delgivningsavgift för delgivning av 
stämningen hos uppdragsgivaren. Käranden 
kan bestämma att stämningshandlingarna skall 
tillställas stämningsmannen direkt från tings
rättens kansli, om den som skall stämmas 
befinner sig inom stämningsmannens verksam
hetsområde. Om någon annan stämningsman 
skall sköta handlingarna är det alltjämt käran
den som skall se till att han får handlingarna. 
Avsikten är att spara tid och möda. Den 
föreslagna stämningsavgiften omfattar således 
en del av ersättningen för prövning av stäm
ningsansökan, utskrivning av stämningen och 
delgivning av stämningen till den eller de 
svarande. Någon stämningsavgift föreslås inte 
bli införd vid andra domstolar, eftersom ett 
ärende vid dem i regel anhängiggörs och 
delgivningen sker på ett annat sätt än vid en 
underrätt. 

I lagens 3 § 2 mom. fastställs storleken på de 
rättegångsavgifter som skall uppbäras vid dom
stolarna. Vid prissättningen har man hållit sig 

till skäliga priser. Alla avgifter understiger 
tydligt prestationernas självkostnadsvärde. För 
den enkelhets skull som eftersträvas fastställs 
endast en avgift per domstolstyp, med undan
tag för vattendomstolen vid vilken det är 
motiverat att hänföra sådana ansökningsmål 
där behandlingen omfattar syneförrättning eller 
där det är fråga om slutsyn till en särskild 
avgiftsklass, eftersom deras självkostnadsvärde 
är betydligt högre än andra ansökningsmåls 
självkostnadsvärde. I prissättningen kommer 
rättsinstansen till synes så, att avgiften vid en 
högre domstol är högre än vid en lägre. Om 
nedsättning av rättegångsavgiften stadgas i 
paragrafens 3 och 4 mom. 

Enligt 3 mom. uppbärs endast hälften av 
rättegångsavgiften, om en extraordinär änd
ringsansökan förkastas eller om besvärstill
stånd inte beviljas i ett besvärstillståndsmål 
som behandlas vid högsta domstolen eller 
högsta förvaltningsdomstolen. I de nämnda 
fallen är en nedsatt avgift motiverad därför att 
handläggningskostnaderna är lägre. Om be
handlingen av en extraordinär ändringsansö
kan slutar i ett förkastande tar den i regel 
mindre tid än behandlingen av en ordinär 
ändringsansökan. Likaså använder de högsta 
domstolarna betydligt mindre tid för ett ärende 
i vilket besvärstillstånd inte beviljas än för ett 
ärende i vilket besvärstillstånd beviljas och 
ärendet prövas. 

I lagens 3 § 4 mom. stadgas att någon avgift 
inte alls uppbärs, om behandlingen av ett 
ärende avskrivs eller ärendet helt lämnas utan 
prövning vid första behandlingsomgången vid 
en underrätt eller annars i första rättsinstansen 
eller om en ändringsansökan lämnas utan 
prövning eller förfaller. Befrielsen från avgift 
gäller endast respektive domstol och sträcker 
sig inte till de avgifter som tidigare har upp
burits vid en lägre domstol. Avgift skall inte 
heller uppbäras då en extraordinär ändringsan
sökan bifalls. En extraordinär ändringsansökan 
grundar sig ofta på en av sökanden oberoende 
godtagbar orsak att få saken upptagen till 
prövning efter den tid inom vilken ändring får 
sökas (återställande av försutten fatalietid) eller 
också är orsaken ett eventuellt fel som en lägre 
domstol har begått (klagan och återbrytande). 
Det skulle kännas oskäligt att uppbära avgift 
om en extraordinär ändringsansökan bifalls. 
Avgift uppbärs inte heller, om ett mål utan att 
de materiella frågorna ens delvis avgörs åter
förvisas för behandling vid en lägre myndighet 
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eller överförs på en behörig myndighet. Befri
elsen från avgift motiveras med att ärendets 
handläggningskostnader vid domstolen härvid i 
allmänhet är små, eftersom själva rättsfrågan 
inte prövas utan den överförs på en behörig 
myndighet, som för sin del uppbär stadgad 
avgift. Om ett ärende avgörs till någon del och 
till någon del överförs på en behörig myndig
het, skall avgift uppbäras. Om t.ex. högsta 
förvaltningsdomstolen i ett fullföljdsmål avgör 
en rättsfråga och till den del som gäller 
ändamålsenlighetsprövning överför ärendet till 
statsrådet för avgörande, skall avgift enligt 
denna lag uppbäras vid högsta förvaltnings
domstolen. 

4 §. Ansökningsavgifter, förrättningsavgifter 
och expeditionslösen. I denna paragraf stadgas 
om grunderna för avgifter för andra prestatio
ner än de som nämns i 3 §. Vid underrätterna 
och justitieförvaltningsmyndigheterna finns en 
mängd olika ärenden för vilka det är motiverat 
att uppbära en avgift som ligger nära självkost
nadsvärdet och som smidigt kan ändras när det 
finns skäl till det. A v dessa ärenden kan särskilt 
nämnas ansökningsärenden vid underrätt och 
olika åtgärder som justitieförvaltningsmyndig
heterna vidtar samt expeditioner som utges på 
särskild beställning. Därför föreslås stadgat att 
avgifterna för andra prestationer än de som 
nämns i 3 § är fasta avgifter som fastställs 
genom förordning till ett belopp som är högst 
lika stort som de genomsnittliga totalkostnader 
som prestationen åsamkar staten. Detta mot
svarar vad som från tidigare gäller allmänna 
underrätter, magistraten och notarius publicus. 
Då de totala kostnaderna räknas ut kommer 
många föränderliga delfaktorer att bli beakta
de. Om uträknandet av totalkostnaderna före
slås därför bli stadgat genom förordning. 

5 §. Betalningsskyldiga. I denna paragraf 
anges vem som är betalningsskyldig. Huvudre
geln är att betalningsskyldig är den part som 
har anhängiggjort ärendet eller den som trätt i 
hans ställe, ändringssökanden i ett fullföljdsmål 
eller den som trätt i hans ställe och, när det 
gäller andra prestationer, den som beställt en 
prestation. Vidare stadgas i paragrafen om 
betalningsskyldigheten i ett konkursärende, i 
ett slutsynsmål vid vattendomstolen och i ett 
underställningsmåL stadgandena om betal
ningsskyldighet motsvarar i huvudsak gällande 
stadganden. 

Ett konkursärende behandlas i flera olika 
repriser vid underrätten. Avsikten är att på 

samma sätt som nu genom förordning fastställa 
en särskild avgift för varje skede av behand
lingen. I konkursärenden uppbärs avgiften hos 
konkursboet sedan konkursen börjat med iakt
tagande av uppkomstprincipen. 

Ett slutsynsmål (16 kap. 30 och 31 §§ och 18 
kap. 12-14 §§vattenlagen) tas upp till behand
ling vid vattendomstolen på vattendomstolens 
eget förordnande. slutsyn förordnas för 
granskning av att villkoren i tillståndet har 
uppfyllts och därför är det tillståndshavaren 
som är betalningsskyldig, eftersom syn förrät
tas på grund av de åtgärder som han har 
vidtagit. 

Ett underställningsmål anhängiggörs i många 
fall därför att en myndighet blir tvungen att på 
grund av ifrågavarande persons förfarande 
underställa avgörandet en högre myndighet för 
fastställelse. Ett underställningsmål kan t.ex. 
komma upp till behandling vid jorddomstolen 
på grund av att sakägaren inte har godkänt ett 
av förrättningsmännen vid skifte fattat beslut 
(307-309 §§ lagen om skifte). Därför stadgas i 
paragrafen att betalningsskyldig i ett under
ställningsmål är den vars förfarande har för
anlett underställningen. I sådana underställ
ningsmål som en lägre myndighet överför till 
en högre myndighet oberoende av partens eller 
sakägarens förfarande, är parten eller sakäga
ren inte betalningsskyldig. 

I paragrafens 2 mom. stadgas att i ett ärende 
där svaranden med stöd av en skriftlig gen
stämning för gentalan uppbärs stämnings- och 
rättegångsavgift hos vardera parten. stadgand
et skall tillämpas vid allmänna underrätter och 
det motsvarar till sitt innehåll det gällande 
stadgandet i förordningen om avgifter vid 
allmän underrätt. 

I paragrafens 3 mom. stadgas att hos parter 
som anhängiggör ett ärende genom samma 
skrivelse uppbärs endast en handläggningsav
gift. I de flesta fall har de som tillsammans 
ingår med en skrivelse ett gemensamt intresse 
och därför medför inte det att flera personer 
anhängiggör ett och samma ärende något 
nämnvärt merarbete. Man har gått in för en 
handläggningsavgift per skrivelse också för att 
undvika tolkningsproblem. I vissa fall kan 
domstolen inom ramen för sin befogenhet dela 
upp ett mål som har anhängiggjorts genom en 
gemensam skrivelse så att det behandlas som 
skilda mål för varje part, varvid handläggnings
avgift skall uppbäras särskilt hos var och en 
som har anhängiggjort ärendet. 
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I paragrafens 4 mom. har tagits in ett stad
gande som ingår i 14 § 2 mom. den gällande 
förordningen om avgifter vid underrätterna i 
vilket det sägs att om två eller flera personer är 
skyldiga att betala samma avgift, ansvarar de 
solidariskt för den. För tydlighetens skull 
stadgas dessutom att om en part är befriad från 
att betala avgifter, minskar detta inte de övriga 
parternas betalningsskyldighet T.ex. om för
myndarnämnden och en släkting genom ge
mensam talan yrkar att en person skall omyn
digförklaras, kan förmyndarnämndens befrielse 
från betalning inte utvidgas till att gälla även 
släktingen. Det faktum att någon av kärandena 
får fri rättegång innebär inte heller att befriel
sen kan utsträckas till att gälla de andra 
kärandena. Med tanke på att systemet skall 
vara så enkelt som möjligt har det inte ansetts 
motiverat att dela upp ett solidariskt ansvar i 
delar eller att från den totala avgiften dra av 
den del av ansvaret som omfattas av en 
befrielse. 

6 §. Avgiftsfria prestationer. I paragrafens 
l mom. nämns de ärenden för vilka handlägg
ningsavgift inte uppbärs. Enligt momentets l 
och 2 punkt uppbärs ingen handläggningsavgift 
för de ärenden som behandlas vid omsättning
sskatterätten och försäkringsdomstolen. I mo
mentets 3-5 punkt nämns domstolsvis de 
ärenden som skall behandlas avgiftsfritt. I 
momentets 6-19 punkt nämns de ärenden som 
skall behandlas avgiftsfritt vid alla domstolar 
och justitieförvaltningsmyndigheter som omfat
tas av denna lag. För undvikande av konflikt
situationer stadgas i momentets 20 punkt att 
någon handläggningsavgift inte skall uppbäras 
för ärenden som enligt någon annan lag skall 
behandlas avgiftsfritt vid en domstol. De 
nämnda befrielserna följer av ifrågavarande 
ärendes natur. 

Paragrafens l mom. gäller ärenden i vilka 
det är fråga om understöd som hänför sig till 
mindre bemedlade personers grundskydd, 
andra socialärenden, ärenden i vilka en offent
lig instans är motpart, interna ärenden vid en 
myndighet samt ärenden i vilka internationella 
överenskommelser eller praktiska skäl förutsät
ter att de är avgiftsfria. Begreppet socialärende 
är inte helt entydigt. Till socialärendena har 
vanligen hänförts åtminstone ärenden som gäl
ler folkpension, familjepension, sjukförsäkring, 
socialvård, barnskydd, dagvård, omsorger om 
utvecklingsstörda, missbrukarvård, familjepoli
tiskt understöd och andra familjepolitiska stöd-

former, handikappvård, omsorg om värn
pliktigas anhöriga, hemförlovningspenning 
samt andra ärenden som hör till socialrättens 
område och gäller individen. Med offentliga 
avgifter avses i detta sammanhang åtminstone 
ärenden som gäller parkeringsbot, överlastav
gifter och kontrollavgifter och likaså ärenden 
som gäller ersättning för kostnaderna för för
flyttning av fordon. Största delen av de ären
den som nämns i paragrafen är sådana som 
redan enligt gällande stadganden behandlas 
avgiftsfritt. Bl.a. behandlas de besvär som en 
skattskyldig anför i första domstolsinstans fort
farande avgiftsfritt. Om en mera begränsad 
avgiftsfrihet än den föreslagna önskas, bör 
möjligheten till fri rättegång i motsvarande 
mån utvidgas, t.ex. så att den omfattar ärenden 
i försäkringsdomstolen, och ett offentligrätts
ligt samfunds skyldighet att i ett fullföljdsären
de ersätta den vinnande ändringssökandens 
rättegångskostnader bli lagstadgade. 

I paragrafens 2 mom. ges ett bemyndigande 
att genom förordning stadga om befrielse från 
betalning av avgifter, om det finns viktiga skäl 
till det. stadgandet behövs av den orsaken att 
den nya lagstiftningen kan ge upphov till 
tolkningsproblem t.ex. när det gäller frågan om 
vad som är ett socialärende eller ett ärende som 
gäller en offentlig avgift. Viktiga skäl är sådana 
skäl på grundvalen av vilka de ärenden som 
nämns i l mom. skall behandlas avgiftsfritt. 
Det skall kunna stadgas om befrielse både från 
handläggningsavgift och från expeditionslösen. 
Expeditionslösens storlek fastställs genom för
ordning. 

7 §. Befrielse från betalningsskyldighet. I pa
ragrafens 1 mom. nämns de parter som är 
befriade från att betala de avgifter som nämns 
i lagen. stadgandet motsvarar delvis gällande 
lag om grunderna för avgifter vid underrätter
na. Momentets 3 och 4 punkt motsvarar 
stadgandena om befrielse i den gällande för
ordningen om avgifter vid underrätterna. Den 
befrielse från betalning av avgifter som gäller 
statliga myndigheter skall begränsas mer än för 
närvarande så, att endast myndigheter inom 
justitieministeriets förvaltningsområde samt po
lis-, åklagar- och utsökningsmyndigheterna 
skall vara befriade från att betala samtliga 
avgifter om vilka stadgas i den föreslagna lagen 
och i den förordning som utfårdas med stöd av 
den. Avsikten är att den befrielse från betalning 
av avgifter som gäller andra statliga myndig
heter och självstyrelsemyndigheterna i landska-
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pet Åland skall slopas. Dessa befrielser och 
begränsningar baserar sig på praktiska orsaker 
och på en strävan att främja resultatbudgete
ringen. Statens affårsverk samt ämbetsverk och 
inrättningar som bedriver affårsverksamhet 
skall inte alls omfattas av befrielserna. Det är 
inte motiverat att ställa statens affårsverk samt 
ämbetsverk och inrättningar som bedriver af
fårsverksamhet i en bättre ställning än privata 
idkare av affärsverksamhet. Inte heller själv
ständiga offentligrättsliga inrättningar, t.ex. 
folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentra
len, Finlands Bank och Statsgaranticentralen, 
och inte heller offentligrättsliga föreningar, 
t.ex. Penningautomatföreningen, Trafikskyd
det, Finlands Röda Kors, religiösa föreningar, 
renbeteslag och fiskelag är befriade från betal
ning. A v de kommunala myndigheterna före
slås endast de myndigheter som sköter social
och förmynderskapsärenden bli befriade från 
betalning i ärenden som gäller socialväsendet 
och förmyndaruppdrag på grund av ärendenas 
natur och deras stora samhälleliga betydelse. I 
övrigt är kommunerna och likaså församling
arna alltjämt betalningsskyldiga. På samma 
sätt som i gällande lag angående stämpelskatt 
befrias i 5 punkten en person som på behörigt 
sätt har konstaterats vara medellös från betal
ning av avgift i ärenden som gäller hans 
förmån och rätt. I enlighet med lagen angående 
stämpelskatt befrias i 6 punkten likaså den som 
söker ändring hos högsta förvaltnings
domstolen från betalning av avgift, om dom
stolen till förmån för ändringssökanden ändrar 
ett beslut av en lägre myndighet som gäller 
skatt eller offentlig avgift, dock inte beslut av 
centralskattenämnden. 

I paragrafens 2 mom. ges ett bemyndigande 
att genom förordning stadga om befrielse från 
betalningsskyldighet, om det finns viktiga skäl 
till det. stadgandet om bemyndigande att 
utfårda förordning innebär att sådana behov 
av befrielse som konstateras vara ändamålsen
liga snabbt kan tillgodoses. 

I paragrafens 3 mom. ges den myndighet 
som har behandlat ett ärende och den tjänste
man som skall påföra avgiften befogenhet att i 
enskilda fall bestämma att avgift inte skall 
uppbäras. Ett sådant stadgande har konstate
rats vara nödvändigt för att oskäligheter skall 
kunna undvikas. Offentliga samfunds skyldig
het att ersätta motpartens rättegångskostnader 
är begränsad. stadgandet kunde således bli 
tillämpligt bl.a. då parten vinner ett mål mot 

ett offentligt samfund och partens ekonomiska 
intresse i målet är litet, t.ex. ett ärende som 
gäller vittnesarvode som betalas av statens 
medel, men i vilket det avgörande som ges har 
stor betydelse för honom och eventuellt preju
dikatsvärde. För undvikande av oskälighet kan 
det i samband med avgörandet i huvudsaken 
eller särskilt bestämmas att avgift inte skall 
uppbäras. Avgörandet om befrielse fattas å 
tjänstens vägnar och förutsätter inte någon 
begäran från partens sida. Som motivering för 
avgörandet räcker det med en hänvisning till 
lagrummet. 

8 §. Uppbörd av avgifter. Paragrafens 
l mom., som gäller uppbörd av avgifter, över
ensstämmer med motsvarande stadgande i gäl
lande lag om grunderna för avgifter vid under
rätterna. skyldigheten att betala avgift inträder 
då prestationen är slutförd. Genom förordning 
skall det dock vara möjligt att stadga närmare 
om den tid inom vilken avgiften skall betalas 
samt om förskottsbetalning. Det är nödvändigt 
att genom förordning stadga om betalningsti
den, eftersom en stor del av avgifterna kommer 
att uppbäras genom fakturering på samma sätt 
som nu. 

I paragrafens 2 mom. stadgas om påföljder
na av försummelse med betalning av avgifter. 
Påföljderna är dröjsmålsränta och indrivnings
kostnader. I stället för dem skall en fast 
dröjsmålsavgift kunna fastställas genom för
ordning. Ett motsvarande stadgande har tilläm
pats vid underrätterna och visat sig vara 
ändamålsenligt. Enligt utkastet till förordning 
är dröjsmålsavgiften 50 mk per prestation. 
Avsikten är att det svåra och arbetsdryga 
uträknaodet av ränta skall kunna undvikas. 

I paragrafens 3 mom. föreslås ett motsvaran
de stadgande som i lagen om grunderna för 
avgifter till staten om när en fordran inte 
behöver drivas in. Avsikten är att genom 
förordning stadga att en ringa avgift inte 
behöver drivas in med beaktande av statens 
helhetsintresse. 

9 §. Påförande av avgift. I denna paragraf 
stadgas om vem som skall påföra avgiften och 
hur ett fel som har skett i samband med 
påförandet kan rättas. Den gällande lagen om 
grunderna för avgifter vid underrätterna inne
håller inget sådant stadgande, vilket har lett till 
ovisshet. Denna ovisshet kan nu elimineras. 

Enligt paragrafens l mom. påförs avgiften av 
den som avgör ärendet, föredraganden, proto
kollföraren, den som ger ut expeditionen eller 
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någon annan tjänsteman som har förordnats 
för uppdraget. Med stöd av det bemyndigande 
som ges i stadgandet kan det vid varje myn
dighet och för varje typ av prestation på 
ändamålsenligaste sätt bestämmas vem som 
skall påföra avgiften. 

Att påföra avgift är inte egentlig domfållan
de verksamhet utan verksamhet som kan jäm
ställas med förvaltningsförfarande. Därför 
stadgas i paragrafens 2 mom. att ett fel som har 
skett kan rättas med iakttagande av vad som i 
lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stad
gas om rättande av sak- och skrivfel. 

10 §. Sökande av ändring i en avgift. Av
sikten har varit att göra systemet med sökande 
av ändring i beslut som gäller avgifter enkelt 
och smidigt. I paragrafen stadgas att en betal
ningsskyldig som anser att ett fel har skett vid 
påförandet av avgift kan yrka rättelse hos den 
tjänsteman eller myndighet som har påfört 
avgiften inom sex månader från det avgiften 
påfördes. Ändring i det beslut som gäller 
rättelseyrkande skall kunna sökas hos länsrät
ten genom besvär. Behörig länsrätt är den 
länsrätt inom vars domkrets den myndighets 
kansli är beläget för vars prestation den avgift 
som saken gäller har påförts. Besvärstiden är 
30 dagar räknat från det den som söker 
ändring delgavs det beslut som fattats om 
rättelseyrkandeL I länsrättens beslut får änd
ring inte sökas genom besvär. 

I paragrafens 2 mom. stadgas att i avgöran
den enligt 7 § 3 mom. får rättelse inte yrkas 
eller ändring sökas. 

11 §. Justering av avgifterna. I denna para
graf stadgas att avgifterna i 3 § skall justeras 
med tre års mellanrum genom förordning så att 
de motsvarar förändringen i penningvärdet. 
Genom lag fastställs sålunda rättegångsavgif
ternas reella storlek till ett belopp som motsva
rar nivån vid den tidpunkt då lagen stiftas. 
Nödvändiga justeringar görs genom förord
ning. A v gifternas reella nivå kan sänkas eller 
höjas endast genom att lagen ändras. 

12 §. Utsökning av avgift. I denna paragraf 
stadgas att de avgifter som nämns i lagen kan 
indrivas utan dom eller utslag i den ordning 
som stadgas i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). stadgan
det motsvarar andra stadganden som gäller 
indrivning av avgifter till staten i utsöknings
väg. 

13 §. Närmare stadganden. Genom förord-

ning kan närmare stadganden om avgifter som 
skall uppbäras och om verkställigheten av 
lagen utfärdas. 

14 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft ca tre månader efter att den har antagits. 
Genom lagen upphävs samtidigt lagen om 
grunderna för avgifter för allmän underrätts, 
magistrats och notarius publicus' prestationer 
och de förordningar som har utfärdats med 
stöd av den. 

Med tanke på övergångsskedet stadgas att 
för behandlingen av ett sådant ärende som har 
anhängiggjorts hos behörig myndighet innan 
lagen trädde i kraft uppbärs handläggningsav
gift till ett belopp som högst är lika stort som 
det belopp som i avgift eller stämpelskatt skulle 
ha uppburits för ärendet enligt de stadganden 
som gällde då ärendet anhängiggjordes. På 
samma sätt förfars med expeditioner som har 
beställts innan lagen trädde i kraft. 

1.2. Rättegångsbalken 

I 24 kap. 7 § rättegångsbalken stadgas om 
skyldighet andra än den som söker ändring att 
lösa ut hovrättens dom eller utslag. Det före
slås att stadgandet ändras till enbart ett hän
visningsstadgande i vilket sägs att om avgifter 
som skall uppbäras vid hovrätten stadgas 
särskilt. 

I 30 kap. 25 § rättegångsbalken ingår ett 
stadgande om förfarandet då en part har 
åsidosatt sin skyldighet att inlämna nödvändiga 
avskrifter till högsta domstolen i ett ärende 
som behandlas där. Lagrummet föreslås bli 
upphävt. Uppbärandet av kostnaderna för av
skrifter kommer att regleras enligt lagstiftning
en om avgifter för domstolars och vissa justi
tieförvaltningsmyndigheters prestationer. A v
sikten är att ett allmänt stadgande om dylika 
fall skall utfärdas genom förordning. 

1.3. Lagen om fri rättegång 

Enligt 7 § 2 mom. lagen om fri rättegång 
uppbärs ingen ansökningsavgift, om någon av 
sökandena i ett ansökningsärende har beviljats 
fri rättegång. Eftersom stadgandet strider mot 
5 § 4 m om. i den föreslagna lagen om avgifter 
föreslås stadgandet bli upphävt. Om någon 
sökande som solidariskt bär ansvar för en 
avgift beviljas fri rättegång kan denna befrielse 
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sålunda inte utvidgas till att gälla de sökanden 
i ärendet som har möjlighet att betala. 

1.4. Lagen om skifte 

I 328 § lagen om skifte stadgas om jordrätts
domaren och jorddomstolens ledamöter till
kommande arvode, ersättningar och dagtrakta
mente, samt om betalning av kostnaderna för 
jorddomstolens sammanträde, uppbärande av 
ersättningar för kostnaderna, fastställande av 
ersättningsandelar och verkställighet av beslu
tet. stadgandena i paragrafen härstammar från 
den tid då domarnas lön byggde på sportler. 
stadgandena har moderniserats efter det. Jord
domstolens tjänstemän och andra ledamöter 
tillkommande lön och arvoden samt kostnads
ersättningar fastställs numera på grundvalen av 
tjänstekollektivavtal eller arbetsgivarens be
stämmelser. Kostnaderna för domstolarnas 
verksamhet betalas av statens medel. Frågan 
om ersättningar för kostnaderna skall uppbäras 
hos klienterna och i vilken form det skall ske 
skall fortfarande regleras genom lag. Den 
föreslagna lagen om avgifter för domstolars 
och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre
stationer innehåller stadganden om uppbäran
de av kostnader i form av avgifter och särskil
da kostnadsersättningar. Därför föreslås att 
paragrafen ändras så att i den endast stadgas 
att kostnaderna för jorddomstolens samman
träde betalas av statens medel (l mom.) och att 
om avgifter som skall uppbäras vid jorddom
stolen och om uppbärande av separata kost
nader stadgas särskilt (2 mom.). Med kost
nader som betalas av statens medel avses 
kostnader enligt gällande 328 § l och 2 mom. 

I 329 § l mom. lagen om skifte ingår ett 
stadgande om när det är möjligt att låta staten 
bära de kostnader som nämns i 328 § 2 mom. i 
den gällande lagen om skifte. stadgandet är 
onödigt och strider mot den föreslagna nya 
328 § och bör därför upphävas. 

I 329 § 2 mom. lagen om skifte ingår ett 
straffliknande stadgande om att sakägaren kan 
åläggas att ersätta kostnaderna för jorddom
stolens sammanträde, om han emot klara skäl 
påyrkat jorddomstolens sammanträde. Detta 
stadgande har inte tillämpats i praktiken. stad
gandet är onödigt och föreslås bli upphävt. 

1.5. Vattenlagen 

I 21 kap. 9 § l och 2 mom. vattenlagen 

stadgas om betalning av vissa kostnader för 
behandlingen av vattenmåL Till dem hör kost
naderna för tillkännagivande, kostnaderna för 
att sammanträde, syneförrättning eller besikt
ning hålls utanför domstolens förläggningsort 
samt dagtraktamente och resekostnadsersätt
ningar till tjänstemän. Eftersom kostnaderna 
för behandlingen av ett mål vid vattendomsto
len enligt den föreslagna lagen om avgifter 
beaktas då prestationerna prissätts, föreslås att 
21 kap. 9 § l och 2 mom. ersätts med ett nytt 
l mom., enligt vilket kostnaderna för behand
lingen av ett mål vid vattendomstolen betalas 
av statens medel. stadgandet avser inte de 
kostnader som åsamkas parterna. På dem 
tillämpas de allmänna stadgandena i rät
tegångsbalken, till vilka hänvisas i 15 kap. 13 
och 23 §§ vattenlagen. De nämnda stadgandena 
täcker också stadgandet i lagens 21 kap. 9 § 
3 mom. och därför kan också det slopas. Som 
ett nytt 2 mom. föreslås ett hänvisningsstad
gande om att om de avgifter som skall uppbä
ras vid vattendomstolen stadgas särskilt. Med 
denna hänvisning avses den föreslagna lagen 
om avgifter för domstolars och vissa justitie
förvaltningsmyndigheters prestationer och den 
förordning som ges med stöd av den. 

I 21 kap. 9 § 4 mom. i den gällande vatten
lagen ingår ett hänvisningsstadgande, enligt 
vilket om rätt för vittne och sakkunnig att få 
ersättning för rese- och uppehållskostnader och 
för ekonomisk förlust, om utbetalningen av 
nämnda ersättningar samt om åläggande av en 
part att ersätta staten för vad som betalts av 
statsmedel gäller vad som stadgas därom. Det 
föreslås att detta stadgande i oförändrad form 
intas i det nya 3 mom. 

I det gällande 21 kap. 9 § 5 mom. stadgas om 
lösen för en vattendomstols och vattenrättsdo
mares expeditioner och om arvode för deras 
tjänsteförrättningar. stadgandet härstammar 
från den tiden då sportler uppbars vid vatten
domstolarna. Momentet är onödigt och vilse
ledande och tas inte in i den nya 9 §. 

1.6. Lagen om arbetsdomstolen 

Enligt 45 § l mom. lagen om arbetsdomsto
len får parterna och de som kallats att höras 
avgiftsfritt ett exemplar av avgörande och dom 
som ges vid arbetsdomstolen och likaså ett 
protokollsutdrag. Då avgifter eller stämpelskatt 
i form av avgift enligt det gällande systemet har 



1992 rd - RP 241 17 

uppburits endast för expeditioner, har en be
frielse av nämnd omfattning inneburit att 
avgifter inte har uppburits i någon form vid 
arbetsdomstolen. I den föreslagna lagen om 
avgifter ingår, med avvikelse från detta, stad
ganden, enligt vilka för behandlingen av ett 
ärende vid arbetsdomstolen uppbärs rättegång
savgift hos käranden och för expeditioner som 
utges på särskild beställning expeditionslösen 
av den som har beställt expeditionen. Därför 
föreslås det att i paragrafens l mom. stadgas 
att om avgifter som skall uppbäras vid arbets
domstolen stadgas särskilt. 

Enligt den gällande ordalydelsen i paragra
fens 2 mom. behöver handlingar som inges till 
arbetsdomstolen inte förses med stämpel. skyl
digheten att förse handlingar med bilagestäm
pel föreslås till alla delar bli slopad genom en 
ändring av lagen angående stämpelskatt. Där
för är momentet i sin nuvarande form onödigt. 
Eftersom rättegångsförfarandet vid arbetsdom
stolen förutsätter att handlingarna i ett ärende 
står till alla parters förfogande, föreslås att ett 
specialstadgande som gäller arbetsdomstolen 
tas in i det nya 2 mom. Enligt det skall 
expeditionslösen inte uppbäras hos parterna 
eller dem som har kallats att höras för proto
kollsutdrag eller avgöranden som ges dem. 
stadgandet om befrielse skall tillämpas på 
handlingar som utges i samband med behand
lingen av ett ärende. För sådana handlingar 
som utges senare på särskild beställning skall 
avgift uppbäras. 

1. 7. Lagen om marknadsdomstolen 

I I 5 § 2m om. lagen om marknadsdomstolen 
stadgas att marknadsdomstolens handlingar 
och expeditioner utges utan avgift. Enligt den 
föreslagna nya lagen om avgifter för domsto
lars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters 
prestationer kommer rättegångsavgifter och ex
peditionslösen att uppbäras vid marknadsdom
stolen. Därför föreslås att nämnda 2 mom. 
ändras så att det innehåller ett hänvisningsstad
gande, enligt vilket om avgifter som skall 
uppbäras vid marknadsdomstolen stadgas sär
skilt. Ett stadgande om att expeditioner som 
utges till parterna i samband med behandlingen 
skall vara avgiftsfria föreslås bli intaget i lagen 
på samma sätt som ovan föreslogs för arbets
domstolens del. stadgandet föreslås bli intaget 

3 3204758 

i det nya 3 mom. som föreslås fogat till 
paragrafen. 

1.8. Lagen om insändande av vissa handlingar 
till domstolar 

I 4 § 2 mom. lagen om insändande av vissa 
handlingar till domstolar, vilket föreslås upp
hävt, stadgas att handlingar som inkommit 
med posten eller genom bud skall tas emot 
även om stämpelmärken fattas på dem (I 3 § 
lagen angående stämpelskatt). Den nämnda 
skyldigheten att förse handlingar med bilage
stämpel kommer att slopas och därför bör 
detta stadgande upphävas som onödigt. 

2. Närmare stadganden 

I den föreslagna lagen om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyn
digheters prestationer ingår flera stadganden 
som innehåller bemyndigande att stadga om en 
fråga genom förordning. I lagens 4 § ingår ett 
bemyndigande att med de begränsningar som 
nämns i lagrummet genom förordning stadga 
om ansökningsavgifter, förrättningsavgifter och 
expeditionslösen. Enligt lagens 6 § 2 mom. kan 
genom förordning stadgas om befrielse från 
avgift för enskilda ärenden, om det finns 
viktiga skäl till det. Med stöd av lagens 7 § 
2 mom. kan på motsvarande sätt, utöver vad 
som stadgas i l mom., vissa partsinstanser 
genom förordning befrias från betalning av 
avgifter, förutsatt att det finns viktiga skäl till 
en sådan befrielse. Om uppbärande av avgifter, 
betalningstiden, ränta och indrivningskostna
der som uppbärs på grund av att betalningen 
av en avgift har försummats eller dröjsmålsav
gift som uppbärs i stället för dessa samt om när 
en fordran inte behöver drivas in stadgas också 
genom förordning enligt lagens 8 §. Enligt 
lagens I I § skall rättegångsavgifterna i 3 § 
justeras med tre års mellanrum genom förord
ning. Enligt lagens 13 §utfärdas genom förord
ning närmare stadganden om avgifter som skall 
uppbäras och om verkställigheten av lagen. 

Avsikten är att en förordning om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltingsmyndig
heters prestationer skall utfårdas med stöd av 
de nämnda stadgandena om bemyndigande. · 
Genom den nämnda förordningen kommer 
förordningen om avgifter för stämningsdelgiv-
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ning, som har utfårdats med stöd av lagen om 
grunderna för avgifter till staten, att upphävas. 
Ett utkast till en avgiftsförordning ingår som 
bilaga till propositionen (BILAGA 2). 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft ca tre månader 
efter att de har antagits. 

4. Lagstiftningsordning 

Enligt den nya 62 § regeringsformen, som 
trädde i kraft den l mars 1992, skall om de 

allmänna grunderna för att statsmyndigheter
nas tjänsteåtgärder och service samt övriga 
verksamhet skall vara avgiftsbelagda samt om 
de allmänna grunderna för storleken av avgift
erna stadgas genom lag. Eftersom den föreslag
na lagen innehåller sådana allmänna grunder 
som avses i 62 § regeringsformen kan den 
stiftas som en vanlig lag. 

De andra lagförslag som ingår i denna 
regeringsproposition innehåller inte heller nå
got sådant som för deras del skulle förutsätta 
någonting annat än vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 

Tillämpningsområde 

För domstolarnas, magistraternas, notarii 
pu blicis, stämningsmännens, stadsfiskalernas 
och landskapsåklagarens prestationer uppbärs 
avgifter till staten enligt vad som stadgas i 
denna lag. Denna lag skall tillämpas även vid 
Ålands länsrätt. 

2 § 

Avgiftslagen 

Enligt denna lag uppbärs handläggningsavgif
ter och expeditionslösen. 

Handläggningsavgifterna är stämningsavgift, 
rättegångsavgift, ansökningsavgift och förrätt
ningsavgift. Handläggningsavgift uppbärs av 
parten som ersättning för ärendets behandling 
och de åtgärder som vidtagits. I handlägg
ningsavgiften ingår även ersättning för expedi
tion som ges i ett mål eller ärende och som 
innehåller ett avgörande eller ett uppskovsbe
slut och kan bestå av protokollsutdrag, utslag, 
dom, intyg eller någon annan expedition. I 
handläggningsavgiften ingår även ersättning 
för andra åtgärder som myndigheten har vid
tagit i samband med behandlingen av målet 
eller ärendet, om det inte i lag eller förordning 
stadgas att särskild avgift eller kostnadsersätt
ning skall uppbäras för dem. 

Expeditionslösen indelas i utdragsavgifter, 
kopieringsavgifter och intygsavgifter. Expedi
tionslösen uppbärs för expeditioner som utges 
på särskild beställning. 

3 § 

stämningsavgift och rättegångsavgift 

För stämning som en allmän underrätt ut
färdar på grundval av en stämningsansökan 
uppbärs 250 mark i stämningsavgift. I denna 
avgift ingår även ersättning för delgivning av 
stämningen. För en tilläggsstämning eller gen-

stämning jämte delgivning som utfärdas i sam
ma mål uppbärs en lika stor avgift. 

För behandling av tviste-, brott-, underställ
nings- och fullföljdsmål och mål som gäller 
extraordinärt ändringssökande samt för be
handling även av annat lagskipningsmål vid 
länsrätt och vattendomstol uppbärs rättegångs
avgift som följer: 

Domstol 
högsta domstolen ................. . 
högsta förvaltningsdomstolen .... . 
hovrätt ............................. . 
länsrätt ............................. . 
allmän underrätt .................. . 
jorddomstolen ..................... . 
vattenöverdomstolen .............. . 
vattendomstol 

- ansökningsmål, om behand
lingen av målet omfattar 
syneförrättning eller om det 
är fråga om slutsyn ....... . 

-annat mål ................... . 
marknadsdomstolen .............. . 
arbetsdomstolen ................... . 

m k 

l 000 
l 000 

800 
400 
500 
800 
900 

2000 
800 

l 000 
l 000 

Om en extraordinär ändringsansökan förkas
tas eller om högsta domstolen eller högsta 
förvaltningsdomstolen inte beviljar besvärstill
stånd i ett besvärstillståndsmål, uppbärs endast 
hälften av avgiften enligt 2 mom. 

Om ett ärende vid första behandlingsom
gången vid en underrätt eller annars i första 
rättsinstans avskrivs eller helt lämnas utan 
prövning eller om en ändringsansökan lämnas 
utan prövning eller förfaller, uppbärs ingen 
rättegångsavgift vid domstolen i fråga. Rätte
gångsavgift uppbärs inte heller om en extraor
dinär ändringsansökan bifalls eller ett mål utan 
att de materiella frågorna ens delvis avgörs 
återförvisas för behandling vid en lägre myn
dighet eller överförs på en behörig myndighet. 
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4 § 
Ansökningsavgifter, förrättningsavgifter och 

expeditionslösen 

A v gifterna för andra prestationer än de som 
nämns i 3 § är fasta avgifter som fastställs 
genom förordning till ett belopp som är högst 
lika stort som de genomsnittliga totalkostnader 
som prestationen åsamkar staten. Om uträk
nandet av totalkostnaderna stadgas genom 
förordning. 

5 § 

Betalningsskyldiga 

Betalningsskyldig är den som har anhängig
gjort ärendet eller den som trätt i hans ställe. I 
ett konkursärende betalas avgiften efter kon
kursens början med konkursboets tillgångar. I 
ett slutsynsmål vid vattendomstolen är den som 
innehar tillståndet betalningsskyldig. Betalnings
skyldig i ett underställningsmål är den vars 
förfarande har föranlett underställningen. Be
talningsskyldig i ett fullföljdsmål är ändrings
sökanden eller den som trätt i hans ställe. I 
fråga om andra prestationer är den som har 
beställt prestationen betalningsskyldig. 

I ett mål där svaranden med stöd av en 
skriftlig genstämning för gentalan uppbärs 
stämnings- och rättegångsavgift hos vardera 
parten. 

Om flera än en part anhängiggör ett ärende 
genom samma skrivelse, uppbärs endast en 
handläggningsavgift av dem. Om domstolen 
avskiljer de ärenden som gäller olika parter till 
särskilda mål, uppbärs handläggningsavgift 
särskilt av respektive part för varje ärende som 
avskiljts på detta sätt. 

Om två eller flera personer är skyldiga att 
betala samma avgift, ansvarar de solidariskt för 
den. Om en part är befriad från att betala 
avgifter minskar detta inte de övriga parternas 
betalningsskyldighet. 

6 § 
Avgiftsfria prestationer 

Handläggningsavgifter enligt denna lag upp-
bärs inte 

l} vid omsättningsskatterätten, 
2) vid försäkringsdomstolen, 
3) vid högsta domstolen i ärenden som gäller 

sökande av ändring i försäkringsdomstolens 
beslut, 

4) vid högsta förvaltningsdomstolen och 

länsrätten i socialärenden, i ärenden som gäller 
offentligrättsliga anställningsförhållanden och 
inte heller i ärenden som gäller val och inte vid 
länsrätten i ärenden som gäller beskattning 
eller offentliga avgifter, 

5) vid marknadsdomstolen i ärenden enligt 
konsumentskyddslagen (38/78), 

6) i brottmål då allmänna åklagaren har 
väckt åtal, 

7) i ärenden som gäller verkställighet av 
fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter, 

8) i ärenden som gäller ersättning av statens 
medel till en oskyldigt fängslad eller dömd, 

9) i ärenden som gäller utmätning av skatt 
eller offentlig avgift, 

l O) i hyresmål, 
11) i ärenden enligt lagen om skuldsanering 

för privatpersoner ( l ), 
12) i ärenden enligt utlänningslagen (378/91), 
13) i ärenden enligt lagen om semesterpen

ning för småföretagare ( 408/77) och lagen om 
avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85), 

14) i bostadsbidragsärenden, ärenden som 
gäller underhåll, ärenden enligt lagen om smitt
samma sjukdomar (583/86), ärenden enligt 
mentalvårdslagen (1116/90), ärenden som gäller 
folkbokföring och inte heller i ärenden som 
gäller understöd enligt 3 a § lagen om arbets
förmedling eller sysselsättningsstöd till arbets
lösa enligt sysselsättningsförordningen (737 /87), 

15) i ärenden enligt beredskapslagen 
(1080/91) och lagen om försvarstillstånd 
(1083/91), 

16) i ärenden som gäller beviljande av fri 
rättegång eller förordnande av rättegångsbiträ
de och inte heller i ärenden som gäller arvode 
eller kostnadsersättning till rättegångsbiträde, 
om ärendet avgörs till förmån för den sökande, 

17) i interna ärenden vid en myndighet eller 
ärenden som gäller den förvaltning som lyder 
under myndigheten, 

18) i ärenden som gäller avläggande av ed 
eller avgivande av försäkran, 

19) i ärenden som gäller verkställighetsför· 
bud eller avbrytande av verkställigheten, och 
inte heller 

20) i ärenden som enligt någon annan lag 
skall behandlas avgiftsfritt vid en domstol. 

Genom förordning kan dessutom stadgas om 
befrielse från betalning av avgifter, om det 
finns viktiga skäl för det. 
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7 § 

Befrielse från betalningsskyldighet 

Befriade från att betala avgifter enligt denna 
lag är 

l) myndigheterna inom justitieministeriets 
förvaltningsområde samt polis-, åklagar- och 
utsökningsmyndighetema, 

2) kommunala myndigheter som sköter so
cial- och förmynderskapsärenden i ärenden 
som gäller socialväsendet eller förmyndarupp
drag, 

3) myndigheter, medborgare och juridiska 
personer i en främmande stat samt internatio
nella organ i ärenden som behandlas med 
tillämpning av avtal och stadganden om inter
nationell rättshjälp eller verkställighet, 

4) partema i sådana ärenden i vilka de med 
stöd av någon annan lag har befriats från att 
betala avgifter för myndigheters prestationer 
eller expeditioner, 

5) en person som på behörigt sätt har 
konstaterats vara medellös i ärenden som gäller 
hans förmån och rätt samt 

6) den som söker ändring hos högsta för
valtningsdomstolen, om högsta förvaltnings
domstolen till förmån för ändringssökanden 
ändrar ett beslut av en lägre myndighet som 
gäller skatt eller offentlig avgift, dock inte 
beslut av centralskattenämnden. 

Om befrielse från betalningsskyldighet kan 
dessutom stadgas genom förordning, om det 
finns viktiga skäl för det. 

Är uppbärande av avgift oskäligt, kan den 
myndighet som har behandlat ärendet eller den 
tjänsteman som skall påföra avgiften i enskilda 
fall bestämma att avgift inte skall uppbäras. 

8 § 

Uppbörd av avgifter 

A v gifterna uppbärs efter utförd prestation, 
om inte något annat stadgas. Genom förord
ning kan stadgas om den tid inom vilken 
avgiften skall betalas samt om förskottsbetal
ning. Då handlingar sänds per post uppbärs 
inte post- och expeditionsavgifter. 

Genom förordning kan stadgas att dröjs
målsränta och ersättning för indrivningskost
nader kan uppbäras vid betalningsförsummel
se. Genom förordning kan även stadgas att en 
särskild fast dröjsmålsavgift skall uppbäras 

som påföljd för betalningsförsummelse i stället 
för dröjsmålsränta och ersättning för indriv
ningskostnader. 

Genom förordning kan stadgas om när små 
fordringar inte behöver drivas in. 

9 § 

Påförande av avgift 

Avgiften påförs av den som avgör ärendet, 
föredraganden, protokollföraren, den som ger 
ut expeditionen eller någon annan tjänsteman 
som har förordnats för uppdraget. 

Ett fel som konstateras ha skett vid påföran
det av en avgift kan rättas med iakttagande av 
vad som i lagen om förvaltningsförfarande 
(598/82) stadgas om rättande av sak- och 
skrivfel. 

10§ 

Sökande av ändring i en avgift 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har 
skett vid påförandet av avgiften, kan han inom 
sex månader från det avgiften påfördes yrka på 
rättelse hos den tjänsteman eller myndighet 
som har påfört avgiften. Ändring i ett beslut 
som gäller rättelseyrkande får sökas genom 
besvär i den länsrätt inom vars domkrets den 
myndighets kansli är beläget, för vars presta
tion den avgift som saken gäller har påförts. 
Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från 
det ändringssökanden delgavs beslutet om rät
telseyrkandeL I länsrättens beslut får ändring 
inte sökas genom besvär. 

I avgöranden enligt 7 § 3 mom. får rättelse 
inte yrkas eller ändring sökas. 

Il § 

Justering av avgifterna 

storleken på de i 3 § nämnda avgifterna skall 
justeras genom förordning med tre års mellan
rum så att de motsvarar förändringen i pen
ningvärdet. Avgifterna avrundas till närmaste 
10 mk. 

12 § 

Utsökning av avgift 

De avgifter och kostnadsersättningar som 
nämns i denna lag eller i en förordning som har 
utfärdats med stöd av denna lag kan indrivas 
utan dom eller utslag i den ordning som 
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stadgas i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/61). 

13§ 

Närmare stadganden 

Närmare stadganden om avgifter som skall 
uppbäras och verkställigheten av denna lag 
utfårdas genom förordning. 

14 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 13 

mars 1987 om grunderna för avgifter för 
allmän underrätts, magistrats och notarius pub
licus' prestationer (285/87) och de förordningar 
som har utfårdats med stöd av den. För 
behandlingen av ett sådant ärende som har 
anhängiggjorts hos behörig myndighet innan 
lagen trädde i kraft uppbärs i handläggnings
avgift ett belopp som högst är lika stort som 
det belopp som i avgift eller stämpelskatt skulle 
ha uppburits för ärendet enligt de stadganden 
som gällde då ärendet anhängiggjordes. Det
samma gäller avgifter för expeditioner som har 
beställts innan lagen trädde i kraft. 
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2. 
Lag 

om ändring av rättegångsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs 30 kap. 25 § rättegångsbalken, sådan den lyder i lag av den 2 februari 1979 (104/79), 

samt 
ändras 24 kap. 7 § 2 room., sådant det lyder i lag av den 19 december 1921 (274/21), som följer: 

24 kap. 

Om Rättens utslag och dom 

7 § 

Om avgifter som skall uppbäras vid hovrät
ten stadgas särskilt. 

3. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om upphävande av 7 § 2 mom. lagen om fri rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 7 § 2 room. lagen den 2 

februari 1973 om fri rättegång, sådant det lyder 
i lag av den 23 december 1988 (1125/88). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om skifte 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 14 december 1951 om skifte 329 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av 

den 2 maj 1972 och den 14 april 1978 (321172 och 267/78), samt 
ändras 328 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 2 maj 1972 och den 14 april 

1978, som följer: 

328 § 
Kostnaderna för jorddomstolens sammanträ

den betalas med statsmedel. 
Om avgifter som skall uppbäras vid jord

domstolen och om ersättning för särskilda 
kostnader stadgas särskilt. 

5. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 21 kap. 9 § vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 kap. 9 §vattenlagen av den 19 maj 1961, sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 

( 467 /87), som följer: 

21 kap. 

Särskilda stadganden 

9§ 
Kostnaderna för behandlingen av ett mål vid 

vattendomstolen betalas med statsmedel. 
Om avgifter som skall uppbäras vid vatten

domstolen stadgas särskilt. 
Om rätt för vittne och sakkunnig att få 

ersättning för rese- och uppehållskostnader och 
för ekonomisk förlust, om utbetalningen av 
nämnda ersättningar samt om åläggande av en 
part att ersätta staten för vad som betalts av 
statsmedel gäller vad som särskilt stadgas 
därom. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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6. 
Lag 

om ändring av 45 § lagen om arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 45 § lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646174) som följer: 

45 § 
Om avgifter som skall uppbäras vid arbets

domstolen stadgas särskilt. 

kollsutdrag eller avgöranden som utges till 
dem. 

Av parterna eller av dem som har kallats att 
höras uppbärs inte expeditionslösen för proto-

7. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 15 § lagen om marknadsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41178) 15 § 2 room., samt 
fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 maj 1982 (392/82), ett nytt 

3 mom., varvid det nuvarande 3 room. blir 4 room., som följer: 

15 § 

Om avgifter som skall uppbäras vid mark
nadsdomstolen stadgas särskilt. 

Av parterna eller av dem som har kallats att 
höras uppbärs inte expeditionslösen för proto-

4 320475S 

kollsutdrag eller avgöranden som utges till 
dem. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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8. 
Lag 

om upphävande av 4 § 2 mom. lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 4 § 2 mom. lagen den 7 

maj 1965 om insändande av vissa handlingar 
till domstolar (248/65), sådant det lyder i lag av 
den 31 augusti 1978 (663/78). 

Helsingfors den 16 oktober 1992 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 
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Bilaga l 

Lag 
om ändring av rättegångsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs 30 kap. 25 § rättegångsbalken, sådan den lyder i lag av den 2 februari 1979 (104/79), 

samt 
ändras 24 kap. 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1921 (274/21), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

24 kap. 

Om Rättens utslag och dom 

Part, som icke dragit saken till hovrätten, 
vare ej pliktig lösa dess dom eller utslag, så 
vida icke honom därigenom tilldömts något, 
eller han eljest finnes hava behov av domen 
eller utslaget, eller han anhållit därom. 

7§ 

Om avgifter som skall uppbäras vid hovrätten 
stadgas särskilt. 

30 kap. 

Fullföljd av talan från hovrätt till högsta 
domstolen 

25 § 
Har part åsidosatt i detta kapitel stadgad 

skyldighet att inlämna avskrift av besvärsskrift 
eller bemötande eller av därtill fogade handlin
gar, tages avskrifter i hovrätten. A v skrift av 
fullföljdsskrift och därtill fogade handlingar, som 
erfordras för avgivande av ovan i JO § avsett 
bemötande, tages i högsta domstolen. Ersättning 
för kostnaderna indrives, om parten icke erläg
ger den, genom länsstyrelsens försorg på grund
val av hovrättens eller högsta domstolens med
delande och i den ordning som är stadgad i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg (367/61). 

Erfordras flera avskrifter av handlingarna, 
tages de felande avskrifterna på statens bekost
nad. 

(Upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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3. 
Lag 

om upphävande av 7 § 2 mom. lagen om fri rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

7 § 

Om någon sökande i ett ansökningsärende har (Upphävs) 
beviljats fri rättegång, uppbärs ingen ansöknings-
avgift. 

4. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av lagen om skifte 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 14 december 1951 om skifte 329 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av 

den 2 maj 1972 och den 14 april 1978 (321/72 och 267/78), samt 
ändras 328 §,sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 2 maj 1972 och den 14 april 

1978, som följer: 

Gällande lydelse 

328 § 
Jordrättsdomaren och jorddomstolens leda

möter tillkommande arvode, ersättningar och 
dagtraktamente bestridas slutligt med statens 
medel. Övriga kostnader för domstolens sam
manträde förskotteras av statsmedel. Ovan 
nämnda utgifter betalas av medel som för detta 
ändamål ställts till justilieministeriets förfogan
de. 
I ersättning för kostnaderna för jorddomsto

lens sammanträde uppbäras till staten kostna
derna för ovan i 320 § nämnd annonsering av 
sammanträde i tidning, för handräcknings
manskaps och sakkunnigas arvoden, för rese
kostnadsersättningar och dagtraktamenten som 
erlagts till handräckningsmanskap, för hyra för 
sammanträdeslokal samt för transport av jor
drättsdomaren och domstolens ledamöter, för
rättningsingenjören samt handräckningsman
skapet och de sakkunniga inom förrättnings
området. 

Föreslagen lydelse 

328§ 
Kostnaderna f6r jorddomstolens sammanträ

den betalas med statsmedel. 
Om avgifter som skall uppbäras vid jorddom

stolen och om ersättning f6r särskilda kostnader 
stadgas särskilt. 
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Gällande lydelse 

I jorddomstolens utslag skall angivas av vem 
i 2 mom. avsedd ersättning skall erläggas till 
staten samt, om ersättningen skall fördelas 
mellan flera, hur mycket envar skall erlägga. 
Till utslaget skall fogas uträkning som utvisar 
grunderna för bestämningen av ovan i 2 mom. 
avsedda ersättningar och dessas storlek. 

Jorddomstolens utslag angående uppbärande 
av ovan i 2 mom. avsedd ersättning kan gå i 
verkställighet utan hinder av att ändring däri 
sökts. 

329§ 
Då uppbärandel av i 328 § 2 mom. nämnd 

ersättning hos sakägare vore uppenbart oskäligt, 
får jorddomstolen bestämma, att kostnaderna för 
dess sammanträde blir slutliga utgifter för sta
ten. 

Har sakägare emot klara skäl påyrkat jord
domstolens sammanträde, kan han, med avvikel
se från vad i 328 § är stadgat, åläggas att ersätta 
kostnaderna för sammanträdet samt annan kost
nad och skada som han förorsakat. Härvid skola 
tili jordrättsdomaren och jorddomstolens ledamö
ter utgående arvode, ersättningar och dagtrak
tamente även fastställas i jorddomstolens utslag. 

5. 

Föreslagen lydelse 

329 § 
(Upphävs) 

Denna lag träder kraft den 
199 . 

Lag 
om ändring av 21 kap. 9 § vattenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 kap. 9 § vattenlagen av den 19 maj 1961, sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 

( 467 /87), som följer: 

Gällande lydelse 

21 kap. 

Särskilda stadganden 

9§ 
I en domstol som avses i 14 kap. l§ l mom. 

skall i andra vattenmål än tvistemål och brott
mål, vari allmän åklagare yrkar straff, sökan
den eller klaganden betala kostnaderna för 

Föreslagen lydelse 

21 kap. 

Särskilda stadganden 

9§ 
Kostnaderna för behandlingen av ett mål vid 

vattendomstolen betalas med statsmedel. 
Om avgifter som skall uppbäras vid vatten

domstolen stadgas särskilt. 
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Gällande lydelse 

sändande av tillkännagivande eller för att 
sammanträde, syneförrättning eller besiktning 
hålls utanför domstolens förläggningsort. 
Nämnda kostnader betalas likväl av statens 
medel, om sökanden eller klaganden har bevil
jats fri rättegång i målet eller om det är fråga 
om ansökan eller besvär av den som lidit 
förlust av förmån. Skadevållaren eller en för
lorande motpart till den som erhållit fri rätte
gång skall åläggas att ersätta staten för vad 
som i enlighet med det ovan anförda betalts av 
statens medel, om det inte med beaktande av 
omständigheterna och sakens natur är skäligt 
att låta staten helt eller delvis bära kostnader
na. 

Dagtraktamente och resekostnadsersättning 
till en domstols medlemmar och tjänstemän 
betalas av statens medel som slutlig utgift. 

Om kostnaderna i ett tvistemål samt i ett 
brottmål som avses i l mom. gäller i tillämpliga 
delar på motsvarande sätt vad som stadgas om 
ersättning för kostnaderna i tviste- och brott
mål i allmän underrätt. 

Om rätt för vittne och sakkunnig att få 
ersättning för rese- och uppehållskostnader och 
för ekonomisk förlust, om utbetalningen av 
nämnda ersättningar samt om åläggande av en 
part att ersätta staten för vad som betalts av 
statsmedel gäller vad som stadgas därom. 

Om lösen för en vattendomstols och vatten
rättsdomares expeditioner och om arvode för 
deras tjänsteförrättningar stadgas genom för
ordning. 

Föreslagen lydelse 

Om rätt för vittne och sakkunnig att få 
ersåtting för rese- och uppehållskostnader och 
för ekonomisk förlust, om utbetalningen av 
nämnda ersättningar samt om åläggande av en 
part att ersätta staten för vad som betalts av 
statsmedel gäller vad som särskilt stadgas där
om. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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6. 
Lag 

om ändring av 45 § lagen om arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 45 § lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/74) som följer: 

Gällande lydelse 

45 § 
Parterna och de, som kallats att höras, 

erhåller avgiftsfritt ett exemplar av avgörande, 
som givits under förberedelse, och av arbets
domstolens dom samt på begäran utdrag ur vid 
förberedelse och huvudförhandling upprättade 
protokoll. 

Handlingar, som ingives till arbetsdomstolen, 
behöver icke förses med stämpelmärken. 

7. 

Föreslagen lydelse 

45 § 
Om avgifter som skall uppbäras vid arbets

domstolen stadgas särskilt. 
A v parterna eller av dem som har kallats att 

höras uppbärs inte expeditionslösen för proto
kollsutdrag eller avgöranden som utges till dem. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 15 § lagen om marknadsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) 15 § 2 mom. samt 
fogas till 15, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 maj 1982 (392/82), ett nytt 3 

mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

Marknadsdomstolens handlingar och expedi
tioner utges utan avgift. 

Om avgifter som skall uppbäras vid marknads
domstolen stadgas särskilt. 

A v parterna eller av dem som har kallats att 
höras uppbärs inte expeditionslösen för proto
kollsutdrag eller avgöranden som utges till dem. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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8. 
Lag 

om upphävande av 4 § 2 mom. lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 

Fattas på handlingar, som inkommit med (Upphävs) 
posten eller genom bud, endast i 13 § lagen 
angående stämpelskatt avsedda stämpelmärken, 
skola handlingarna likväl emottagas. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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Bilaga 2 

Förordning 
om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 199 om 
l ): avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer ( 

l kap. 
Allmänna stadganden 

l§ 

Tillämpningsområde 

För domstolarnas, magistraternas, notarii 
publicis, stämningsmännens, stadsfiskalernas 
och landskapsåklagarens prestationer uppbärs 
till staten ansökningsavgift, förrättningsavgift 
och expeditionslösen samt ersättning för sär
skilda kostnader enligt denna förordning, om 
inte något annat stadgas. 

För prestationer av tjänstemän enligt 6 § 
l mom. l och 2 punkten lagen om stämnings
män (505186), vilka har rätt att verkställa 
delgivning, uppbärs avgifter på det sätt som 
stadgas för stämningsmän. 

Denna förordning skall även tillämpas vid 
Ålands länsrätt. 

2§ 

Uträknande av totalkostnaderna 

Totalkostnaderna enligt 4 §lagen om avgifter 
för domstolars och vissa justitieförvaltnings
myndigheters prestationer ( l ) räknas ut 
på det sätt som stadgas i förordningen om 
grunderna f6r avgifter till staten (211192). 

2 kap. 

Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter 

3§ 

Allmän underrätt 

För behandlingen av ett ansökningsärende 
vid en allmän underrätts kansli eller vid rättens 
sammanträde uppbärs en ansökningsavgift 
enlighet med 2-4 mom. i denna paragraf. 

5 

För ett ärende som anhängiggörs genom 
ansökan uppbärs 350 mark, om inte annat 
följer av 3 eller 4 mom. 

För behandlingen av nedan nämnda ansök
ningsärenden uppbärs följande ansökningsav
gifter: 

l) ärende som gäller äktenskapsskillnad 
a) 350mark 
b) fortsatt behandling efter betänketiden 

200 mark, 
2) ärende som nämns i lagen angående 

förmynderskap 
a) 150mark 
b) när i behandlingen ingår kungörelse i 

officiella tidningen 300 mark, 
3) ärende som gäller äktenskapsförord, ären

de som avses i 35 § 4 mom., 45 § l mom. eller 
l 05 § äktenskapslagen (234129), i 4 § 3 mom. 
lagen angående införande av äktenskapslagen 
eller i 16 § lagen angående vissa familjerättsliga 
förhållanden av internationell natur eller ären
de enligt 6 § lagen om gåvouttastelser 300 
mark, 

4) ärende som gäller deponering av testa
mente eller skiljedom 125 mark, 

5) ärende som gäller registrering av boupp
teckning eller förlängning av boupptecknings
tiden 125 mark, 

6) lagfartsärende och ärende som gäller re
gistrering av tomtlegoavtal 

a) 300mark 
b) när i behandlingen ingår kungörelse i 

officiella tidningen 600 mark 
c) förtydligande av beviljad lagfart eller 

införande av någon annan uppgift i 
registret 125 mark, 

7) inteckningsärende 
a) ärende som gäller fastställande av in

teckning 200 mark 
b) annat inteckningsärende 125 mark, 
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8) ärende som gäller bildande av tomt eller 
allmänt område 900 mark, 

9) betalningsorderärende 
a) utfärdande av meddelande om betal

ningsorder och delgivning av medde
landet 250 mark 

b) utfärdande av betalningsorder 125 
mark, 

l O) konkursärende för varje särskild behand
ling enligt följande 

a) ansökan, gäldenärsförhör, borgenärs
förhör, upprop och behandling i sam
band med efterbevakning 300 mark 

b) bevakning och dom 900 mark. 
Följande ansökningsärenden behandlas av

giftsfritt: 
l) ärende som gäller erkännande av fader

skap, 
2) registrering av bouppteckning då boet är 

medellöst, 
3) ärende som domstolen behandlar på eget 

initiativ eller på anmälan av någon annan 
myndighet och 

4) ärende enligt tvångsmedelslagen (450/87). 

4 § 

Magistraten 

I ett ärende där magistraten på grund av en 
ansökan eller anmälan meddelar beslut eller 
vidtar någon annan begärd åtgärd utan att 
höra motparten eller inhämta utlåtande eller 
någon annan utredning från andra myndighe
ter uppbärs 150 mark i ansökningsavgift. 

I ett ärende där magistraten meddelar slutligt 
beslut efter att ha hört parterna eller inhämtat 
utredning uppbärs 450 mark i ansökningsav
gift I avgiften ingår även ersättning för delgiv
ning. 

F ör beslut som magistraten meddelar innan 
ärendet avgörs slutligt och i vilket den beviljar 
tillfällig kvarstad, skingringsförbud eller säk
ringsåtgärd eller åtgärdsförbud av något annat 
slag uppbärs särskild avgift enligt 2 mom. 

De avgifter som nämns i denna paragraf 
uppbärs inte för 

l) ärenden som gäller besvär över utmätning 
eller över någon annan åtgärd av en utmät
ningsman, 

2) ärenden som gäller upphörande av nä
ringsverksamhet, adressändring eller någon an
nan därmed jämförbar ringa ändringsanmälan 
och inte heller för 

3) ärenden som magistraten behandlar på 

eget initiativ eller på anmälan av någon annan 
myndighet. 

5 § 

Fartygsregisterärenden vid magistraten 

För prestationer som magistraten utför i 
egenskap av fartygsregistermyndighet uppbärs 
följande ansökningsavgifter: 

l) fartygsregisterärende 200 mark 
2) ärende som gäller fastställande av fartygs

inteckning 200 mark 
3) annat ärende som gäller fartygsinteckning 

125 mark. 
Ansökningsavgift uppbärs likväl inte för 

behandling av ett ärende som gäller avförande 
av fartyg ur registret eller för åtgärder som 
vidtas på grund av anmälan som avses i 22 § 
lagen om fartygsregister (211/27). 

6 § 

Notarius publicus 

För notarius publicus' prestationer uppbärs 
förrättningsavgifter som följer 

l) för protest 150 mark 
2) för öppning eller stängning av tresorfack 

150 mark samt för varje öppnat eller stängt 
fack ytterligare 20 mark 

3) för annan av notarius publicus' vidtagen 
åtgärd 150 mark, dock inte för mottagande av 
ett erkännande enligt 15 § lagen om faderskap 
eller för bestyrkande av köp. 

7§ 

Stämningsman 

För delgivning som verkställs av en stäm
ningsman jämte det bevis som ges över delgiv
ningen uppbärs 125 mark i förrättningsavgift 
F ör delgivningsförsök uppbärs en lika stor 
avgift. Avgiften uppbärs till dubbelt belopp, 
om den tid som har reserverats för delgivnin
gen är kortare än en vecka eller om adressupp
gifterna är bristfälliga. Avgift uppbärs inte i 
sådana ärenden där den avgift som skall 
betalas för behandlingen av ärendet även om
fattar ersättning för delgivning. 

8 § 

Hovrätten 

För behandlingen av ett ansökningsärende 
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vid hovrätten uppbärs 300 mark i ansöknings
avgift. 

3 kap. 

Expeditionslösen 

9§ 

Intygsavgifter 

För intyg som utges på särskild beställning 
uppbärs intygsavgifter som följer 

l) allmän underrätt 
a) gravationsbevis 100 mark 
b) lagfartsbevis eller styrkt kopia av lag

fartsregisterkort 35 mark 
c) annat intyg 35 mark, 

2) magistraten 
a) nationalitetscertifikat 230 mark 
b) interimsnationalitetsbevis 100 mark 
c) gravationsbevis för fartyg 100 mark 
d) utdrag ur fartygsregistret 175 mark 
e) handelsregisterutdrag 70 mark 
f) föreningsregisterutdrag 60 mark 
g) annat intyg 35 mark, 

3) notarius publicus 
a) för styrkande av tidigare utförd kopia 

lO mark per sida, dock högst100mark 
per handling 

b) intyg som utfårdas som särskild han
dling eller påtecknas handling som 
företes notarius publicus (notariatsin
tyg) 35 mark, 

4) stadsfiskal och landskapsåklagaren 
intyg 35 mark, 

5) jorddomstol, vattendomstol, arbetsdom
stolen, marknadsdomstolen och länsrätt 

a) intyg 50 mark 
b) utdrag ur register som förs vid vatten

domstolen 50 mark, 
6) hovrätt, vattenöverdomstolen, högsta 

domstolen och högsta förvaltningsdomstolen 
intyg 75 mark. 

För intyg som utan särskild begäran påteck
nas en handling som utges till klienten uppbärs 
ingen intygsavgift 

Då en myndighet i egenskap av offentligt 
köpvittne bevittnar de handlingar som gäller 
fastighetsöverlåtelse uppbärs inte någon ovan 
nämnd intygsavgift 

Intyg som en domare utfårdar om bibehållen 
talerätt är avgiftsfritt. 

Avgift uppbärs inte för intyg som ges i ett 
ärende som skall behandlas avgiftsfritt. 

10 § 

Utdragsavgifter och kopieringsavgifter 

För styrkt utdrag eller kopia som på särskild 
begäran framställs av ett protokoll eller någon 
annan handling som förvaras i myndighetens 
arkiv uppbärs 10mark per sida i utdrags- eller 
kopieringsavgift Den utdrags- eller kopierings
avgift som uppbärs hos parten får inte över
stiga 250 mark per handling. 

För handlingar som utan särskild beställning 
utges till en part uppbärs ingen avgift. Avgift 
uppbärs inte heller för särskilt förordnande 
eller annan motsvarande expedition som i 
samband därmed ges en god man eller syslo
man. Matrikelutdrag och arbetsintyg utges 
avgiftsfritt. 

För en obestyrkt kopia av en handling 
uppbärs 5 mark för första sidan och 2 mark 50 
penni för varje följande sida. För de följande 
kopiorna av samma sida uppbärs 50 penni per 
sida. 

För en kopia som ges som telekopia uppbärs 
avgift enligt l mom. Om en kopia av ett intyg 
ges som telekopia uppbärs dock avgift så som 
för intyg. 

4 kap. 

Särskilda kostnader 

11§ 

Kostnader för kungörelse och vissa andra 
kostnader 

Kostnaderna för officiella tidningens annons
avgifter ingår i avgiften för en prestation i de 
ärenden som nämns ovan i 3 § 3 mom. 2 
punkten underpunkt b, 3 punkten, 6 punkten 
underpunkt b och l O punkten. I andra avgifts
belagda ärenden uppbärs kostnaderna för kun
görelse i officiella tidningen särskilt till fullt 
belopp. För kungörelse i någon annan tidning 
uppbärs av var och en som är skyldig att betala 
behandlingsavgift i ersättning för kostnaderna 
för kungörelsen 250 mark. 

Om en part har försummat sin skyldighet att 
lämna in kopior till en myndighet, framställs de 
på hans bekostnad. Härvid uppbärs kopierings
avgift till det belopp som nämns i 10 §. 

För en (ljud- eller bild)upptagning som 
innehåller behandlingen av ett ärende uppbärs 
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hos den som beställer upptagningen utöver 
bandkostnaderna dessutom 75 mark per band i 
expeditionsavgift. 

5 kap. 

Särskfida stadganden 

12§ 

Uppbörd av avgifter 

Den avgift som den betalningsskyldige skall 
betala uppbärs som postförskott eller med 
särskild räkning då expedition eller annan 
handling överlämnas efter utförd prestation. 
Om ett ärende för vilket stadgas endast en 
avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare 
tillfälle för att en interimistisk åtgärd skall 
kunna vidtas, uppbärs avgiften efter den första 
behandlingsom gången. 

Då avgiften uppbärs med räkning skall den 
betalas senast på den på räkningen antecknade 
förfallodagen som inte får infalla tidigare än tre 
veckor och inte senare än sex veckor från den 
dag då räkningen gavs åt klienten eller posta
des. 

Den betalningsskyldige kan också på för
hand betala den avgift för prestationen som 
tillkornmer staten, om myndigheten godkänner 
detta. 

När en avgift uppbärs skall myndigheten 

beakta de kostnader som uppbörden åsamkar 
staten och hur troligt det är att uppbörden 
lyckas. Vid behov kan myndigheten med beak
tande av statens helhetsintresse avstå från att 
uppbära en ringa avgift. 

13§ 

Påföljder av dröjsmål 

Om den betalningsskyldige inte betalar den 
avgift som han är skyldig att betala inom utsatt 
tid eller om han inte utlöser postförskottsför
sändelsen, kan hos honom dessutom uppbäras 
50 mark per prestation i dröjsrnålsavgift. 

14§ 

Närmare föreskrifter 

Justitierninisteriet meddelar vid behov när
mare föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

15 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 
199 . 

Genom denna förordning upphävs förord
ningen den 21 december 1990 om avgifter for 
stämningsdelgivning (1239/90). 


