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Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag
till lagar om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar som
har samband med den
Till 1999 års riksdag har överlämnats regeringens proposition nr 17511999 rd med
förslag tilllagar om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar som har samband med

den. Nu församlade riksdag, som i ärendet
mottagit grundlagsutskottets betänkande
nr 6/2000 rd, har antagit följande lagar:

Lag
om justitiekanslern i statsrådet
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

Justitiekanslern skall övervaka att statsrådets protokoll blir riktigt förda.

Tillämpningsområde
3 §
I denna lag bestäms om den laglighetskontroll som justitiekanslern utövar med stöd av
grundlagen och om justitiekanslersämbetet.
Justitiekanslern övervakar advokaternas
verksamhet på det sätt som bestäms i lagen
om advokater (496/1958).

2§
Laglighetskontrollen i fråga om statsrådets
och presidentens ämbetsåtgärder
Om justitiekanslern vid övervakningen av
lagligheten av statsrådets eller republikens
presidents ämbetsåtgärder finner att ett beslut eller en åtgärd av statsrådet eller någon
av dess medlemmar eller av republikens president ger anledning till anmärkning, skall
justitiekanslern framställa en motiverad anmärkning. Om den lämnas obeaktad, skall
justitiekanslern låta anteckna sin ståndpunkt
i statsrådets protokoll och vid behov vidta
andra åtgärder.
Om justitiekanslern anser att någon rättslig
omständighet i ett ärende som handläggs i
statsrådet ~er anledning till det, kan justitiekanslern lata anteckna sin åsikt i statsrådets
protokoll.
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Övervakning av myndigheter och av annan
offentlig verksamhet
Vid övervakningen av domstolamas och
andra myndigheters verksamhet samt av
skötseln av offentliga uppdrag skall justitiekanslern behandla till justitiekanslern riktade
skriftliga klagomål och meddelanden från
myndigheterna. Justitiekanslern kan också på
eget initiativ ta upp ett ärende till behandling.
Justitiekanslern har rätt att verkställa inspektioner hos myndigheter, inrättningar och
andra verksamhetsenheter som omfattas av
justitiekanslerns övervakningsbehörighet
Justitiekanslern skall granska de straffdomar som på det sätt som föreskrivs särskilt
anmäls till justitiekanslersämbetet.

4§
Upptagande av ärenden till prövning
Justitiekanslern skall undersöka ett ärende,
om det finns anledning att misstänka att en
person, en myndighet eller någon annan institution som omfattas av justitiekanslerns
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övervakningsbehörighet har handlat lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter, eller om justitiekanslern annars
anser att det finns orsak härtill. Utan särskilda skäl undersöker justitiekanslern dock inte
klagomål över ett mer än fem år gammalt
ärende.
Om överföringen av ärenden till riksdagens justitieombudsman bestäms särskilt.
5 §

Utredning av ärenden
I ett ärende som med anledning av klagomål eller av någon annan orsak har inkommit till behandling hos justitiekanslern skall
de upplysningar inhämtas som justitiekanslern anser behövliga.
Om det finns skäl att anta att ärendet kan
föranleda åtgärder från justitiekanslerns sida,
skall den person, myndighet eller annan institution som omfattas av justitiekanslerns
övervakningsbehörighet ges tillfälle att bli
hörd.

övervakningen har visat sig att det finns
brister eller motsägelser i dessa eller om de i
rättskipningen eller förvaltningen har föranlett ovisshet eller olika tolkningar.

8§

Handräckning
Justitiekanslern har rätt att i skötseln av
sina uppgifter utan dröjsmål av alla myndigheter fa sådan handräckning som myndigheten i fråga är behörig att ge.

9§
Avgiftsfria upplysningar och handlingar
Justitiekanslern har rätt att avgiftsfritt få
de upplysningar och handlingar som justitiekanslern behöver för sin laglighetskontroll.
10 §

Justitiekanslern
6 §

Åtgärder
Om en tjänsteman, en offentligt anställd
arbetstagare eller någon annan som sköter
ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt
eller underlåtit att fullgöra sina skyldi~heter,
kan justitiekanslern ge personen i fraga en
anmärkning för framtiden, om justitiekanslern anser att det inte finns orsak att väcka
åtal. Också myndigheter och andra institutioner kan ges en anmärkning.
Om ärendets beskaffenhet kräver det, kan
justitiekanslern fästa personens, myndighetens eller institutionens uppmärksamhet vid
det förfarande som lag och god förvaltningssed kräver.
Om ett allmänt intresse kräver det, skall
justitiekanslern vidta åtgärder för rättande av
lagstridiga eller felaktiga beslut eller förfaranden.

7§
Initiativrätt
Justitiekanslern har rätt att lägga fram förslag till utveckling och ändring av lagstiftning och andra bestämmelser, om det vid

Justitiekanslern har ensam beslutanderätt i
alla ärenden som hör till ämbetet.
Justitiekanslerns upp~ifter sköts förutom
av justitiekanslern ocksa av biträdande justitiekanslern och, om biträdande justitiekanslern har förhinder, av dennes ställföreträdare.
Justitiekanslern avgör speciellt ärenden
som gäller övervakningen av verksamheten i
statsrådet samt principiella och vittsyftande
frågor. Om fördelningen av uppgifter mellan
justitiekanslern och biträdande justitiekanslern beslutar justitiekanslern efter att ha hört
biträdande justitiekanslern.
11 §

Biträdande justitiekanslern
Biträdande justitiekanslern avgör med
samma myndighet som justitiekanslern de
ärenden som det ankommer på biträdande
justitiekanslern att behandla.
Vid förhinder för justitiekanslern sköts
justitiekanslerns uppgifter av biträdande justitiekanslern.
Om biträdande justitiekanslern har förhinder, kan justitiekanslern kalla biträdande justitiekanslerns ställföreträdare att sköta de
uppgifter som ankommer på biträdande justi-
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tiekanslern. När ställföreträdaren sköter biträdande justitiekanslerns uppgifter gäller om
ställföreträdaren på motsvarande sätt vad
som i denna lag bestäms om biträdande justitiekanslern.

ledighet för längre tid beviljas justitiekanslern och biträdande justitiekanslern av republikens president.

12 §

Utnämning av kanslichefen

Justitiekanslersämbetet

Kanslichefen vid justitiekanslersämbetet
utnämns av republikens president efter att
justitiekanslern gjort en framställning i saken. Tjänsten besätts utan att den ledigförklaras.

För beredningen av ärenden som justitiekanslern skall avgöra och för skötseln av
andra uppgifter som hör till justitiekanslerns
verksamhetsområde finns vid statsrådet ett
justitiekanslersämbete, som leds av justitiekanslern.
Genom statsrådsförordning bestäms om
justitiekanslersämbetets organisation och
tjänstemän samt om avgörandet av ärenden
vid ämbetet. Närmare bestämmelser om dessa kan utfärdas i en arbetsordning som fastställs av justitiekanslern.

14 §

15 §
Behörig domstol i tjänsteåtal
Tjänstemän som föredrar ärenden vid justitiekanslersämbetet åtalas för tjänstebrott vid
Helsingfors hovrätt.

13§

16 §

Tjänstledighet för justitiekanslern och
biträdande justitiekanslern

Ikraftträdande

Justitiekanslern kan själv ta tjänstledigt
och bevilja biträdande justitiekanslern tjänstledighet för högst 30 dagar om året. Tjänst-

Denna lag träder i kraft den
2000.
Genom denna lag upphävs reglementet den
30 december 1992 för justitiekanslern i
statsrådet ( 1697/1992) jämte ändringar.

Lag
om ändring av l § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i
statsrådet och riksdagens justitieombudsman

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 december 1990 om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman (122411990) l § l mom. l punkten, sådan
den lyder i lag 1469/1995, som följer:
l §

Justitiekanslern i statsrådet befrias från
skyldigheten att övervaka att lagen följs i
ärenden som hör till riksdagens justitieombudsman och som gäller
l) försvarsministeriet, med undantag för

laglighetskontrollen i fråga om statsrådets
och dess medlemmars ämbetsåtgärder, eller
försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet,
den fredsbevarande personal som avses i
lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut
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av Förenta Nationerna och Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa
(514/1984) eller militära rättegångar,

Denna lag träder i kraft den

2000.

Lag
om upphävande av 7 kap. l § l mom. tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §
Genom denna lag upphävs 7 kap. l §
l mom. tvångsmedelslagen av den 30 april
1987 (450/1987).

Helsingfors den 21 februari 2000

2§
Denna lag träder i kraft den

2000.

