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Käräjäoikeusverkostouudistus
Tulevan vuoden alussa nykyisistä maamme 51 käräjäoikeudesta muodostetaan 27 uutta käräjäoikeutta.
Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea luoda edellytykset laadukkaalle lainkäytölle ja tehostaa käräjäoikeuksien toimintakykyä. Uudet käräjäoikeudet muodostetaan pääosin maakuntapohjalta, ja maakunnallisuus näkyy myös useiden uusien yksiköiden nimissä.
Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiri
Tuusulan käräjäoikeuden osalta muutos on maltillinen. Tuomiopiiri kasvaa hieman, kun siihen liitetään
Pornaisten kunta Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiiristä. Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää
1.1.2010 lukien Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Tuusulan ja Pornaisten kunnat. Käräjäoikeuden nimi säilyy. Tuusulan käräjäoikeuden istunto- ja kansliatilat sijaitsevat edelleen Järvenpäässä
yllä mainitussa osoitteessa.
Esimerkkinä Tuusulan käräjäoikeudessa Porvoon käräjäoikeuden sijasta käsiteltävistä asioista voidaan todeta, että Tuusulan käräjäoikeus on pääsääntöisesti toimivaltainen käsittelemään Pornaisissa kotipaikan
omaavien puolisoiden avioeroa sekä Pornaisissa asuvien lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat
asiat. Myös pornaislaisten velkajärjestelyä koskeva hakemusasia on yleensä pantava vireille Tuusulan käräjäoikeudessa.
Porvoon käräjäoikeudessa 1.1.2010 vireillä olevat asiat
Porvoon käräjäoikeus ratkaisee pääosin sellaiset siirtymävaiheessa vireillä olevat asiat, joiden oikeuspaikaksi muuttuu Tuusulan käräjäoikeus. Asiat ovat lähinnä selviä ja riidattomia kansliassa ratkaistavia hakemusasioita sekä yksinkertaisia velkomusasioita.
Porvoon käräjäoikeus päättää erikseen jokaisen siellä vireillä olevan rikosasian sekä laajan ja riitaisen siviiliasian osalta, siirretäänkö asia oikeuspaikan muuttumisen vuoksi Porvoon käräjäoikeudesta Tuusulan
käräjäoikeuteen vai jatkuuko käsittely Porvoossa. Porvoon käräjäoikeus informoi tilanteesta jutun asianosaisia ja tekee tarvittaessa viran puolesta siirtopäätöksen. Käsittely jatkuu siirtopäätöksen jälkeen Tuusulan käräjäoikeudessa.
Kiinteistöjen kirjaamisasiat
Toinen merkittävä vuoden vaihteen muutos on kiinteistöjen lainhuuto- ja muiden kiinteistöä koskevien
kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitoksen käsiteltäviksi. Kiinteistöasioiden
kirjaamisia haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan 1.1.2010. lähtien siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Tuusulan käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnissa mainittu toimisto on Uudenmaan maanmittaustoimisto Helsingissä. Kirjaamishakemuksia voi jättää käräjäoikeuteen 31.12.2009
klo 16.15 saakka, joskin käsittelyn nopeuttamiseksi asiat kannattaa jättää hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Vuoden 2010 ensimmäisestä arkipäivästä eli 4.1.2010 klo 8 alkaen Uudenmaan maanmittaustoimisto ottaa vastaan kiinteistöjen kirjaamisasioita. Tällöin niitä ei enää oteta vastaan käräjäoikeudessa.
Lisätietoja
Tuusulan käräjäoikeudessa annamme asiasta kiinnostuneille mielellämme lisätietoja.
Puhelin 010 3645 400. Tuusulan käräjäoikeuden kotisivut: http://www.oikeus.fi/ko/tuusula.
Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa laamanni Heli Lehto-Kinnunen,
puh. 010 3645401, sähköposti: heli.lehto-kinnunen@oikeus.fi
Kiinteistöjen kirjaamisasioiden osalta tietoa löytää Maanmittauslaitoksen sivuilta:
http://www.kirjaamisasiat.fi

