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TURUN HOVIOIKEUS PAATOSLUETTELO Nro 131 1 (1)

Presidentti TOIMITUSKIRJALUETTELO
5.9.2007-2

Liisnii: Hovioikeuden presidentti Palaja

Esittefije ja
p<iytiikirjanpitiijii: Kansliapiiiillikkd Kokko

I
Lohjan kiiriijiioikeuden laamanni Marklcu Brax on 3.9.2007 hovioikeudelle liihettiimiissiiiin

v kirjeessii pyytiinyt, ettii hovioikeus tuomareiden nimitt?imisestii annetun lain 19a $:n 2
\J momentin nojalla miiiiriiisi esteettomiin tuomarin ratkaisemaan Lohjan kiiriijiioikeuteen

3 1 .8.2007 saapuneen liihestymiskieltoasian Dnro R 07 I 665 .

Lohjan kiiriijiioikeuden kaikki tuomarit ovat esteellisiii kiisittelem?iiin asiaa.

Presidentti: Tuomareiden nimittiimisestii annetun lain 19a $:n 2 momentin nojalla miiiiriiiin
ma kiir[jiituomari Pasi Kettulan suostumuksensa mukaan Lohjan kiiriij[oikeuteen ratkaisemaan

rikosasian F.071665.

Lohjan kiiriijiioikeus maksaa valtion varoista Kettulalle palkkion oikeusministeri<in pii[ttiksen
14.1.1998 mukaisesti sekii piiiviirahaa ja korvausta matkakustannuksista valtion
virkaehtosopimuksen mukaisesti
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TURUN HOVIOIKEUS pAArdsluErrElo Nro r7e r (1)
Presidentti TOIMITUSKIRJALUETTELO

14.11.2007

L?isnii: Hovioikeudenl aamanni Liesivuori

Esittelijii ja
pdytiikirjanpitiijii: Kansliapiiiillikkri Kokko

1

Lohjan kiiriijiioikeuden laamanni Markku Brax on 4.T1.2007 hovioikeudelle liihettiimiissiiiin
kirjeessii pyyttinyt, ettii hovioikeus tuomareiden nimittiimisest[ annetun lain 19a $:n 2\r' momentin nojalla miiiiriiisi esteettrimiin tuomarin ratkaisemaan Lohjan kiiriijiioikeuteen
29.3.2007 ja 1.8.-8.10.2007 viilisenii aikana saapuneet esteellisyysviiitteet asioissa R061236 ja
R 06/410.

Lohjan kiiriijiioikeuden kaikki tuomarit ovat esteellisiii kiisittelemddn asiat.

Presidentti: Tuomareiden nimittiimisestii annetun lain 19a $:n 2 momentin nojalla miiiiriiiin
kiiriijiituomari PekkaAaltosen suostumuksensa mukaan Lohjan kiir?ijiioikeuteen ratkaisemaan
esteellisyyttd koskeva viiite rikosasioissa R06l236ja R 06/410.

Lohjan kiiriijiioikeus maksaa valtion varoista Aaltoselle palkkion oikeusministerion piiiitoksen
14.1.1998 mukaisesti sekii pdivdrahaa jakorvausta matkakustannuksista valtion
virkaehtosopimuksen mukaisesti
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pAArosr,uerrur,o Nro 196 I (1)

TOIMITUSKIRJALUETTEL O

LO.122007

Hovioikeudenlaamanni Liesivuori

Esitte$n ja
piiytiikirj anPitnj ii : KansliaPiiiillilkii Kokko
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Lohjan kiiriijiioikeuden laamanni Markku Brax on 3'12'2007 hovioikeudelle liihett?imdssadn

kirjeessii pyytiinyt, ettii hovioikeu, *o*li"iarrrnimittiimisestti annetun lain 19a $:n 2

momentin noja'a *#airi esteettrlmiin too*urin ratkaisemaan Lohjan kiiriij?ioikeudessa

vireiil[ olevan.itor^i* R 06/401 ja riita-asian L0612920'

Lohjan kiiriijiioikeuden kaikki hromarit ovat esteellisiii kiisittelem?iiin asiat'

Esitys:

Tuomareiden nimittiimiseslii annetun lain 19a $:n 2 momentin nojalla mltiriit2iiin

kiiriij?ituomari pe*..a Aartonen .rror*rrkr.*i **.an Lohjan tara5aoikeuteen ratkaisemaan

kiiriijiioikeud"rru oilu* 'ito'u'i* 
R 06/401 ja riita-asian S 0612920'

Lohjan kiiriijiioikeus maksaa valtion varoistaAaltoselle palrkion oikeusministeriiin piiiitoksen

14.1.1998 mukaisesti sekiipiiiv2ir.h"uj"il;austamatkakustannuksistavaltion

virkaehtosopimuksen mukaisesti'

Ratkaisu:

HyviiksYn esitYksen'

Ote
Aaltonen
OPK Oulun sivutoimiPiste

Jiilienniis
Lotti * kiiriij iioikeuden laamanni

KansliaPiiiillikkd

{a"',6/b

Tarkastettu iD l? 2oo7 '

Q"&9-ao.ic"-"fl

Kai Kotko


