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L a g

565/2015

om registret över domares bindningar och bisysslor

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Registrets ändamål och förvaltning

Rättsregistercentralen för ett för allmänt
bruk avsett register över domares bindningar
och bisysslor. Syftet med registerföringen är
att tillgodose offentligheten för domarnas
bindningar och bisysslor samt offentligheten
för de bindningar som sakkunnigledamöterna
och de bisysslor som föredragandena vid
domstolarna har.

2 §

Anmälningsskyldighet

Skyldiga att anmäla uppgifter till registret
är

1) de domare och sakkunnigledamöter vid
domstolar som är skyldiga att lämna en i 14 §
i lagen om utnämning av domare (205/2000)
avsedd redogörelse för bindningar,

2) de domstolar som har beviljat ett till-
stånd för bisyssla enligt 18 a § 1 mom. i
statstjänstemannalagen (750/1994),

3) de domare och föredragande vid dom-
stolar som har fått i 18 a § 2 mom. i stats-
tjänstemannalagen avsedd inkomst från bi-
syssla.

Uppgifterna lämnas till Rättsregistercentra-

len. Uppgifterna kan lämnas genom att föra
in dem i registret över domares bindningar
och bisysslor.

3 §

Uppgifter som ska föras in i registret

I registret antecknas uppgifter om domar-
nas och sakkunnigledamöternas bindningar
samt uppgifter om de tillstånd för bisyssla
som domarna och föredragandena har bevil-
jats och inkomsterna från dessa bisysslor.

I registret antecknas den registrerades
namn, tjänste- eller uppgiftsbenämning, upp-
gifter om den domstol där de registrerade
arbetar samt datum när bindningen uppstod
eller bisysslan inleddes och när bindningen
eller bisysslan upphörde.

4 §

Registeruppgifternas offentlighet och
utlämnande av uppgifter

Alla har rätt att få uppgifter ur registret
över domares bindningar och bisysslor till
den del som uppgifterna inte är sekretessbe-
lagda. Den utnämnande myndigheten och,
om den utnämnande myndigheten är repu-
blikens president eller statsrådet, även justi-
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tieministeriet samt domstolarnas chefsdomare
har rätt att få uppgifter som enligt 8 a § 4
mom. i statstjänstemannalagen är sekretess-
belagda. En domstols chefsdomare har dess-
utom rätt att få uppgifter som är sekretessbe-
lagda enligt 18 § 5 mom. i statstjänstemanna-
lagen.

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) får uppgifter lämnas ut i
form av kopior av anteckningar i registret
och via det allmänna datanätet. Via det all-
männa datanätet kan uppgifter sökas endast
genom en enskild sökning på personens
namn. Till domstolar, den utnämnande myn-
digheten och justitieministeriet får uppgif-
terna lämnas ut genom teknisk anslutning.

5 §

Gallring av uppgifter ur registret

Uppgifter som gäller bindningar och bi-
sysslor ska gallras ur registret och det all-
männa datanätet tre år efter det att bind-
ningen eller bisysslan har upphört.

6 §

Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 8 maj 2015

Republikens President
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