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L a g

892/2015

om ändring av 2 och 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006) 2 och 6 §, av dem 6 § sådan

den lyder i lag 79/2013, som följer:

2 §
Vid högsta förvaltningsdomstolen behand-

las som rättskipningsärenden ärenden som
gäller sökande av ändring eller extraordinärt
ändringssökande och som enligt vad som fö-
reskrivs någon annanstans i lag hör till högsta
förvaltningsdomstolens behörighet.

6 §
I rättskipningsärenden är högsta förvalt-

ningsdomstolen domför med fem ledamöter,
om inte någon annan sammansättning före-
skrivs i lag.

Högsta förvaltningsdomstolen är domför
även med tre ledamöter när den behandlar
och avgör

1) ärenden som gäller besvärstillstånd och
yrkanden som har samband med dem,

2) ansöknings- eller besvärsärenden som
gäller verkställighetsförbud eller avbrytande
av verkställighet eller något annat förord-
nande om verkställigheten,

3) ärenden som gäller rättshjälp,
4) ärenden som gäller rättegångens offent-

lighet i högsta förvaltningsdomstolen,
5) ärenden där besvär eller en ansökan till

högsta förvaltningsdomstolen har återtagits,
och yrkanden som har samband med sådana
ärenden,

6) ärenden där förvaltningsdomstolen eller
något annat organ som utövar förvaltnings-
rättskipning har avvisat antingen besvär eller
ett på annat sätt för prövning överfört ärende,
och yrkanden som har samband med sådana
ärenden,

7) ärenden där det är fråga om huruvida
ändring har sökts hos högsta förvaltnings-
domstolen inom föreskriven tid eller huru-
vida ett ärende ska avvisas vid högsta förvalt-
ningsdomstolen på någon annan grund, och
yrkanden som har samband med sådana ären-
den,

8) besvärsärenden som avses i 24 § 1 och
2 mom. i mentalvårdslagen (1116/1990), och
yrkanden som har samband med sådana ären-
den,

9) ärenden som gäller extraordinärt änd-
ringssökande och där ansökan enhälligt av-
slås eller avvisas, och yrkanden som har sam-
band med sådana ärenden.

I de fall som avses i 2 mom. kan ärendet
behandlas och avgöras utan de sakkunnigle-
damöter om vilkas deltagande i övrigt i en
sammansättning vid avgörande föreskrivs
särskilt.

Högsta förvaltningsdomstolen kan dock
även i en sammansättning med en ledamot
fatta beslut om att avvisa en ansökan enligt
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64 a § i förvaltningsprocesslagen (586/1996),
om högsta förvaltningsdomstolen i samma
ärende redan har meddelat ett beslut om en
klagan eller en ansökan om återbrytande som

gjorts av parten, samt yrkanden som har sam-
band med ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Nådendal den 7 augusti 2015
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