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Lag
om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av interna-

tionella domstolar och Europeiska unionens domstol

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Förfarandet enligt denna lag iakttas när Finland nominerar en eller flera nationella kan-
didater för lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och
Europeiska unionens domstol. 

2 §

Meddelande om lediga uppdrag

Uppgiften om lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domsto-
lar eller Europeiska unionens domstol ska, om Finland nominerar en eller flera nationella
kandidater, tillkännages offentligt innan kandidaterna nomineras. Meddelandet om ett le-
digt uppdrag ska publiceras på behörigt sätt. Bara en person som anmält sig till uppdraget
kan nomineras som kandidat.

Avvikelse från förfarandet enligt 1 mom. kan göras av orsaker som hänger samman med
internationella förpliktelser som är bindande för Finland eller av något annat tvingande
skäl.

3 §

Sakkunnigdelegation

Statsrådet tillsätter efter föredragning från statsrådets kansli för sex år åt gången en sak-
kunnigdelegation för att bereda nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid
eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol. 

4 §

Sakkunnigdelegationens sammansättning

Sakkunnigdelegationen ska ha nio ledamöter. Ledamöter i delegationen är företrädare
för statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen, högsta för-
valtningsdomstolen och riksåklagarämbetet, en företrädare för de enheter som erbjuder ju-
ridisk forskning och undervisning vid universiteten, en företrädare för Finlands Advokat-
förbund samt en person som särskilt förordnas av det ministerium som föredrar nomine-
ringsärendet i fråga för statsrådet. Varje ledamot har en personlig ersättare.
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 De personer som statsrådet förordnar till ledamöter av Permanenta skiljedomstolen
med stöd av artikel 44 i konventionen om fredligt lösande av internationella tvister (För-
drS 11/1924) ska vara ledamöter som avses i 1 mom.

Ordförande i delegationen är den ledamot som företräder statsrådets kansli och vice
ordförande är dennas ersättare. I nomineringsärenden som vid statsrådet ska föredras från
ett annat ministerium ska dock den ledamot som företräder ministeriet i fråga vara ordfö-
rande i delegationen och hans eller hennes ersättare ska vara vice ordförande.

5 §

Sakkunnigdelegationens beslutförhet

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av
de övriga ledamöterna eller ersättarna är närvarande.

6 §

Nominerande myndighet

Statsrådet nominerar Finlands nationella kandidater till de uppdrag som avses i denna
lag, om de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internatio-
nella domstolen (FördrS 1/1956).

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om tillsättande av den delegation som avses i 4 § och om dess
verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i lagen om ut-

nämning av domare (205/2000) som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska motsva-
rande bestämmelse i denna lag tillämpas i stället för den bestämmelsen.

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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