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684/2016
Lag
om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 1 kap. och 4—6, 8, 8 a, 9, 10,
10 a, 11, 13 b, 17, 18, 20 och 23 §,
av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 211/2000, 5 § sådan den lyder i lagarna
211/2000 och 546/2014, 6 § sådan den lyder i lag 570/2015, 8 § sådan den lyder delvis
ändrad i lagarna 26/2012 och 570/2015, 8 a § sådan den lyder i lag 1206/2003, 10 § sådan
den lyder i lagarna 106/2000 och 1206/2003, 10 a, 18 och 20 § sådana de lyder i lag
610/2011, 11 § sådan den lyder i lag 211/2000 och 13 b § sådan den lyder i lag 616/2011,
samt
ändras 13, 13 a, 15 och 16 §, av dem 13 a, 15 och 16 § sådana de lyder i lag 616/2011,
som följer:
13 §
Sammansättningen vid hinder för en ledamot
Förvaltningsdomstolen är domför även om en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får förhinder efter det att den muntliga förhandlingen, sammanträdet eller synen har inletts. I sammansättningen ska det dock alltid ingå minst en lagfaren ledamot och
i de fall som avses i 7 § 1 mom. också en sakkunnigledamot.
13 a §
Förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot
En kollegial sammansättning vid förvaltningsdomstolen kan förstärkas med ytterligare
en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning, eller av någon annan särskild orsak.
15 §
Fulltaligt avdelningssammanträde
I ett fulltaligt avdelningssammanträde deltar som ordförande överdomaren eller avdelningschefen och som andra ledamöter de tjänstgörande förvaltningsrättsdomare som var
ledamöter på avdelningen när ärendet hänsköts till fulltaligt avdelningssammanträde. En
assessor deltar i behandlingen vid fulltaligt avdelningssammanträde, om han eller hon tidigare har deltagit i behandlingen av målet eller ärendet. Om en sakkunnigledamot eller
en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området enligt lagen ska delta i behandlingen av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende, deltar han
eller hon även i behandlingen av saken vid fulltaligt avdelningssammanträde.
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Ett fulltaligt avdelningssammanträde är beslutfört med minst fem ledamöter. Om det i
en sammansättning enligt 1 mom. finns mindre är fem ledamöter, ska ärendet hänskjutas
till plenum.
16 §
Hänskjutande av ett ärende till plenum eller fulltaligt avdelningssammanträde
Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som med tanke på enhetlig rättskipning
eller annars är av principiell betydelse eller vidsträckt kan i sin helhet eller till vissa delar
hänskjutas till plenum eller fulltaligt avdelningssammanträde.
Beslut om hänskjutande av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende till plenum
fattas av överdomaren och beslut om hänskjutande av ett ärende till fulltaligt avdelningssammanträde av överdomaren eller avdelningschefen.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (338/2013), som utfärdats med stöd av den upphävda 2 §, förblir i kraft.
Helsingfors den 25 augusti 2016
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