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Lag
om ändring av lagen om marknadsdomstolen
Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om marknadsdomstolen (99/2013) 6 § samt
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:
4a§
Domartjänster som kräver särskilda
språkkunskaper
Vid marknadsdomstolen kan det finnas ett
för tryggande av de språkliga rättigheterna
tillräckligt antal sådana tjänster som marknadsrättsdomare för vilka det krävs språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. i lagen
om utnämning av domare.
Bestämmelser om det i 1 mom. avsedda
antalet tjänster vid marknadsdomstolen utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan
ärendet föredras för statsrådet ska justitieministeriet begära utlåtande från högsta förvaltningsdomstolen över behovet av domartjänster som avses i 1 mom.
6§
Förordnande av sakkunnigledamöter
Statsrådet förordnar på förslag av justitieministeriet ett tillräckligt antal sakkunnigledamöter vid marknadsdomstolen för en mandattid om fyra år.
RP 224/2014
LaUB 28/2014
RSv 328/2014

Marknadsdomstolen ledigförklarar uppdragen som sakkunnigledamot. Marknadsdomstolen kan skaffa ett utlåtande eller andra
upplysningar om sökandena. Marknadsdomstolen ska lägga fram ett motiverat förslag för
justitieministeriet om vilka av de sökande
som ska förordnas till uppdragen.
Om en sakkunnigledamots plats blir ledig
under mandattiden, ska en efterträdare förordnas för återstoden av tiden. I fråga om en
sakkunnigledamots rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt samma bestämmelser som
för innehavare av domartjänst.
Den som föreslås till sakkunnigledamot
ska innan han eller hon förordnas till uppdraget och under det att uppdraget pågår lämna
marknadsdomstolen en i 14 § i lagen om
utnämning av domare avsedd redogörelse för
sina bindningar.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2015.
Den som är utnämnd till en tjänst som
marknadsrättsdomare vid ikraftträdandet av
denna lag är i fråga om de behörighetsvillkor
som gäller språkkunskaper fortfarande behö-
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rig för den tjänst han eller hon har utnämnts
till. Den som är utnämnd till ett tjänsteförhållande som marknadsrättsdomare på viss tid är
i fråga om de behörighetsvillkor som gäller
språkkunskaper behörig till tjänsteförhållandets slut.
Vid bedömningen av om det vid mark-

nadsdomstolen finns ett tillräckligt antal sådana tjänster som avses i 4 a § får de tjänster
och tidsbegränsade tjänsteförhållanden beaktas som vid ikraftträdandet av denna lag är
besatta med personer som uppfyller de krav
på språkkunskaper som avses i 12 § 2 mom. i
lagen om utnämning av domare.
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Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

