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1240/2015

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om utnämning av domare

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om utnämning av domare (427/2000) 2, 3 § 1 mom. och

8 §, av dem 2 § sådan den lyder i förordning 139/2013, och
fogas till förordningen en ny 2 b § som följer:

2 §

Ledigförklaring av tjänster

Domstolarna förklarar domartjänster lediga enligt följande:
1) högsta domstolen ledigförklarar tjänsterna som hovrättspresident och tjänsten som

president vid arbetsdomstolen,
2) högsta förvaltningsdomstolen ledigförklarar tjänsterna som överdomare vid förvalt-

ningsdomstolarna, tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen och tjänsten som
överdomare vid försäkringsdomstolen,

3) den behöriga hovrätten ledigförklarar tjänsterna som hovrättsråd, lagman vid tings-
rätterna, tingsdomare samt jordrättsingenjör,

4) den behöriga förvaltningsdomstolen ledigförklarar tjänsterna som förvaltningsrätts-
domare,

5) försäkringsdomstolen ledigförklarar tjänsterna som försäkringsrättsdomare,
6) arbetsdomstolen ledigförklarar tjänsten som arbetsdomstolsråd,
7) marknadsdomstolen ledigförklarar tjänsterna som marknadsrättsdomare och mark-

nadsrättsingenjör.

2 b §

Placering av vissa andra domartjänster

De tjänster som hovrättsråd, förvaltningsrättsdomare, marknadsrättsdomare, och för-
säkringsrättsdomare, för vilka de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna är den
språkkunskap som avses i 12 § 2 mom. i lagen om utnämning av domare (205/2000), pla-
ceras enligt följande:

1) fyra vid Helsingfors hovrätt, 
2) tre vid Åbo hovrätt,
3) två vid Vasa hovrätt,
4) två vid Helsingfors förvaltningsdomstol,
5) en vid Tavastehus förvaltningsdomstol,
6) en vid Åbo förvaltningsdomstol,
7) tre vid Vasa förvaltningsdomstol,
8) en vid marknadsdomstolen, och 
9) två vid försäkringsdomstolen. 
1



1240/2015  
3 §

Tillsättning av domarförslagsnämnden

Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen meddelar när de uppdrag som av-
ses i 7 § 3 mom. 5 och 6 punkten i lagen om utnämning av domare är vakanta och under-
rättar justitieministeriet om vilka ledamöter och suppleanter de utsett.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 §

Redogörelse för bindningar

Den i 14 § 1 mom. i lagen om utnämning av domare avsedda redogörelsen för bindning-
ar lämnas till den utnämnande myndigheten. Om den utnämnande myndigheten är repu-
blikens president ska redogörelsen dock lämnas till justitieministeriet. Den som utnämnts
till domare ska dessutom sända redogörelsen för kännedom till den domstol till vilken ut-
nämningen skett. En lagman vid en tingsrätt ska dock sända redogörelsen för kännedom
till hovrätten, en hovrättspresident och arbetsdomstolens president till högsta domstolen
och en överdomare vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkrings-
domstolen till högsta förvaltningsdomstolen. 

Redogörelser för i 14 § 2 mom. i lagen om utnämning av domare avsedda förändringar
i bindningarna lämnas till den domstol där domaren är anställd. En lagman vid en tingsrätt
ska dock lämna redogörelsen till hovrätten, en hovrättspresident och arbetsdomstolens
president till högsta domstolen och en överdomare vid en förvaltningsdomstol, marknads-
domstolen eller försäkringsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen.

Sakkunnigledamöter och andra ledamöter med uppgiften som bisyssla vid en domstol
ska alltid lämna redogörelsen till den domstol där uppgiften finns. Militärledamöter ska
dock lämna redogörelsen med iakttagande av 1 och 2 mom. 

————
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015. 
De domartjänster som avses i 2 b § ska placeras vid domstolarna inom två år från

ikraftträdandet. 

Helsingfors den 24 september 2015  

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

Specialsakkunnig Samuli Sillanpää
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