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675/2016
Lag
om nämndemän vid tingsrätterna
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
Denna lag innehåller bestämmelser om i 2 kap. 6 § 1 mom. i domstolslagen (673/2016)
avsedda nämndemän vid tingsrätterna. Om inte något annat föreskrivs i denna eller i någon annan lag, ska i fråga om nämndemäns ställning och rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas vad som i 17 kap. i domstolslagen föreskrivs om sakkunnigledamöters ställning
och rätt att kvarstå i uppdraget.
På val av nämndemän och en vald nämndemans rätt att vägra ta emot uppdraget samt
på skötseln av uppdraget som nämndeman under behandlingen av besvär och under val
tillämpas vad som i 10 kap. i kommunallagen (410/2015) föreskrivs om kommunens förtroendevalda.
2§
Behörighetsvillkor för nämndemän och urvalskriterier
En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens
domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.
Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den
som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som
i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.
3§
Fastställelse och ändring av antalet nämndemän
Justitieministeriet fastställer antalet nämndemän vid tingsrätterna. Om flera kommuner
ingår i tingsrättens domkrets, fastställer justitieministeriet antalet nämndemän som ska
väljas från varje kommun, i första hand i proportion till antalet mantalsskrivna invånare i
kommunen. Från varje kommun ska dock väljas minst en nämndeman.
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Antalet nämndemän kan ändras på framställning av kommunfullmäktige eller tingsrätten, om invånarantalet i kommunerna inom domkretsen eller antalet mål och ärenden som
ska behandlas i tingsrätten i den sammansättning som avses i 2 kap. 1 § i rättegångsbalken
väsentligen har förändrats.
Om kommunindelningen eller den judiciella indelningen ändras, kan justitieministeriet
ändra antalet nämndemän utan den framställning som avses i 2 mom. När antalet nämndemän ändras kan ministeriet samtidigt bestämma huruvida nytt val av nämndemän från
kommunerna i fråga ska förrättas för återstoden av mandatperioden.
Innan antalet nämndemän fastställs eller ändras ska tingsrätten och kommunerna inom
tingsrättens domkrets ges tillfälle att yttra sig i saken.
4§
Val av nämndemän
Kommunfullmäktige väljer nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktiges
mandatperiod.
Om en huvudförhandling pågår vid utgången av den mandatperiod som föreskrivs i
1 mom. fortsätter nämndemannens uppdrag tills målet har avgjorts i tingsrätten.
De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i
kommunen.
5§
Redogörelse för bindningar
En nämndeman ska innan han eller hon inleder uppdraget och under den tid uppdraget
pågår lämna tingsrätten en redogörelse enligt 11 kap. 12 § i domstolslagen för sina bindningar.
6§
Domarförsäkran
En nämndeman ska avge domarförsäkran. Bestämmelser om domarförsäkran finns i
1 kap. 7 § i domstolslagen.
7§
Nämndemännens deltagande i sammanträde
Tingsrättens lagman ska se till att nämndemännen deltar i tingsrättens sammanträden i
tur och ordning.
Till ledamöter vid jorddomstolen kallar jorddomstolens ordförande nämndemän från en
eller flera tingsrätter inom vars domkrets det område, den gräns eller en del av det område
eller den gräns finns som den aktuella förrättningen gäller. Av särskilda skäl kan till ledamöter vid jorddomstolen också kallas nämndemän vid någon annan tingsrätt som hör till
tingsrättens domkrets i jordrättsmål och jordrättsärenden.
En nämndeman som under ett kalenderår har deltagit i sammanträden i 20 dagar, får inte
delta i fler sammanträden under det kalenderåret, om det inte är fråga om fortsatt behandling av ett tidigare mål eller ärende.
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8§
Tillfälliga nämndemän
Om tingsrättens sammansättning inte är domför på grund av att en nämndeman har fått
ett överraskande förhinder och sammansättningen på grund av långa avstånd eller andra
särskilda skäl som beror på de lokala förhållandena inte utan olägenhet för tingsrättens
verksamhet kan kompletteras med någon som har valts till nämndeman, kan tingsrättens
ordförande kalla in någon som uppfyller behörighetsvillkoren för nämndemän som tillfällig nämndeman. Den som inkallats som tillfällig nämndeman ska avge domarförsäkran i
tingsrätten innan han eller hon inleder sitt uppdrag.
9§
Avgångsåldern för nämndemän
En nämndeman är skyldig att avgå från sitt uppdrag när han eller hon uppnår den avgångsålder som föreskrivs i 16 kap. 1 § i domstolslagen.
10 §
Befriande av nämndemän från uppdraget
Om en nämndeman förlorar sin behörighet eller annars blir olämplig att sköta uppdraget
som nämndeman, ska tingsrätten i den sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i
rättegångsbalken befria nämndemannen från uppdraget eller bestämma att nämndemannen inte på en viss tid får sköta uppdraget som nämndeman. Innan nämndemannen befrias
från sitt uppdrag ska han eller hon ges tillfälle att bli hörd.
Ändring i ett beslut om befrielse från uppdraget som nämndeman eller i ett beslut om
fortsatt skötsel av uppdraget får sökas av nämndemannen i fråga genom besvär hos hovrätten. Beslutet ska iakttas trots besvär.
11 §
Anmälan om ledigt uppdrag som nämndeman
Blir ett uppdrag som nämndeman ledigt under pågående mandatperiod, ska tingsrättens
lagman anmäla detta till den kommun som saken angår så att en ny nämndeman kan väljas
för återstoden av mandatperioden.
12 §
Nämndemäns arvode och kostnadsersättning
Till en nämndeman betalas av statliga medel
1) arvode,
2) ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av uppdraget som
nämndeman föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande,
3) resekostnadsersättning och dagtraktamente.
Justitieministeriet fastställer närmare grunder för och beloppet av det arvode, den ersättning och det dagtraktamente som en nämndeman erhåller.
Anser en nämndeman att han eller hon inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och
2 mom., kan nämndemannen yrka på rättelse hos lagmannen vid tingsrätten. Yrkar inte
nämndemannen rättelse inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha
skett går rätten till förmånerna förlorad. I ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande
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får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär.
13 §
Ersättning för olycksfall som drabbat en nämndeman
Vid olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som ådragits vid skötseln av ett nämndemannauppdrag betalas ersättning av statens medel enligt samma grunder som gäller för
olycksfall i arbetet och yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). Ersättning betalas till den del den skadade inte med stöd av någon
annan lag har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
Ärenden som gäller betalning av ersättning av statens medel med stöd av 1 mom. behandlas av Statskontoret. Vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
föreskrivs om arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalt ska på motsvarande sätt
tillämpas på nämndemän, tingsrätten och Statskontoret. Vad som i avdelning IV i lagen
om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om verkställande av förmåner
och vad som i avdelning VIII i den lagen föreskrivs om sökande av ändring, omprövning
och återkrav samt vad som i avdelning IX i den lagen föreskrivs om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas
för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar samt överförings- och utmätningsförbud
ska även tillämpas på ersättningsärenden enligt denna paragraf.
14 §
Häradsdomartitel
Tingsrättens lagman kan som erkänsla för lång och förtjänstfull verksamhet i tingsrätten
tilldela en nämndeman titeln häradsdomare.
15 §
Tjänstebrott
En nämndeman åtalas för tjänstebrott i hovrätten med iakttagande av vad som i 22 kap.
i domstolslagen föreskrivs om tingsrätternas ledamöter. Hovrätten bestämmer om nämndemannen kan kvarstå i sitt uppdrag under den tid tjänsteåtalet är anhängigt.
16 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
En nämndeman vid tingsrätten är skyldig att redogöra för sina bindningar när han eller
hon för första gången efter denna lags ikraftträdande förordnas till sitt uppdrag.
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse som gällde vid
ikraftträdandet av denna lag, ska motsvarande bestämmelse i denna lag tillämpas i stället
för den bestämmelsen.

4

675/2016
Helsingfors den 25 augusti 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

5

