FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
nMuu
M
om
vvvv
ro ändring
asia av militära rättegångslagen

Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2016

688/2016
Lag
om ändring av militära rättegångslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i militära rättegångslagen (326/1983) 1, 11 och 12 §, av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 517/2013 och 12 § sådan den lyder i lag 575/2015, som följer:
1§
Militära rättegångsärenden behandlas vid allmänna domstolar i den ordning som föreskrivs för brottmål och med iakttagande ytterligare av vad som föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om krigsrätter finns i 6 kap.
Underrätter som behandlar militära rättegångsärenden är Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands,
Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta,
Södra Karelens, Västra Nylands och Österbottens tingsrätter. Fullföljdsdomstol är Helsingfors hovrätt.
11 §
Militära ledamöter vid en underrätt och ett tillräckligt antal ersättare för dem förordnas
av hovrätten på framställning av kommendören för armén.
Militära ledamöter vid en hovrätt och ersättarna för dem förordnas av högsta domstolen
bland personer som föreslagits av försvarsministeriet.
Militära ledamöter vid högsta domstolen och ersättarna för dem förordnas av republikens president.
Mandatperioden för militära ledamöter är två år. De utnämns högst till dess att de uppnår den avgångsålder som föreskrivs för domare.
12 §
På militära ledamöters ställning och rätt att kvarstå i uppdraget tillämpas vad som i
17 kap. i domstolslagen (673/2015) föreskrivs om sakkunnigledamöter.
Den som föreslås för uppdraget som militär ledamot ska före förordnandet till uppdraget och under den tid uppdraget pågår till domstolen lämna i 11 kap. 12 § i domstolslagen
avsedd redogörelse för sina bindningar, med iakttagande av den paragrafen.
En militär ledamot ska innan han eller hon inleder sitt uppdrag avge domarförsäkran.
Bestämmelser om domarförsäkran finns i 1 kap. 7 § i domstolslagen.
En militär ledamot har rätt till arvode med iakttagande av vad som i 17 kap. 22 § i domstolslagen föreskrivs om arvode för sakkunnigledamöter vid domstolar.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 25 augusti 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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