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om ändring av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i
vissa fall

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall

(645/1985) 3—7 §, sådana de lyder, 3 och 6 § i lag 1261/1992 samt 4, 5 och 7 § delvis ändrade
i lag 1261/1992, som följer:

3 §
Uppskov enligt denna lag med fullgöran-

det av tjänstgöring beviljas i samband med
uppbådet av uppbådsnämnden och annars av
chefen för en regionalbyrå.

4 §
En värnpliktig som inte längre kan beviljas

uppskov med fullgörandet av tjänstgöring
och som har anmält att i 1 § 1 mom. nämnda
skäl alltjämt hindrar honom från att fullgöra
vapentjänst och ersättande tjänstgöring, be-
frias på ansökan från fullgörandet av värn-
plikt i fredstid.

En förutsättning för befrielse är att uppsko-
vet fortgått utan avbrott till utgången av det
kalenderår då sökanden fyller 28 år, och att
han lägger fram en utredning om att han
alltjämt är medlem i det religionssamfund
som nämns i 1 § 1 mom. och deltar i dess
verksamhet.

Ansökan enligt 1 mom. ska göras hos re-
gionalbyrån inom tre månader från ingången
av det år då sökanden fyller 29 år. Beslut om
befrielse fattas av chefen för regionalbyrån.

Om sökanden inte kan beviljas befrielse
enligt 1 mom., ska han förordnas att fullgöra

sin värnplikt i den ordning som anges i värn-
pliktslagen eller i civiltjänstlagen.

5 §
Om en värnpliktig som beviljats uppskov

enligt denna lag önskar börja fullgöra sin
värnplikt i den ordning som anges i värn-
pliktslagen eller civiltjänstlagen, ska han
skriftligen anmäla detta till regionalbyrån.
Därefter inkallas han till den tjänstgöring till
vilken han förordnas i den ordning som anges
i de nämnda lagarna.

En värnpliktig som gjort en anmälan enligt
1 mom. kan inte längre beviljas uppskov med
stöd av denna lag.

6 §
En värnpliktig som inkallats till reservens

repetitionsövningar eller till någon annan
tjänstgöring i stället för dessa och som efter
att ha fått kallelsen gjort skriftlig anmälan till
regionalbyrån om att de skäl som nämns i 1 §
hindrar honom från att fullgöra vapentjänst
och ersättande tjänstgöring samt lägger fram
en utredning enligt 2 §, ska befrias från repe-
titionsövningarna och annan tjänstgöring som
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ska fullgöras i stället för dessa. Beslut om
befrielse fattas av chefen för regionalbyrån.

7 §
Ändring i ett beslut som med stöd av

denna lag meddelats av en uppbådsnämnd
eller av chefen för en regionalbyrå får sökas
genom besvär hos centralnämnden för upp-
bådsärenden inom 30 dagar från delfåendet. I
fråga om handläggningen av besvärsärenden
i centralnämnden gäller i övrigt vad som
bestäms i värnpliktslagen.

En värnpliktig som gjort en i 2 eller 4 §
nämnd ansökan eller vars ärende är anhängigt
i en besvärsinstans, får inte beordras att in-
ställa sig till tjänstgöring innan ärendet har
avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Handläggningen av sådana ärenden som

före ikraftträdandet av denna lag har inletts
vid staben för ett militärlän överförs till den
behöriga regionalbyrån.

Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
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Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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