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Lag
om ändring av 3 och 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) 3 och 12 § som följer:

3 §

Fastställelse och ändring av antalet nämndemän

Domstolsverket fastställer antalet nämndemän vid tingsrätterna. Om flera kommuner
ingår i tingsrättens domkrets, fastställer Domstolsverket antalet nämndemän som ska väl-
jas från varje kommun, i första hand i proportion till antalet mantalsskrivna invånare i
kommunen. Från varje kommun ska dock väljas minst en nämndeman.

Antalet nämndemän kan ändras på framställning av kommunfullmäktige eller tingsrät-
ten, 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 Domstolsverket
ändra antalet nämndemän utan den framställning som avses i 2 mom. När antalet nämn-
demän ändras kan Domstolsverket 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.

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 mot-
svarande,

3) resekostnadsersättning och dagtraktamente.
Domstolsverket fastställer närmare grunder för och beloppet av det arvode, den ersätt-

ning och det dagtraktamente som en nämndeman erhåller.
En nämndeman som anser att han eller hon inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och

2 mom. får begära omprövning hos lagmannen vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen
omprövning inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går
rätten till förmånerna förlorad. I ett beslut med anledning av en begäran om omprövning
får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltnings-
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processlagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom
besvär.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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