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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken och 6 § i 
tingsrättslagen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

I denna proposition föreslås det att be-
stämmelserna i rättegångsbalken om tingsrät-
ternas domförhet och bestämmelserna i tings-
rättslagen om nämndemäns valbarhet ändras. 
De föreslagna ändringarna innebär att tings-
rätternas nämndemannasammansättning lät-
tas upp och att åldersgränsen för att en per-
son ska vara valbar till nämndeman höjs.  

I propositionen föreslås att tingsrätten i 
nämndemannasammansättning ska vara dom-

för med ordföranden och två nämndemän. 
Under särskilt föreskrivna förutsättningar kan 
sammansättningen förstärkas med en tredje 
nämndeman. Enligt förslaget ska tingsrätten 
vara domför med minst en nämndeman, om 
en av nämndemännen fått förhinder efter att 
huvudförhandlingen inletts.  

Den som fyllt 65 år ska inte kunna väljas 
till nämndeman.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2014. 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning  

Underrättsreformen 1993 verkställdes ge-
nom flera lagstiftningsprojekt. Före reformen 
var underrätterna antingen häradsrätter eller 
rådstuvurätter. Häradsrätten var domför med 
en lagfaren ordförande och minst fem och 
högst sju nämndemän som hade kollektiv 
rösträtt. Rådstuvurättens medlemmar bestod 
av borgmästaren som var chefsdomare och 
av rådmännen som var justitierådmän eller 
politirådmän. På politirådmännen ställdes 
inget krav på juridisk examen. De var 
rådstuvurättens ordinarie medlemmar med 
individuell rösträtt. Vid underrättsreformen 
infördes nämndemannasystemet i alla tings-
rätter, antalet nämndemän i sammansättning-
arna reducerades och nämndemännen tillde-
lades individuell rösträtt.  

Jorddomstolarna, som tidigare var själv-
ständiga specialdomstolar, blev en del av 
tingsrätterna den 1 mars 2001. Idag fungerar 
åtta tingsrätter som jorddomstolar och den 
sammansättning i tingsrätten som behandlar 
jordrättsliga ärenden kallas jorddomstol. En-
ligt 243 § i fastighetsbildningslagen är i jord-
domstolen en lagfaren medlem av tingsrätten 
ordförande och dess övriga medlemmar är en 
jordrättsingenjör samt två nämndemän. Om 
en nämndeman får förhinder efter att huvud-
förhandlingen inletts, är jorddomstolen dom-
för med en nämndeman. I denna proposition 
föreslås inga ändringar i bestämmelserna om 
jorddomstolens sammansättning.  

Statsrådet tillsatte den 20 juni 2001 en 
kommitté för utveckling av domstolsväsendet 
i syfte att sammanställa en utredning över 
riktlinjerna för utvecklingen av domstolsvä-
sendet. Kommittén har i sitt betänkande av 
den 28 november 2003 (OM 2003:3) ingåen-
de granskat utvecklandet av nämndemanna-
systemet. Kommittén fann utvecklingsbehov 
särskilt beträffande omfattningen av hur 
nämndemannasystemet används, nämnde-
männens urvalsförfarande samt omröstnings-
reglerna. Kommittén, som på ett sätt som 
framgår närmare av betänkandet uppställde 
bevarande av tilltron till domstolsväsendet, 

övervakning av hur domstolarna utövar den 
dömande makten och domstolsväsendets öp-
penhet som mål för nämndemannasystemet, 
ansåg inte nämndemännens närvaro vid be-
handlingen av brottmål motiverad i den då 
aktuella omfattningen. Kommittén tog där-
emot inte ställning till antalet nämndemän i 
tingsrättens sammansättning vid avgörande.  

Den senaste ändringen beträffande tingsrät-
tens domförhet trädde i kraft vid ingången av 
2009. Då begränsades användningen av 
nämndemannasammansättning till allvarliga-
re brottmål genom ändringar i rättegångsbal-
ken och vissa andra lagar som har samband 
med den. Dessa kan med hänsyn till ärendets 
art eller av något annat särskilt skäl också 
avgöras i en sammansättning med tre lagfar-
na medlemmar. Lagutskottet har i sitt utlå-
tande (LaUB 11/2008) med anledning av re-
geringens proposition (RB 85/2008) ansett 
det viktigt att tingsrätterna kan allokera både 
yrkesdomarnas och nämndemännens resurser 
på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 
Lagutskottet förutsatte vidare att justitiemini-
steriet följer hur reformen fungerar och vilka 
verkningar den får bl.a. i fråga om överkla-
ganden och i fråga om när sammansättningen 
med nämndemän används.  

Justitieministeriet tillsatte den 1 juni 2012 
en delegation i syfte att bereda förslag till ett 
långsiktigt rättssäkerhetsprogram och ett an-
passningsprogram i enlighet med statsrådets 
rambeslut. Delegationen överlämnade den 
13 mars 2013 sitt betänkande med tiotals oli-
ka utvecklingsförslag. Syftet med förslagen 
är att minska arbetet i domstolarna och andra 
enheter inom rättsväsendet utan att ge avkall 
på rättssäkerheten. Delegationens mål var att 
hitta en lämplig behandlingsordning för varje 
enskilt ärende, eftersom alltför komplicerade 
förfaranden fördröjer parternas tillgång till 
rättsskydd och blir dyrt för samhället. Ett av 
delegationens förslag var att minska antalet 
nämndemän i tingsrätternas sammansättning 
vid avgörande. Samtidigt granskas den övre 
åldersgränsen vid val av nämndemän.  
 
2  Nuläge  
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Rättegångsbalken  

2.1 Lagstiftning och praxis  

Om de allmänna domstolarnas domförhet 
föreskrivs i 2 kap. i rättegångsbalken. I andra 
mål och ärenden än brottmål är tingsrätten 
domför med tre lagfarna medlemmar.  

Enligt 2 kap. 1 § 1 mom. är tingsrätten 
domför i brottmål med ordföranden och tre 
nämndemän. Enligt 1 § 2 mom. är tingsrätten 
domför i brottmål också i en sammansättning 
med tre lagfarna medlemmar, om det ska an-
ses motiverat med hänsyn till målets art eller 
av något annat särskilt skäl.  

Enligt 2 § kan tingsrättens sammansättning 
enligt 1 § 1 mom. förstärkas med ytterligare 
en lagfaren medlem, om det ska anses moti-
verat med hänsyn till målets omfattning eller 
av något annat särskilt skäl. På samma vill-
kor kan tingsrätten ha en fjärde nämndeman.  

I 2 kap. 3 a § regleras den situation då en 
medlem i sammansättningen fått förhinder 
efter det att huvudförhandlingen inletts. En-
ligt 1 mom. är tingsrätten domför med minst 
två nämndemän, om en av nämndemännen 
fått förhinder efter det att huvudförhandlin-
gen inletts. I 2 mom. finns en motsvarande 
bestämmelse för en sammansättning med tre 
domare.  

En domare kan ensam avgöra ett brottmål 
om det inte för något av de enskilda brott 
som avses i åtalet under de omständigheter 
som anges där föreskrivs strängare straff än 
fängelse i högst två år eller om det enskilda 
brott som avses i åtalet är våldsamt motstånd 
mot tjänsteman, grov stöld, grov försking-
ring, grov bruksstöld av motordrivet fort-
skaffningsmedel, grovt häleri, grov skadegö-
relse, grovt bedrägeri, grovt betalningsme-
delsbedrägeri eller straffbart försök till något 
av de nämnda brotten. En domare kan också 
ensam avgöra brottmål i skriftligt förfarande. 
Dessutom kan brottmål i tingsrätterna avgö-
ras av tingsfiskaler och tingsnotarier som ut-
för domstolspraktik. Deras befogenhet regle-
ras i tingsrättslagen. En tingsnotarie får inte 
förordnas att ensam eller såsom ordförande 
för tingsrätten behandla mål eller ärenden 
som på grund av sin art eller sin omfattning 
ska anses vara svåra att avgöra.  

Enligt statistiken avgjorde tingsrätterna to-
talt 61 477 brottmål 2009, 59 607 mål 2010, 
59 886 mål 2011 och 58 904 mål 2012. Av 
dessa avgjordes 4 589 mål 2009, 3 858 mål 
2010, 3 593 mål 2011 och 3 523 mål 2012 i 
en sammansättning med en domare och tre 
nämndemän.  

Förstärkt nämndemannasammansättning 
enligt 2 kap. 2 § 1 mom. i rättegångsbalken 
har bara använts lite. Bestämmelsen möjlig-
gör olika sammansättningar vid avgörande. 
Sammansättningen kan enligt den gällande 
bestämmelsen bestå av en domare och fyra 
nämndemän, två domare och tre nämndemän 
eller två domare och fyra nämndemän. Stati-
stiken gör ingen distinktion mellan dessa al-
ternativ. Enligt statistiken avgjordes 37 mål 
2009, 33 mål 2010, 22 mål 2011 och 34 mål 
2012 i förstärkt nämndemannasammansätt-
ning. Förstärkt nämndemannasammansätt-
ning används alltså i mycket begränsad om-
fattning.  

Ytterst få brottmål har avgjorts i en sam-
mansättning med tre domare, men antalet har 
ökat. Medan endast ett brottmål avgjordes i 
en sammansättning med tre domare 2009, var 
antalet 36 året därpå. År 2011 avgjordes 55 
brottmål i nämnda sammansättning, året där-
efter var antalet 94.  

Merparten av tingsrätternas brottmål kan 
avgöras av en domare, antingen genom be-
handling vid sammanträde eller i skriftligt 
förfarande. En domare avgjorde 33 498 
brottmål 2009, 33 620 brottmål 2010, 37 351 
brottmål 2011 och 30 842 brottmål 2012. 
Dessutom avgjordes brottmål av tingsfiskaler 
och tingsnotarier.  

De ändringar som trädde i kraft vid ingång-
en av 2009 har inte haft någon nämnvärd ef-
fekt på benägenheten att söka ändring i 
brottmål. Ändring söks i drygt 10 % av de 
brottmål som avgörs av tingsrätterna. Av de 
besvär som anförts i hovrätterna under åren 
2009—2012 utgör brottmålen ungefär två-
tredjedelar av samtliga besvär.  
  
Tingsrättslagen  

Behörighetskraven för nämndemän regleras 
i tingsrättslagen. Enligt 6 § 2 mom. får den 
som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 
63 år inte väljas till nämndeman.  
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2.2 Nämndemännens antal och delta-

gande i behandling vid sammanträde  

Sammanlagt ca 1 700 nämndemän har valts 
för den fyraåriga mandatperiod som började 
vid ingången av 2013. Vid t.ex. Helsingfors 
tingsrätt, som är landets största, finns 
300 nämndemän under denna period. Enligt 
tingsrättsförordningen ska nämndemännens 
sammanträdesordning fastställas så att varje 
nämndeman i regel deltar i sammanträden 
under tolv dagar per kalenderår. En nämn-
deman som under ett kalenderår har deltagit i 
sammanträden under mer än 24 dagar, får 
inte under detta kalenderår delta i flera sam-
manträden, om det inte är fråga om fortsatt 
behandling av ett tidigare mål eller ärende.  

Helsingfors tingsrätt har under perioden 
2009—2012 hållit ca tusen sammanträden 
med nämndemän varje år. För behandlingen 
av ett mål har fler än ett sammanträde kunnat 
hållas och under ett sammanträde har fler än 
ett mål kunnat behandlas. T.ex. 2012 behand-
lades 671 ärenden i en sammansättning med 
en lagfaren ordförande och tre nämndemän. 
Samma år behandlade Helsingfors tingsrätt 
åtta ärenden i förstärkt nämndemannasam-
mansättning. Av de ärenden som behandlats i 
nämndemannasammansättning rubricerades 
120 som grov misshandel, misshandel eller 
försök till något av dessa. De näst vanligaste 
brottmål som behandlades i nämndemanna-
sammansättning var grovt rån, rån eller för-
sök till något av dessa, grovt narkotikabrott 
eller narkotikabrott, grovt bokföringsbrott el-
ler bokföringsbrott samt grovt rattfylleri eller 
rattfylleri. Av de mål som behandlades i 
nämndemannasammansättning avgjordes ca 
1,5 % genom omröstning.  

År 2012 behandlade Helsingfors tingsrätt 
101 brottmål i nämndemannasammansättning 
där huvudförhandlingen pågick i minst två 
dagar. I 14 fall fick en nämndeman förhinder 
efter det att huvudförhandlingen inletts. Året 
innan behandlades 108 brottmål av Helsing-
fors tingsrätt i nämndemannasammansättning 
där huvudförhandlingen pågick i minst två 
dagar. I 17 av fallen fick en nämndeman för-
hinder efter det att huvudförhandlingen in-
letts. Antalet årliga ärenden där en nämnde-

man får förhinder efter inledd huvudförhand-
ling kan därför bedömas som ringa.  

Vid t.ex. Helsingfors tingsrätt sköter en 
person administrationen av nämndemännen. 
Tingsrätten har uppskattat att en minskning 
av antalet nämndemän i nämndemannasam-
mansättningarna med en nämndeman skulle 
minska arbetet inom nämndemannaadminist-
rationen med ca 25 %. Den femtonde varje 
månad skickar Helsingfors tingsrätt ut en 
skriftlig sammanträdeskallelse till nämnde-
männen för följande månad. År 2012 återkal-
lade de nämndemän som inkallats till huvud-
förhandling i Helsingfors tingsrätt 
707 gånger sitt deltagande i sammanträdet. 
År 2011 var motsvarande siffra 805. År 2010 
lämnades 639 återbud. Den vanligaste orsa-
ken till återbud var förhinder på grund av ar-
bete eller arbetsresa. Detta gällde nästan hälf-
ten av fallen. Under åren som redogjorts för 
ovan uteblev nämndemän årligen ca 
30 gånger från ett sammanträde i Helsingfors 
tingsrätt utan att uppge någon orsak till för-
hindret.  
 
 
2.3 Internationell jämförelse  

Sverige  

I Sverige överlämnade en arbetsgrupp den 
25 juni 2013 ett betänkande om nämndeman-
nasystemet (SOU 2013:49, Nämndemanna-
uppdraget – breddad rekrytering och kvalifi-
cerad medverkan). Enligt gällande lag hand-
läggs brottmål i första instans i en samman-
sättning med en lagfaren domare och tre 
nämndemän. Om det finns skäl för det, kan 
sammansättningen utökas med en lagfaren 
domare och en nämndeman. I betänkandet 
föreslås att sammansättningen justeras så att 
antalet nämndemän reduceras till två och vid 
förstärkt sammansättning på motsvarande 
sätt till tre. Vidare föreslås en utvidgning av 
användningsområdet för sammansättningen 
med en domare. Då en domare i nuläget kan 
avgöra mål där påföljden är fängelse i högst 
sex månader, skulle en domare enligt försla-
get kunna avgöra mål där påföljden är fän-
gelse i högst två år.  

 
Norge  
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Brottmål i första instans avgörs i Norge 
huvudsakligen i en sammansättning med en 
lagfaren domare och två nämndemän. I särs-
kilt omfattande mål kan sammansättningen 
bestå av två lagfarna domare och tre nämn-
demän. Brottmål där påföljden är böter eller 
fängelse i högst ett år kan avgöras av en do-
mare.  
 
Danmark  

Brottmål i Danmark avgörs huvudsakligen 
i nämndemannasammansättning i första in-
stans när påföljden är ett strängare straff än 
böter eller ärendet annars är av särskild bety-
delse för svaranden eller väcker ett särskilt 
allmänintresse. Annars kan brottmål avgöras 
av en domare. Nämndemannasammansätt-
ningen består vanligtvis av en lagfaren doma-
re och två nämndemän. Om ärendet gäller 
ekonomisk brottslighet eller behandlingen av 
ärendet förutses bli långvarig, kan samman-
sättningen bestå av ytterligare en lagfaren 
domare och en tredje nämndeman.  
 
Tyskland  

Lekmannadomare, som motsvarar nämn-
demän, deltar i rättskipningen vid handlägg-
ningen av brottmål i första instans i de lokala 
domstolarna (Amtsgericht). Brottmål där det 
förväntade straffet är lägre än fängelse i två 
år kan avgöras av en lagfaren domare. Gär-
ningar för vilka den föreskrivna påföljden är 
fängelse i två till fyra år avgörs i en samman-
sättning med en lagfaren domare och två 
lekmannadomare. På åklagarens begäran kan 
ytterligare en lagfaren domare delta i behand-
lingen av omfattande brottmål. Brottmål för 
vilka påföljden kan vara fängelse i mer än 
fyra år avgörs i första instans i en regional 
domstol (Landgericht) i en sammansättning 
med två eller tre lagfarna domare och två 
lekmannadomare.  
 
Nederländerna  

I Nederländerna är domarna lagfarna. Nå-
got nämndemanna- eller jurysystem finns 
inte. Sammansättningen består huvudsakli-
gen av en eller tre domare. Tredomarsam-
mansättningen används när det är fråga om 

allvarliga brott eller ärendet annars är kom-
plicerat. Brottmål för vilka påföljden är fän-
gelse i högst ett år kan avgöras av en domare. 
De flesta ekonomiska brott, miljöbrott och 
brott begångna av ungdomar kan likaså avgö-
ras av en domare.  
 
2.4 Bedömning av nuläget  

Rättssäkerheten är en grundläggande och 
mänsklig rättighet. Trots detta bör de resurser 
som finns för att tillgodose rättssäkerheten 
allokeras på ett så effektivt och ändamålsen-
ligt sätt som möjligt. Propositionens syfte är 
att effektivisera rättsvården utan att ge avkall 
på rättssäkerheten. Det är ingen nödvändig-
het att antalet nämndemän i tingsrätternas 
nämndemannasammansättningar framöver är 
detsamma som idag för att målen med nämn-
demannasystemet ska kunna nås. En effekti-
vering av rättsvården utan att ge avkall på 
rättsäkerheten är därför möjlig genom att an-
talet nämndemän i nämndemannasamman-
sättningarna reduceras. Dessutom bör det 
framhållas att en sammansättning med en el-
ler två lagfarna medlemmar och tre nämnde-
män även i fortsättningen ska vara möjlig 
under särskilt föreskrivna förutsättningar.  

I 23 kap. i rättegångsbalken finns bestäm-
melser om omröstning. Någon ändring av 
dessa bestämmelser föreslås inte. Om det 
finns nämndemän i tingsrätten, ska ordföran-
den enligt kapitlets 2 § redogöra för nämn-
demännen för de frågor som kommit fram i 
målet och de bestämmelser som är tillämpli-
ga på dem. Vid omröstning ska nämndemän-
nen säga sin mening sist. Nämndemännens 
ansvar för domstolens avgörande är betydan-
de eftersom de liksom domstolens lagfarna 
medlemmar har individuell rösträtt. Ansvaret 
kan realiseras som antingen ett straffrättsligt 
eller ett skadeståndsrättsligt ansvar. En nu-
merär minskning i nämndemannasamman-
sättningen bidrar till att öka den enskilde 
nämndemannens inflytande över tingsrättens 
avgörande och ansvar för dess innehåll. Även 
om tre nämndemän kan framföra fler stånd-
punkter vid tingsrättens beslutsöverläggning 
än två nämndemän, kan ett mindre antal 
nämndemän å andra sidan bidra till att ut-
veckla interaktionen mellan ordföranden och 
nämndemännen. Detta kan i sig ha en positiv 
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effekt på hur nämndemannen upplever att 
han eller hon deltar i utformningen av tings-
rättens avgörande.  

Om tingsrättens beslutsöverläggning hålls i 
en situation där bara en nämndeman återstår i 
sammansättningen på grund av förhinder 
som uppstått sedan huvudförhandlingen in-
leddes, kan en nämndeman som har en annan 
ståndpunkt än den lagfarna medlemmen eller 
de lagfarna medlemmarna i vissa situationer 
uppleva att han eller hon har svårt att ta ställ-
ning till avgörandet. De avgöranden som nås 
genom omröstning i nämndemannasamman-
sättning är dock så få i dagsläget att situa-
tionen sällan torde uppstå i praktiken. Dess-
utom borde nämndemannen ha insett bety-
delsen av sin individuella rösträtt redan när 
han eller hon tog emot sitt nämndemanna-
uppdrag samt det faktum att beslutsfattandet 
kan vara krävande. En minskning av antalet 
nämndemän kan vidare bidra till att under-
stryka ordförandens tjänsteplikt att redogöra 
för vilka frågor som ska avgöras och vilka de 
tillämpliga bestämmelserna är så att nämn-
demannen självständigt kan utforma en mo-
tiverad ståndpunkt.  

En höjning av åldersgränsen för val till 
nämndeman anses ändamålsenlig eftersom 
tingsrättens lagfarna medlemmar kan fortsät-
ta i tjänst till den allmänna avgångsåldern 
som enligt 7 kap. 35 § i statstjänstemannala-
gen är 68 år. Inte heller en nämndeman som 
fyllt 68 år ska dock kunna fortsätta sitt upp-
drag, eftersom det inte handlar om ett kom-
munalt förtroendeuppdrag utan om utövande 
av dömande makt.  
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen  

3.1 Rättegångsbalken  

2 kap. 1 §. Enligt förslaget ska antalet 
nämndemän i en nämndemannasammansätt-
ning i tingsrätten minskas med en nämnde-
man. Tingsrätten ska vara domför i brottmål 
med ordföranden och två nämndemän.  

2 kap. 2 §. Enligt förslaget minskas även 
antalet nämndemän i en förstärkt nämnde-
mannasammansättning i tingsrätten med en 
nämndeman. Om det ska anses motiverat 
med hänsyn till målets omfattning eller av 

något annat särskilt skäl, ska nämndemanna-
sammansättningen kunna förstärkas med yt-
terligare en lagfaren medlem eller en tredje 
nämndeman eller bådadera.  

2 kap. 3 a §. Syftet med paragrafen är att 
säkerställa tingsrättens domförhet i situatio-
ner där förhinder uppstått för en medlem i 
sammansättningen efter att huvudförhand-
lingen inletts. Paragrafens 1 mom. gäller 
nämndemannasammansättning och 2 mom. 
sammansättning med tre lagfarna medlem-
mar. Eftersom tingsrättens domförhet och en 
parts rätt till rättsskydd inom skälig tid måste 
säkerställas också efter nämnda minskning i 
nämndemannasammansättningen, föreslås att 
det i 1 mom. föreskrivs att tingsrätten behål-
ler sin domförhet med minst en nämndeman 
när förhinder uppstått efter att huvudförhand-
lingen inletts.  
 
3.2 Tingsrättslagen  

Åldersgränserna för val till nämndeman re-
gleras i 6 § 2 mom. i tingsrättslagen. Inga 
ändringar föreslås i den undre åldersgränsen. 
Enligt förslaget ska den som fyllt 25 men inte 
65 år kunna väljas till nämndeman. En 
nämndeman, som är befullmäktigad medlem 
av tingsrätten i alla mål där han eller hon del-
tar i handläggningen, ska dock i likhet med 
en lagfaren domare vara skyldig att lämna 
sitt uppdrag när han eller hon fyller 68 år.  

Inga ändringar föreslås i bestämmelsen i 
7 § 3 mom. i tingsrättslagen enligt vilken de 
nämndemän som väljs i kommunen så rätt-
vist som möjligt ska representera kommun-
invånarnas ålders-, närings- och könsfördel-
ning samt de språkliga förhållandena i kom-
munen. Blir ett nämndemannauppdrag ledigt 
under pågående mandatperiod, ska lagman-
nen enligt 16 § i tingsrättsförordningen an-
mäla detta till den kommun som saken angår 
så att en ny nämndeman kan väljas för åter-
stoden av mandatperioden.  
 
4  Proposi t ionens ekonomiska kon-

sekvenser  

De årliga kostnaderna för nämndemanna-
systemet är drygt två miljoner euro. När anta-
let nämndemän i tingsrättens sammansättning 
vid avgörande reduceras med en nämnde-
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man, beräknas nämndemannakostnaderna 
minska med uppskattningsvis en tredjedel. 
Detta skulle innebära årliga kostnadsbespa-
ringar på ca 700 000 euro.  

Reformen beräknas reducera arbetsbördan i 
tingsrätterna då arrangemangen kring sam-
manträdessammansättningarna minskar. 
Dessutom minskar i viss mån arbetet också i 
Servicecentret för statens ekonomi- och per-
sonalförvaltning (Palkeet) som sköter utbe-
talningar av arvoden.  

En höjning av åldersgränsen för behörighe-
ten att bli vald till nämndeman beräknas inte 
ha några nämnvärda ekonomiska konsek-
venser. Om en nämndeman som når den all-
männa avgångsåldern för tjänstemän i slutet 
av sin mandatperiod måste ersättas med en 
ny för resten av mandatperioden, skulle detta 
medföra extra administrativt arbete. Eftersom 
de nämndemän som väljs i kommunen så 
rättvist som möjligt ska representera kom-
muninvånarnas ålders-, närings- och köns-
fördelning samt de språkliga förhållandena i 
kommunen, kan det antas att de nämndemän 
som når den allmänna avgångsåldern under 
mandatperioden är så få att det administrativa 
arbete ett byte skulle medföra inte kan be-
traktas som avsevärt.  
 
5  Beredningen och remissyttran-

den  

Propositionen har beretts av en arbetsgrupp 
som tillsatts av justitieministeriet, med före-
trädare från justitieministeriet, tingsrätterna 
och Finlands Lekmannadomare rf. Utlåtan-
den om propositionen har begärts av sex 

tingsrätter, riksåklagarämbetet, Finlands do-
marförbund och Finlands Lekmannadomare 
rf. En av tingsrätterna har inte avgett utlåtan-
de.  

Fyra tingsrätter, riksåklagarämbetet och 
Finlands domarförbund rf understöder propo-
sitionen om att lätta upp tingsrätternas nämn-
demannasammansättning på det föreslagna 
sättet. Finlands Lekmannadomare rf, som 
inte deltog i arbetet av den delegation som 
beredde reformprogrammet för rättsvården 
och som inte har avgett utlåtande om reform-
programmet, anser att det inte finns grundad 
anledning att lätta upp nämndemannasam-
mansättningen. En av tingsrätterna anser att 
nämndemännen alltid ska utgöra majoritet i 
en nämndemannasammansättning.  

En av tingsrätterna motsätter sig förslaget 
om att höja den övre åldersgränsen för 
nämndemän. Finlands domarförbund rf har 
inte tagit ställning till denna fråga. De andra 
remissinstanserna har antingen understött 
detta förslag eller inte särskilt tagit ställning 
till denna fråga.  

En av tingsrätterna och Finland Lekmanna-
domare rf anser att lagen inte ska träda i kraft 
under mandatperioden för de nämndemän 
som inledde sitt uppdrag vid ingången av år 
2013.  
 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner  

Bakgrund till propositionen är det betän-
kande som lämnats av den delegation som 
berett ett reformprogram för rättsvården.  
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DETALJMOTIVERING  

1  Lagförslag  

1.1 Rättegångsbalken  

2 kap.  Om domförhet  

1 §. Paragrafen reglerar tingsrättens sam-
mansättning i brottmål. I 1 mom. ska före-
skrivas att tingsrätten är domför i brottmål 
med ordföranden och två nämndemän.  

2 §. Paragrafen reglerar förstärkning av 
tingsrättens nämndemannasammansättning. 
Med hänsyn till målets omfattning eller av 
något annat särskilt skäl ska nämndemanna-
sammansättningen kunna förstärkas med yt-
terligare en lagfaren medlem eller en tredje 
nämndeman eller bådadera.  

3 a §. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om 
tingsrättens fortsatta domförhet i en situation 
där en nämndeman fått förhinder efter det att 
huvudförhandlingen inletts. Bestämmelsens 
syfte är att säkerställa huvudförhandlingar. 
Eftersom ändringar föreslås i kapitlets 1 och 
2 §, bör denna bestämmelse ändras på mot-
svarande sätt. Tingsrätten ska vara domför 
med minst en nämndeman, om en nämnde-
man fått förhinder efter det att huvudförhand-
lingen inletts.  

Förslaget i 2 kap. 2 § i rättegångsbalken 
innebär att sammansättningen kan bestå av 
två lagfarna medlemmar och två nämnde-
män. Om en nämndeman får förhinder sedan 
huvudförhandlingen inletts i nämnda sam-
mansättning, innebär det att två lagfarna 
medlemmar och en nämndeman deltar i dom-
stolens beslutsöverläggning. Motsvarande si-
tuation kan uppstå om huvudförhandlingen 
inleds i en sammansättning med två lagfarna 
medlemmar och tre nämndemän, och två av 
nämndemännen får förhinder sedan huvud-
förhandlingen inletts. Skulle inte tingsrätten 
vara domför med en nämndeman, måste hu-
vudförhandlingen tas om från början. Detta 
vore ytterst problematiskt i de fall där huvud-
förhandlingen tagit lång tid och flera perso-
ner hörts under huvudförhandlingens gång. I 
det rikssvenska betänkandet Nämndemanna-
uppdraget (SOU 2013:49) har, för den hän-
delse att detta aktualiseras, föreslagits att de 

lagfarna medlemmarna inte får utgöra majo-
ritet i en nämndemannasammansättning.  

Vid beredningen av propositionen har be-
aktats det ringa antal ärenden som handlagts i 
förstärkt nämndemannasammansättning un-
der åren 2009—2012 och uppskattats att si-
tuationer där en nämndeman och två lagfarna 
medlemmar deltar i tingsrättens beslutsöver-
läggning är teoretiskt möjliga, men högst 
osannolika. Skulle en sådan situation trots 
allt uppstå, är parternas rätt att få sin sak be-
handlad inom skälig tid och till skäliga kost-
nader ändå viktigare än att nämndemännen 
utgör en minoritet i sammansättningen. 
Nämndemannasammansättningen handlar 
inte om ett motsatsförhållande mellan rättens 
lagfarna medlemmar och lekmannamedlem-
mar, utan bådas uppgift och skyldighet som 
medlemmar i sammansättningen är att avgöra 
varje mål i enlighet med lag och rättspraxis. 
Eftersom europeiska människorättskonven-
tionen säkerställer varje parts rätt att få sin 
sak behandlad inom skälig tid och syftet med 
förstärkt nämndemannasammansättning kan 
vara just att säkerställa huvudförhandlingen, 
skulle en skyldighet att ta om huvudförhand-
lingen från början vara oskäligt för parterna 
och dessutom medföra extra kostnader. Vid 
överväganden i samband med beredningen 
av propositionen har dessutom beaktats att 
avgöranden genom omröstning på det stora 
hela taget är sällsynta i nämndemannasam-
mansättning.  
 
1.2 Tingsrättslagen  

6 §. I 2 mom. finns bestämmelser om ål-
dersgränserna för behörigheten att bli vald 
till nämndeman. Inga ändringar föreslås i den 
undre åldersgränsen. Enligt propositionen 
ska den som fyllt 25 men inte 65 år kunna 
väljas till nämndeman.  

Den allmänna avgångsåldern enligt 35 § i 
statstjänstemannalagen är 68 år för tjänste-
män, inklusive domare. En tjänstemans tjäns-
teförhållande upphör utan uppsägning eller 
annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhål-
landet ska upphöra vid utgången av den må-
nad under vilken han eller hon uppnår av-
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gångsåldern. Den allmänna avgångsåldern 
för tjänstemän gäller också nämndemän. 
Därmed skulle den som valts till nämndeman 
innan han eller hon fyllt 65 år vara skyldig 
att lämna sitt uppdrag vid utgången av den 
månad under vilken han eller hon fyller 68 
år. Motsvarande avgångsålder gäller uttryck-
ligen för förvaltningsdomstolarnas sakkun-
nigledamöter samt arbetsdomstolens ledamö-
ter och suppleanter. Försäkringsdomstolens 
läkarledamöter och de andra ledamöterna 
med uppgiften som bisyssla, frånsett de le-
damöter som är förtrogna med militärskade-
ärenden, är enligt den gällande lagen om för-
säkringsdomstolen skyldiga att avgå när de 
fyller 67 år.  
 
2  Ikraft trädande  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 
2014.  

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning  

Enligt 3 § 3 mom. i grundlagen utövas den 
dömande makten av oberoende domstolar, i 
högsta instans av högsta domstolen och högs-
ta förvaltningsdomstolen. Vidare föreskriver 
98 § i grundlagen om de domstolar i Finland 
som utövar dömande makt. Med undantag 
för de högsta domstolarna och riksrätten sak-
nar grundlagen bestämmelser om domstolar-
nas sammansättning. Grundlagen ställer 
därmed inga särskilda krav på sammansätt-
ningen för en domför tingsrätt eller nämnde-
männens deltagande i tingsrättens beslutsfat-
tande. Lagförslagen i propositionen kan där-
för godkännas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag:  



 RP 4/2014 rd  
  

 

11

Lagförslag 
 

1.  
 

Lag  
om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i rättegångsbalken 2 kap. 1, 2 och 3 a §, sådana de lyder i lag 811/2008, som följer:  

 
1 §  

I brottmål är en tingsrätt domför med ord-
föranden och två nämndemän.  

Tingsrätten är domför i brottmål också i en 
sammansättning med tre lagfarna medlem-
mar, om det ska anses motiverat med hänsyn 
till målets art eller av något annat särskilt 
skäl. 
 

2 §  
Tingsrättens sammansättning enligt 1 § 

1 mom. kan förstärkas med ytterligare en lag-
faren medlem, om det ska anses motiverat 
med hänsyn till målets omfattning eller av 

något annat särskilt skäl. På samma villkor 
kan tingsrätten ha en tredje nämndeman.  
 

3 a §  
Om en nämndeman får förhinder efter det 

att huvudförhandlingen har inletts, är tings-
rätten domför med minst en nämndeman.  

Om en medlem i en sammansättning med 
tre lagfarna medlemmar får förhinder efter 
det att huvudförhandlingen har inletts, är 
tingsrätten domför med minst två medlem-
mar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
 
 



 RP 4/2014 rd  
  

 

12 

2.  
 

Lag 
om ändring av 6 § i tingsrättslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i tingsrättslagen (581/1993) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 451/2011, som följer:  

 
6 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den som inte har fyllt 25 år eller som har 

fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. En 
nämndeman är skyldig att avgå när han eller 
hon fyller 68 år. Den som innehar en tjänst 
vid en allmän domstol eller en straffanstalt, 
eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgif-

ter, förundersökning av brott eller tull- eller 
polisbevakning, får inte vara nämndeman, 
inte heller en åklagare, advokat eller någon 
annan som yrkesmässigt bedriver advokat-
verksamhet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
 

Helsingfors den 13 februari 2014  

 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1.  
 

Lag  
om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken  

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i rättegångsbalken 2 kap. 1, 2 och 3 a §, sådana de lyder i lag 811/2008, som följer:  

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
 I brottmål är en tingsrätt domför med ord-

föranden och tre nämndemän. 
 Tingsrätten är domför i brottmål också i en 

sammansättning med tre lagfarna medlem-
mar, om det ska anses motiverat med hänsyn 
till målets art eller av något annat särskilt 
skäl. 
 

2 § 
 Tingsrättens sammansättning enligt 1 § 

1 mom. kan förstärkas med ytterligare en lag-
faren medlem, om det ska anses motiverat 
med hänsyn till målets omfattning eller av 
något annat särskilt skäl. På samma villkor 
kan tingsrätten ha en fjärde nämndeman. 
 

3 a § 
 Om en nämndeman får förhinder efter det 

att huvudförhandlingen har inletts, är tingsrät-
ten domför med minst två nämndemän. 

 Om en medlem i en sammansättning med 
tre lagfarna medlemmar får förhinder efter 
det att huvudförhandlingen har inletts, är 
tingsrätten domför med minst två medlem-
mar. 

1 §  
I brottmål är en tingsrätt domför med ord-

föranden och två nämndemän.  
Tingsrätten är domför i brottmål också i en 

sammansättning med tre lagfarna medlem-
mar, om det ska anses motiverat med hänsyn 
till målets art eller av något annat särskilt 
skäl. 
 

2 §  
Tingsrättens sammansättning enligt 1 § 

1 mom. kan förstärkas med ytterligare en lag-
faren medlem, om det ska anses motiverat 
med hänsyn till målets omfattning eller av 
något annat särskilt skäl. På samma villkor 
kan tingsrätten ha en tredje nämndeman.  
 

3 a §  
Om en nämndeman får förhinder efter det 

att huvudförhandlingen har inletts, är tings-
rätten domför med minst en nämndeman.  

Om en medlem i en sammansättning med 
tre lagfarna medlemmar får förhinder efter 
det att huvudförhandlingen har inletts, är 
tingsrätten domför med minst två medlem-
mar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 



 RP 4/2014 rd  
  

 

14 

2.  
 

Lag 
om ändring av 6 § i tingsrättslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i tingsrättslagen (581/1993) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 451/2011, som följer:  

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Den som inte har fyllt 25 år eller som har 
fyllt 63 år får inte väljas till nämndeman. Den 
som innehar en tjänst vid en allmän domstol 
eller en straffanstalt 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. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Den som inte har fyllt 25 år eller som har 
fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. En 
nämndeman är skyldig att avgå när han eller 
hon fyller 68 år. Den som innehar en tjänst 
vid en allmän domstol eller en straffanstalt, 
eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgif-
ter, förundersökning av brott eller tull- eller 
polisbevakning, får inte vara nämndeman, 
inte heller en åklagare, advokat eller någon 
annan som yrkesmässigt bedriver advokat-
verksamhet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


