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rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan

unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain (1286/2003) 11 ja 12 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n
1 momentti sekä 37—42 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 § laissa 289/2013 ja 12 § laissa
1760/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti:

11 §

Toimivaltainen tuomioistuin

Luovuttamisesta ja säilöön ottamisen voi-
massa pitämisestä päättää Helsingin käräjäoi-
keus.

12 §

Toimivaltaiset syyttäjät

Jollei tässä laissa toisin säädetä, Helsingin
käräjäoikeuden tuomiopiirissä toimivat kihla-
kunnansyyttäjät ovat toimivaltaisia hoita-
maan tämän lain mukaisia syyttäjäntehtäviä.

Erityisestä syystä toimivaltainen syyttäjä
voi olla myös muu kuin 1 momentissa tarkoi-
tettu syyttäjä.

28 §

Läsnäolo istunnossa

— — — — — — — — — — — — —
Luovutettavaksi pyydettyä, joka on otettu

säilöön, on käräjäoikeuden istunnossa kuul-
tava syyttäjän pyynnön sisällöstä.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Suostumuksen ilmoittaminen

Luovutettavaksi pyydetty ilmoittaa käräjä-
oikeuden istunnossa, suostuuko hän luovutta-
miseensa tai siihen, että jäsenvaltiossa, johon
hänet luovutetaan, hänet saadaan asettaa
syytteeseen, häntä rangaista tai häneltä riistää
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vapaus muusta ennen luovuttamista tehdystä
rikoksesta kuin siitä, jonka perusteella luo-
vuttamista pyydetään, taikka siihen, että hä-
net voidaan luovuttaa edelleen toiseen jäsen-
valtioon.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §

Kuuleminen videoyhteyden välityksellä

Jos käräjäoikeus harkitsee soveliaaksi, luo-
vuttamisasian käsittelyssä voidaan käyttää vi-
deoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä
tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistu-
villa on puhe- ja näköyhteys keskenään. Jos
käräjäoikeus pitää sitä tarpeellisena, luovutet-
tavaksi pyydetty on kuitenkin tuotava käräjä-
oikeuteen.

37 §

Muutoksenhakuoikeus

Luovuttamista koskevaan käräjäoikeuden
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus
oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla
myöntää valitusluvan.

38 §

Muutoksenhakemuksen tekeminen

Sen, joka haluaa hakea muutosta luovutta-
mista koskevaan käräjäoikeuden päätökseen,
on seitsemän päivän kuluessa päätöksestä toi-
mitettava käräjäoikeuteen korkeimmalle oi-
keudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä,
johon on sisällytettävä lupahakemus ja vali-
tus. Muutoksenhakemusta, jota ei ole tehty
määräajassa, ei oteta tutkittavaksi.

39 §

Muutoksenhakemukseen vastaaminen

Muutoksenhakijan vastapuolella on oikeus
kirjallisesti vastata muutoksenhakemukseen.
Vastauksen antamista varten vastapuoli saa
käräjäoikeudesta jäljennökset muutoksenha-
kukirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista.
Määräaika vastauksen antamiseen on seitse-

män päivää muutoksenhakuajan päättymi-
sestä. Vastapuolen on mainitussa määräajassa
toimitettava kirjallinen vastaus käräjäoikeu-
teen. Muutoksenhakija saa käräjäoikeudesta
jäljennöksen vastauksesta ja siihen liitetyistä
asiakirjoista.

40 §

Asiakirjojen toimittaminen korkeimpaan
oikeuteen

Käräjäoikeuden tulee lähettää muutoksen-
hakukirjelmä liitteineen viipymättä sen saa-
vuttua korkeimmalle oikeudelle. Samalla on
lähetettävä asiaa koskeva asiakirjavihko sekä
jäljennös käräjäoikeuden päätöksestä. Vas-
taavasti vastauskirjelmä liitteineen on sen
saavuttua lähetettävä viipymättä korkeim-
malle oikeudelle.

41 §

Päätösvaltaisuus ja käsittelyn kiireellisyys

Korkein oikeus voi käsitellä ja ratkaista
luovuttamista koskevan asian kolmijäseni-
sessä jaostossa.

Korkeimman oikeuden on käsiteltävä luo-
vuttamista koskeva asia kiireellisesti. Asia on
ratkaistava 20 päivän kuluessa vastauksen
toimittamiseen varatun ajan päättymisestä.

Jos 2 momentissa säädettyä määräaikaa ei
erityisestä syystä voida noudattaa, asia tulee
ratkaista niin pian kuin mahdollista.

42 §

Muut säännökset

Jollei muusta lainsäädännöstä muuta
johdu, muutoksenhakuun sovelletaan muuten
niitä oikeudenkäymiskaaren 30 luvun sään-
nöksiä, jotka koskevat muutoksenhakua hovi-
oikeuden toisena oikeusasteena käsittelemään
asiaan. Asian käsittelyyn korkeimmassa oi-
keudessa sovelletaan myös soveltuvin osin
tämän lain säännöksiä asian käsittelystä kärä-
jäoikeudessa.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Asiaan, jossa luovutettavaksi pyydetty
henkilö on otettu kiinni tai muuten tavoitettu

ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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