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780/2013
Lag
om temporär ändring av 21 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 21 § som följer:
21 §
Underrättelser och förfrågningar till den som
begärs utlämnad
När den som begärs utlämnad har tagits i
förvar eller annars påträffats i Finland med
anledning av en framställning om gripande
och utlämning, ska centralkriminalpolisen
utan dröjsmål bevisligen delge honom eller
henne framställningen samt redogöra för dess
innehåll. Den som begärs utlämnad ska också
upplysas om möjligheten att samtycka till
utlämningen och till att han eller hon i den
medlemsstat till vilken utlämningen sker åtalas, straffas eller berövas friheten för ett annat brott som begåtts före utlämningen än det
för vilket utlämning begärs, samt till vidareutlämning till någon annan medlemsstat.
Den som begärs utlämnad ska dessutom upplysas om innebörden av samtycket. Personen
i fråga ska tillfrågas om han eller hon har för
avsikt att samtycka till utlämningen eller anser att de grunder för förvägrande eller de
villkor som anges i denna lag kan tillämpas i
saken. Vid behov ska den som begärs utläm-

nad tillfrågas om han eller hon har för avsikt
att anhålla om att få avtjäna frihetsstraffet i
Finland.
De underrättelser och förfrågningar som
avses i 1 mom. ska göras på ett språk som
den som begärs utlämnad förstår. På rätten
till tolkning för den som begärs utlämnad
tillämpas vad som i 37 § i förundersökningslagen (449/1987) föreskrivs om en parts
rätt till tolkning. Den som begärs utlämnad
har rätt att få en skriftlig översättning av
framställningen om gripande och utlämning
på ett språk som han eller hon förstår. Bestämmelser om användningen av finska och
svenska finns i språklagen (423/2003).
Med avvikelse från 2 mom. får framställningen om gripande och utlämning eller ett
sammandrag av framställningen översättas
muntligt för den som begärs utlämnad, om
inte hans eller hennes rättskydd kräver att
framställningen översätts skriftligt. På översättning av en framställning om gripande och
utlämning tillämpas dessutom vad som i
37 a § i förundersökningslagen föreskrivs om
översättning av väsentliga handlingar som ingår i förundersökningsmaterialet.

RP 63/2013
LaUB 12/2013
RSv 115/2013
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (32010L0064); EUT L 280, 26.10.2010, s. 1

2

780/2013

Över de åtgärder som har vidtagits ska det
upprättas ett protokoll, i vilket ska antecknas
åtgärderna samt de uppgifter som har erhållits. Centralkriminalpolisen ska sända protokollet och de övriga handlingarna till den
behöriga åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2013 och gäller till och med den 31 december
2013.

Helsingfors den 8 november 2013
Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister Carl Haglund
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