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L a g

304/2014

om ändring av 1 och 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) 1 och 2 §, av dem 2 § sådan

den lyder i lag 743/2010, som följer:

1 §

Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

En behörig förundersökningsmyndighet
kan tillsammans med en behörig myndighet i
en främmande stat ingå en överenskommelse
om att inrätta en gemensam utredningsgrupp
(utredningsgrupp) för förundersökning av
brott.

Innan en överenskommelse enligt 1 mom.
ingås ska den behöriga förundersöknings-
myndigheten underrätta den behöriga åklaga-
ren om att avsikten är att inrätta en utred-
ningsgrupp. Även Finlands nationella med-
lem i Eurojust ska underrättas, om utred-
ningsgruppens verksamhet hänför sig till Eu-
rojusts befogenheter eller uppgifter. Den be-
höriga åklagaren kan anmäla sig som medlem
i utredningsgruppen.

Begäran om att inrätta en utredningsgrupp
ska behandlas som en begäran om rättshjälp.

2 §

Utredningsgruppens sammansättning

En utredningsgrupp består av de behöriga
myndigheterna i de stater som inrättat grup-
pen. Om den behöriga åklagaren i Finland
har anmält sig som medlem i utredningsgrup-
pen, hör även han eller hon till utrednings-
gruppen. Även andra personer kan höra till
utredningsgruppen, i enlighet med vad som
bestäms särskilt i överenskommelsen. Utred-
ningsgruppens sammansättning ska anges i
överenskommelsen om att inrätta utrednings-
gruppen.

Om en utredningsgrupp gäller Finland och
får finansiering från Europeiska unionen, ska
Finlands nationella medlem i Eurojust kallas
till utredningsgruppen. När den nationella
medlemmen deltar i utredningsgruppen ver-
kar han eller hon som Finlands nationella
åklagarmyndighet och har den behörighet
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som avses i 7 § i lagen om åklagarväsendet
(439/2011).

Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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