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Statsrådets förordning

314/2014

om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 36 §, 37 § 2 mom.

och 38 § 1 mom.,
av dem 36 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1354/2010 och 1314/2013 samt

37 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1314/2013, som följer:

36 §

Disciplinära förmän

Inom gränsbevakningsväsendet är kom-
mendören för en bevakningssektion och
kommendören för bevakningsflygdivisionen
samt chefen för Gräns- och sjöbevaknings-
skolan sådana kommendörer för truppförband
som avses i lagen om militär disciplin och
brottsbekämpning inom försvarsmakten
(255/2014).

Rätt att i egenskap av disciplinär förman
påföra disciplinära straff med undantag av
arrest har

1) chefen för gränsbevakningsväsendet i
fråga om personer som tjänstgör vid gränsbe-
vakningsväsendet,

2) biträdande chefen för gränsbevaknings-
väsendet i fråga om personer som tjänstgör-
vid staben för gränsbevakningsväsendet,

3) kommendören för en bevakningssektion
och kommendören för bevakningsflygdivi-

sionen i fråga om personer som tjänstgör vid
en bevakningssektion eller bevakningsflygdi-
visionen,

4) chefen för Gräns- och sjöbevaknings-
skolan i fråga om personer som tjänstgör vid
skolan samt i fråga om studerande på grund-
kursen för gränsbevakare.

I fråga om underlydande som fullgör sin
värnplikt eller frivillig militärtjänst kan i
egenskap av disciplinär förman dessutom

1) biträdande kommendören för en bevak-
ningssektion, biträdande kommendören för
bevakningsflygdivisionen, biträdande chefen
för Gräns- och sjöbevakningsskolan och che-
fen för en avdelning meddela utegångsför-
bud, ge en varning, förordna extra tjänstgö-
ring och ge en anmärkning,

2) chefen för ett gränsjägarkompani eller
specialgränsjägarkompani ge en varning,
meddela utegångsförbud i högst tio dygn,
förordna extra tjänstgöring och ge en an-
märkning,

3) en gränsbevakningsman vid en gränsbe-



vakningsstation, en sjöbevakningsstation, en
avdelning, ett gränsjägarkompani eller ett
specialgränsjägarkompani, i de fall han eller
hon förordnats till disciplinära uppgifter, ge
en anmärkning samt förordna extra tjänstgö-
ring högst tre gånger.

37 §

Behandling av ett ärende som gäller
ett militärt brott

— — — — — — — — — — — — —
Ett sådant utlåtande av en militärjurist som

avses i 33 § i lagen om militär disciplin och
brottsbekämpning inom försvarsmakten ges i
ett militärt disciplinärende som behandlas vid
gränsbevakningsväsendet av en sådan tjänste-
man vid staben för gränsbevakningsväsendet
som har avlagt annan högre högskoleexamen
i juridik än magisterexamen i internationell
och komparativ rätt.

38 §

Genomförande och övervakning av militära
disciplinåtgärder

Dagorder som avses i 75 § i lagen om
militär disciplin och brottsbekämpning inom
försvarsmakten är den beslutsförteckning
som chefen för gränsbevakningsväsendet of-
fentliggör för förvaltningsenheterna och den
beslutsförteckning som kommendören för en
bevakningssektion och bevakningsflygdivi-
sionen samt chefen för Gräns- och sjöbevak-
ningskolan offentliggör för den personal som
tjänstgör inom förvaltningsenheten.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2014.

Helsingfors den 10 april 2014

Inrikesminister Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd Jaana Heikkinen
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