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Statsrådets förordning

772/2014

om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

Utfärdad i Helsingfors den 25 september 2014

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (651/2005) 52 § och
ändras 38, 49, 59 och 60 §, av dem 38 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning

314/2014 och 49 § sådan den lyder i förordning 1128/2009, som följer:

38 §

Genomförande 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-
ningsskolan offentliggör för den personal
som tjänstgör inom förvaltningsenheten.

49 §

Utbildningskrav för undersökningsledare

Chefen för gränsbevakningsväsendet eller
chefen för någon av dess förvaltningsenheter
kan till undersökningsledare förordna en
gränsbevakningsman med minst löjtnants
grad som har genomgått Gräns- och sjöbe-
vakningsskolans utbildning för förundersök-
ningsledare eller annan utbildning som

Gräns- och sjöbevakningsskolan godkänt
som motsvarande utbildning, eller avlagt an-
nan högre högskoleexamen i juridik än ma-
gisterexamen i internationell och komparativ
rätt eller polisbefälsexamen.

59 §

Registrering av egendom som omhänderta-
gits

I fråga om omhändertagande av egendom
enligt 28, 59, 66, 66 a och 69 § i gränsbevak-
ningslagen registreras grunden för omhänder-
tagandet och uppgifter om återlämnande eller
förstöring av egendomen.

60 §

Protokoll över kroppsvisitation

I det protokoll över kroppsvisitation som
avses i 28 a § 2 mom. i gränsbevakningsla-
gen ska antecknas åtminstone följande:

1) datum, klockslag och plats för åtgärden,
2) föremål för åtgärden,
3) syftet med åtgärden,



4) namnet på den som förordnat åtgärden,
5) förrättningens gång och resultat,
6) en förteckning över de personer som

närvarat vid förrättningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 okto-
ber 2014.

Helsingfors den 25 september 2014

Inrikesminister Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd Jaana Heikkinen

2 772/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


