
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2015

L a g

626/2015

om ändring av gränsbevakningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 10 §, 44 § 1 mom. samt 78 § 1 mom.,
sådana de lyder, 10 § i lag 875/2011, 44 § 1 mom. i lag 749/2014 och 78 § 1 mom. i lag

688/2009, som följer:

10 §

Allmänna principer som ska iakttas
i tulluppgifter, polisuppgifter och

förundersökningsuppgifter

I polisuppgifter iakttas principerna i po-
lislagen och i andra lagar som gäller polisens
uppgifter. I tulluppgifter iakttas principerna i
tullagen (1466/1994), lagen om brottsbe-
kämpning inom Tullen (623/2015) och i an-
dra lagar som gäller tullövervakning. I förun-
dersökningsuppgifter iakttas principerna i
förundersökningslagen (805/2011), tvångs-
medelslagen (806/2011) och i andra lagar
som gäller förundersökningsmyndighetens
uppgifter.

44 §

Överföring av förebyggande och utredning
av brott till polisen eller Tullen

Om inte något annat följer av bestämmel-
serna om arbetsfördelningen mellan gränsbe-
vakningsväsendet, polisen och Tullen, över-
för gränsbevakningsväsendet förebyggandet
och utredningen av tullbrott enligt lagen om
brottsbekämpning inom Tullen till Tullen och
förebyggandet och utredningen av andra brott
till polisen, om arten och omfattningen av
ärendet eller de nödvändiga åtgärderna förut-
sätter det eller om myndigheten i fråga kräver
det. Gränsbevakningsväsendet ska i det
ärende som överförs trygga förebyggandet
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och utredningen till dess att överföringen har
gjorts.
— — — — — — — — — — — — —

78 §

Handräckning till gränsbevakningsväsendet

En myndighet ska lämna gränsbevaknings-
väsendet sådan handräckning som behövs för

fullgörande av ett uppdrag som ankommer på
gränsbevakningsväsendet och som myndig-
heten är behörig att lämna. Bestämmelser om
bistånd som lämnas till gränsbevakningsvä-
sendet finns också i lagen om samarbete mel-
lan polisen, Tullen och gränsbevakningsvä-
sendet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
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