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Lag
om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
(255/2014) 13, 27, 36 och 86 § som följer:
13 §
Huvudstabens behörighet att meddela föreskrifter
Samma befogenheter som tillkommer den disciplinära förman som avses i 12 § har
även en förman i motsvarande uppdrag. Tjänstemän vid Försvarsmaktens underrättelsetjänst och huvudstabens underrättelseavdelning har inte i denna lag avsedda disciplinär
förmans befogenheter. I övrigt bestämmer huvudstaben vem som ska anses vara en förman
i motsvarande uppdrag. Dessutom kan huvudstaben, med avvikelse från föreskrifterna om
de administrativa och militära befogenheterna, meddela föreskrifter om de inbördes disciplinära befogenheterna för de disciplinära förmän som är överordnade kommendören för
ett truppförband.
27 §
Förrättande av förundersökning
Då ett brott som avses i militära rättegångslagen har kommit till en disciplinär förmans
kännedom eller då det finns skäl att misstänka att ett sådant brott har begåtts, ska den disciplinära förmannen utan dröjsmål se till att förundersökning görs. Vid undersökningen
tillämpas utöver denna lag vad som föreskrivs om förundersökning i brottmål.
Förundersökning ska också göras när en åklagare som avses i 4 § 1 mom. i militära rättegångslagen förordnar det.
Förundersökningen av ett brott som en tjänsteman vid Försvarsmaktens underrättelsetjänst misstänks för ska göras av huvudstaben så som föreskrivs i 35–41 §.
36 §
Huvudstabens tjänstemän som sköter förundersökning
Förundersökning görs och de befogenheter som har samband med detta utövas av tjänstemän vid huvudstabens juridiska avdelning enligt följande:
1) försvarsmaktens assessor och en militärjurist utövar de befogenheter som har föreskrivits för en polisman som hör till befälet och för en anhållningsberättigad tjänsteman,
2) överdetektiven och en yrkesmilitär som avses i lagen om försvarsmakten och som
har förordnats till en förundersökningsuppgift eller en annan tjänsteman som har förordRP 203/2017
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nats till uppgiften utövar de befogenheter som har föreskrivits för en polisman och utredare.
Enskilda förhör och andra undersökningsåtgärder kan ges i uppdrag åt en utredare enligt 28 § 3 mom.
Bestämmelser om tjänster, om utnämning till tjänster, förordnande till en uppgift och
behörighetsvillkor för tjänster och uppgifter i fråga om de tjänstemän som avses i 1 mom.
finns i lagen om försvarsmakten.
86 §
Behörighet vid förebyggande och avslöjande av brott
Vid försvarsmaktens förebyggande och avslöjande av brott sörjs det för att brott som
anknyter till underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland på det militära försvarets
område och till sådan verksamhet som äventyrar syftet med det militära försvaret förebyggs och avslöjas.
Det uppdrag som i 1 mom. föreskrivs för försvarsmakten begränsar inte skyddspolisens
i lag föreskrivna behörighet.
Centralkriminalpolisen sörjer för att ett sådant brott som anknyter till underrättelseverksamhet som riktar sig mot Finland på det militära försvarets område och ett sådant brott
som äventyrar syftet med det militära försvaret reds ut.
————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
Helsingfors den 26 april 2019
Republikens President
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