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Lag
om ändring av 11 och 27 § i lagen om Åklagarmyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019) 11 § och 27 § 2 mom. som följer:

11 §

Riksåklagarens uppgifter som högsta åklagare och riksåklagarens beslutanderätt

Riksåklagaren ska
1) vara åklagare i de mål som enligt lag ska skötas av riksåklagaren eller som han eller

hon åtar sig,
2) besluta om inlämnande av en åklagares ansökan om besvärstillstånd till högsta dom-

stolen och om vem som företräder åklagarna i högsta domstolen i andra mål än sådana där
Europeiska åklagarmyndigheten utövar behörighet,

3) övervaka och främja åklagarverksamhetens rättsliga kvalitet och enhetlighet,
4) förordna de i 2 kap. 4 § i förundersökningslagen (805/2011) avsedda åklagare som

är undersökningsledare när en polisman misstänks ha begått ett brott,
5) i enlighet med 9 § 1 mom. i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagar-

myndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021) avgöra i artikel 25.6 i rådets förordning
(EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska
åklagarmyndigheten avsedda meningsskiljaktigheter mellan Europeiska åklagarmyndig-
heten och den nationella åklagarmyndigheten när det gäller behörighet att genomföra ut-
redningar och väcka åtal.

Riksåklagaren kan överta avgörandet av ett ärende som ankommer på en underlydande
åklagare eller förordna att en underlydande åklagare ska utföra ett åtal som riksåklagaren
beslutat väcka. Riksåklagaren kan också förordna att en underlydande åklagare ska utföra
åtalsprövningen i ett mål. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte på mål där Eu-
ropeiska åklagarmyndigheten utövar behörighet.

Riksåklagaren kan för viss tid bevilja en sådan namngiven tjänsteman i ett annat tjäns-
teförhållande som är tjänstledig från sin åklagartjänst sådana åklagarbefogenheter som
tjänstemannen behöver för ett visst uppdrag. På den som utövar åklagarbefogenheter til-
lämpas i övrigt vad som föreskrivs om åklagare.
RP 184/2020
LaUB 15/2020
RSv 220/2020
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27 §

Handläggning av tjänsteåtal

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En statsåklagare, ledande distriktsåklagare, specialiståklagare, distriksåklagare och bi-

trädande åklagare samt den europeiska åklagare och de europeiska delegerade åklagare
som avses i 5 § i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO)
verksamhet åtalas för tjänstebrott vid hovrätten. Åklagare är antingen justitiekanslern i
statsrådet eller riksdagens justitieombudsman eller en åklagare som förordnats av justitie-
kanslern i statsrådet eller riksdagens justitieombudsman.

————
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
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