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Lag
om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlems-

staterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i

Europeiska unionen (1286/2003) 20 a §, sådan den lyder i lag 824/2014, och
fogas till lagen en ny 21 c § som följer:

20 a §

Skriftlig underrättelse om rättigheter

När den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats i Finland, ska polisen
utan dröjsmål underrätta honom eller henne om hans eller hennes rätt

1) att ta del av innehållet i framställningen om gripande och utlämning,
2) att anlita biträde,
3) att få en försvarare, om han eller hon begär det,
4) till tolkning samt översättning av framställningen om gripande och utlämning så

som föreskrivs i 21 § 2 och 3 mom.,
5) att bestämma om han eller hon samtycker till utlämningen,
6) att bli hörd i tingsrätten med anledning av innehållet i framställningen om utläm-

ning, samt
7) att ta del av den utevarodom som ligger till grund för framställningen om utlämning,

om han eller hon begär det.
En person som inte fyllt 18 år och som begärs utlämnad ska utöver det som föreskrivs

i 1 mom. dessutom underrättas om
1) att även hans eller hennes lagliga företrädare underrättas om rättigheterna för den

som begärs utlämnad,
2) rätten för hans eller hennes lagliga företrädare att så som föreskrivs i 21 c § vara när-

varande vid beredningen av ett utlämningsärende samt att vara närvarande vid behand-
lingen av ett utlämningsärende i domstol,

3) rätten att ta upp ett ärende som gäller tagande i förvar till ny behandling på det sätt
som föreskrivs i 3 kap. 15 § i tvångsmedelslagen,

4) tillämpliga alternativ till tagande i förvar,
5) att utlämning av uppgifter i en bild- och ljudupptagning kan begränsas med avseen-

de på integritetsskyddet på det sätt som föreskrivs i 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet
vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) samt om att ett ärende under de förutsätt-
ningar som anges i 15 § 5 punkten i den lagen kan handläggas vid domstol utan att allmän-
heten är närvarande,
RP 177/2018
LaUB 14/2018
RSv 220/2018

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 (32016L0800); EUT L 132, 21.5.2016, s. 1

1



329/2019  
6) rätten till hälso- och sjukvård enligt 6 kap. 1 § i häktningslagen (768/2005).
Den som begärs utlämnad ska underrättas om de rättigheter som avses i 1 och 2 mom.

skriftligen och på ett språk som han eller hon förstår.

21 c §

Beredningen av ett utlämningsärende som gäller en person som inte fyllt 18 år och som 
begärs utlämnad

På närvaron av en laglig företrädare för eller någon annan vuxen närstående till en per-
son som inte fyllt 18 år och som begärs utlämnad tillämpas vid beredningen av ett utlämn-
ingsärende i tillämpliga delar vad som i 7 kap. 14 § i förundersökningslagen föreskrivs om
närvaro vid förhör av en för brott misstänkt person som inte fyllt 18 år. Om det inte är möj-
ligt att underrätta den lagliga företrädaren för en person som inte fyllt 18 år och som begärs
utlämnad om de rättigheter som avses i 20 a § i denna lag, ska någon annan vuxen närstå-
ende till denne underrättas.

————
Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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