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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) mellanrubriken före 20 § och
fogas till lagen nya 20 b, 21 b och 57 a § som följer:

Biträde och försvarare samt skriftlig underrättelse om rättigheter

20 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 b §

Avstående från rätten att anlita biträde

Om den som begärs utlämnad inte vill utnyttja sin rätt till biträde, ska polisen vid behov
säkerställa att den som begärs utlämnad har tillräcklig information om sin rätt att anlita
biträde och sin rätt till försvarare. Den som begärs utlämnad ska informeras om att han el-
ler hon har rätt att senare återta sitt beslut att avstå från rätten att anlita biträde. 

21 b §

Underrättelse om rätten att utse ett biträde i den ansökande medlemsstaten

Utöver vad som föreskrivs i 21 § om underrättelser till den som begärs utlämnad, ska
centralkriminalpolisen utan dröjsmål underrätta den som begärs utlämnad också om hans
eller hennes rätt att utse ett biträde i den ansökande medlemsstaten. På underrättelsen til-
lämpas vad som föreskrivs i 21 § 2 och 4 mom. 

Om den som begärs utlämnad vill utnyttja sin rätt enligt 1 mom., ska centralkriminal-
polisen utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten i den ansökande medlemssta-
ten om detta. 

57 a §

Lämnande av uppgifter för utseende av ett biträde

Om den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat underrättar den behöriga myn-
dighet som avses i 54 § om att den som begärs utlämnad vill utse ett biträde i Finland, ska
den behöriga myndighet som avses i 54 § utan ogrundat dröjsmål sända den som begärs
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utlämnad information som underlättar för honom eller henne att utse ett biträde. Uppgif-
terna sänds till den andra medlemsstatens behöriga myndighet på det sätt som föreskrivs i
55 §. 

————
Denna lag träder i kraft den 27 november 2016.
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