Lag
om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpliga bestämmelser vid utlämning för brott
Vid tillämpningen av bestämmelserna om utlämning för brott i del tre avdelning VII i avtalet
om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,
å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, nedan
handels- och samarbetsavtalet, iakttas i tillämpliga delar parallellt med dem vad som föreskrivs
i 1, 2 och 7 §, 8 § 2 och 3 mom., 10—12 §, 13 § 2 och 3 mom., 15—20, 20 a, 20 b, 21, 21 a—
21 c, 22—30, 30 a, 31—45 och 49—52 §, 53 § 1 och 2 mom., 54 §, 55 § 2 och 3 mom. samt
57, 57 a, 58—62, 64, 66, 67 och 69—71 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och
de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), om inte något annat föreskrivs i
denna lag.
2§
Undantag med avseende på politiska brott
Utlämning till Förenade kungariket får inte ske för ett politiskt brott. Om ett brott av icke
politisk beskaffenhet ingår i eller är anknutet till ett politiskt brott, får utlämning dock ske om
gärningen bedömd som en helhet inte kan anses övervägande ha karaktären av ett politiskt brott.
Utlämning får dock inte vägras på grund av att brottet kan betraktas som ett politiskt brott,
som ett brott förknippat med ett politiskt brott eller som ett brott inspirerat av politiska motiv i
följande sammanhang:
1) brott som avses i artiklarna 1 och 2 i den europeiska konventionen om bekämpande av
terrorism (FördrS 16/1990),
2) brott som består i stämpling till, eller sammansvärjning i syfte att begå, ett eller flera av de
brott som avses i artiklarna 1 och 2 i den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism,
om stämplingen eller sammansvärjningen motsvarar beskrivningen av handlingar i artikel 599.3
i handels- och samarbetsavtalet, och
3) terrorism enligt bilaga 45 till handels- och samarbetsavtalet.
Om uppsåtligt dödande eller försök till det har skett i öppen strid, ska det inte betraktas som
ett politiskt brott.
3§
Undantag på grund av medborgarskap
Finska medborgare får inte utlämnas till Förenade kungariket.

4§
Transport
Vid tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet får en finsk medborgare inte transporteras
via Finland.
5§
Centralmyndighet vid utlämning för brott
Justitieministeriet är centralmyndighet enligt artikel 605 i handels- och samarbetsavtalet. Justitieministeriet ska bistå de behöriga myndigheterna i kommunikationen vid översändande av
en arresteringsorder.
6§
Tillämpliga bestämmelser vid utbyte av straffregisteruppgifter
Vid tillämpningen av bestämmelserna om utbyte av straffregisteruppgifter i del tre avdelning
IX i handels- och samarbetsavtalet iakttas i tillämpliga delar parallellt med dem vad som föreskrivs i 1 § 1, 2 och 4 mom., 2—5, 7 och 8 §, 9 § 1, 3 och 4 mom. samt 10—15, 15 a, 16—20,
20 a, 21 och 22 § i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana
uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012), om
inte något annat föreskrivs i denna lag.
7§
Centralmyndighet vid utbyte av straffregisteruppgifter
Rättsregistercentralen är centralmyndighet enligt artikel 645 i handels- och samarbetsavtalet.
8§
Lagringsregistrets innehåll
Alla uppgifter som nämns i 9 § 1 mom. i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om
utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska
unionen och som Förenade kungariket lämnat med stöd av artikel 646 i handels- och samarbetsavtalet samt alla ansiktsbilder och alla andra uppgifter om domar som antecknats i straffregistret
och som Förenade kungariket lämnat med stöd av artikel 646 i handels- och samarbetsavtalet
förs in i det lagringsregister som avses i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om
utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska
unionen.
Vid tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet får Rättsregistercentralen ur lagringsregistret lämna ut i 1 mom. avsedda uppgifter med iakttagande i tillämpliga delar parallellt av vad
som föreskrivs i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen.
9§
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Tillämpning av straffregisterlagens bestämmelser om Europeiska unionens medlemsstater på
Förenade kungariket
Vid tillämpning av handels- och samarbetsavtalet parallellt med straffregisterlagen
(770/1993) ska bestämmelserna om en annan medlemsstat i Europeiska unionen och om en
annan medlemsstat i tillämpliga delar också tillämpas på Förenade kungariket.
10 §
Språket i svaret
Ett i artikel 649 i handels- och samarbetsavtalet avsett svar på en begäran om utlämnande av
straffregisteruppgifter ska vara avfattat på finska, svenska eller engelska.
11 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 10 juni 2021.

Helsingfors den 4 juni 2021
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