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33 ortikton 7 kohdon c olakohta (direktiivin 7 ortiklon 3 kohto, keskusviranomainen)
Oikeusministeri<i toimii direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna keskusviranomaisena. Oikeusministeri6n tehtevena on avustaa toimivaltaisia
viranomaisia tutkintamddrdyksen toimittamiseen liittyvdssd yhteydenpidossa.

33 ortiklan 2 kohta (direktiivin 22 artiklon 4 kohto, osiakirjot kauttokulkupyyntiiiin)

Toisen jdsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kauttakuljetuksesta pdfrttdvdlle syyttijiille tiedot Suomen kautta kuljetettavan
hen ki Icil lisyydestd ja tutki ntam ddrdyksestd.

37 ortiklo

Direktiivin 3L artiklassa tarkoitetut ilmoitukset vastaanottaa ja tekee keskusrikospoliisi.
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DIREKTIIV\N zOt4l4LlEU 31 JA 33 ARTTKTAN EDELLYTTAMAT tUvrOtrUKSET

33 artiklon 7 kohdon o olokohta (2 ortiklan c jo d kohto, toimivaltoiset vironomoiset)
Suomen ollessa mfi6riyksen antava valtio toimivaltaisia viranomaisia
ovat:

pidettemiseen oikeutettu virkamies, jolla on tutkinnanjohtajan toimivaltuudet poliisissa, Tullissa tai rajavartiolaitoksessa. Tutkintamddrdyksen vahvistaa tdlkiin syyttiijii.
syyttdjd, kSrdjdoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus
Suomen ollessa tiytdntii6npanovaltio toi

-

m iva lta

isia

vi ra

nomaisia ovat:

poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaiset
Helsingin kdrdjiioikeus ja Helsingin kiiriijiioikeuden tuomiopiirissd toimivat syftejet. Todistajien, asiantuntijoiden ja asianosaisten kuulemisesta tuomioistuimessa huolehtii kuitenkin se kdrdjdoikeus, jonka
tuomiopiirissd kuultavalla on koti- tai asuinpaikka taikka jossa hdn
oleskelee. Erityisestd syystd myris muu kdrdjdoikeus tai syyttdjd voi
toimia tdytdnt66npanoviranomaisena.

33 ortiklon 7 kohdon b olakohto (direktiivin 5 ortiklon 2 kohto, kielet)
Suomeen toimitettava tutkintamddrdys ja 22 artiklassa tarkoitettu pyyntri
kauttakuljetuksesta on tehtdvd suomen, ruotsin tai englannin kielelld taikka siihen on !iitettdvd kSSnncis jollekin niistd kielisti. Tdytdntririnpanoviranomainen voi hyvfiksyd mycis muulla kielelli toimitetun tutkintamiirdyksen, jos hyvdksymiselle ei muutoin ole estetti.
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Suomen pysyvd edustusto Euroopan unionissa

EUROOPAN PARLAMENTTN JA NEUVOSTON D|REKT|TVt 2OL4l LIEU
RI KOSASIO ITA KOSKEVASTA E U ROO PPALAISESTA TUTKI NTEMAANAYKSESTA

Oikeusministerici pyytee Suomen pysyvdd edustustoa Euroopan unionissa
toimittamaan oheiset direktiivin 2OL4l4L/EU 31ja 33 artiklan
edellyttdmdt ilmoitukset Euroopan komissiolle.
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