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L a g

233/2011

om ändring av 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tvångsmedelslagen (450/1987) 5 a kap. 3 § 1 mom. och 3 a §, sådana de lyder, 3 §

1 mom. i lag 427/2009 och 3 a § i lag 646/2003, som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och
teknisk observation

3 §

Förutsättningar för teleövervakning

När någon är skäligen misstänkt för
1) ett brott för vilket det föreskrivna

strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,
2) ett brott som riktat sig mot ett automa-

tiskt databehandlingssystem och som har be-
gåtts med hjälp av en teleterminalutrustning,
koppleri, övergrepp i rättssak, olaga hot eller
narkotikabrott,

3) ett straffbart försök till ovan nämnda
brott,

4) förberedelse till brott som begås i terro-
ristiskt syfte,

5) grovt tullredovisningsbrott, eller för
6) grovt döljande av olagligt byte,
kan den myndighet som sköter förunder-

sökningen av brottet beviljas tillstånd att ut-
föra teleövervakning av en teleanslutning, te-

leadress eller teleterminalutrustning som den
misstänkte innehar eller annars kan antas an-
vända eller att inhämta uppgifter om en sådan
mobilteleapparats läge som den misstänkte
innehar eller annars kan antas använda, eller
tillfälligt stänga en sådan teleanslutning eller
teleterminalutrustning, om de uppgifter som
fås genom teleövervakningen eller den tillfäl-
liga stängningen av teleanslutningen eller te-
leterminalutrustningen kan antas vara av syn-
nerlig vikt för utredning av brottet.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Inhämtande av uppgifter om
mobilteleapparaters läge

Den myndighet som sköter förundersök-
ningen av ett brott som avses i 3 § 1 mom.
1—4 eller 6 punkten kan beviljas tillstånd att
få uppgifter om de mobilteleapparater som
det vid den förmodade brottstidpunkten har
registrerats uppgifter om i telesystemet via en
basstation som finns i närheten av den förmo-
dade brottsplatsen eller någon annan plats
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som är av betydelse för utredning av brottet,
om erhållandet av uppgifterna kan antas vara
av synnerlig vikt för utredning av brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Helsingfors den 11 mars 2011
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