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om ändring av 15 och 23 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) 15 § 1 och

2 mom. samt 23 § 1 mom., av dem 15 § 2 mom. sådant det lyder i lag 192/2011 och 23 §
1 mom. sådant det lyder i lag 543/2007, som följer:

15 §

Begränsningar i användningen av
tvångsmedel

Om begäran om rättshjälp avser eller dess
uppfyllande förutsätter att tvångsmedel enligt
tvångsmedelslagen (806/2011) används, får
tvångsmedel inte användas om detta inte
skulle vara tillåtet enligt finsk lag i ett sådant
fall där den gärning till vilken begäran hänför
sig har begåtts i Finland under motsvarande
omständigheter.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock
inte verkställandet när det gäller penning-
tvättsbrott av en begäran om rättshjälp i en
situation där den person som misstänks för
det brott som avses i begäran är delaktig i det
brott genom vilket egendom frånhänts någon
eller vinning erhållits, och inte heller ett så-
dant föreläggande att säkra data som avses i 8
kap. 24 § i tvångsmedelslagen.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Användning av tvångsmedel för inhämtande
av bevis och för säkerställande av verk-

ställigheten av en förverkandepåföljd

På grundval av en begäran om rättshjälp
som har framställts av en utländsk myndighet
kan för inhämtande av bevis verkställas ge-
nomsökning, beslag och förelägganden att
säkra data, utföras teleavlyssning, teleöver-
vakning, systematisk observation, förtäckt in-
hämtande av information och teknisk obser-
vation samt genomföras täckoperationer, be-
visprovokationer genom köp och kontrolle-
rade leveranser och upptas signalement, om
detta ingår i begäran om rättshjälp eller är
nödvändigt för att verkställa begäran.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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