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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om riksdagens justitieombudsman (197/2002) 5 § och
fogas till lagen ett nytt 1 a kapitel som följer:

5 §

Inspektioner

Justitieombudsmannen gör vid behov in-
spektioner för att göra sig förtrogen med
angelägenheter som omfattas av justitieom-
budsmannens laglighetskontroll. Justitieom-
budsmannen ska i synnerhet inspektera fäng-
elser och andra slutna inrättningar för att
övervaka hur de intagna behandlas samt för-
svarsmaktens olika enheter och Finlands mi-
litära krishanteringsorganisation för att ge akt
på hur beväringar och andra som fullgör mi-
litärtjänst samt krishanteringspersonalen be-
handlas.

Vid en inspektion har justitieombudsman-
nen och en av justitieombudsmannen förord-
nad tjänsteman vid riksdagens justitieom-
budsmans kansli rätt att få tillträde till alla
den övervakades lokaler och tillgång till den

övervakades alla datasystem samt att enskilt
få samtala med inspektionsobjektets personal
och med dem som tjänstgör eller är intagna
där.

1 a kap.

Nationell förebyggande mekanism mot
tortyr

11 a §

Nationellt besöksorgan

Riksdagens justitieombudsman är ett så-
dant nationellt besöksorgan som avses i arti-
kel 3 i det fakultativa protokollet till konven-
tionen mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning (FördrS93/2014).
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11 b §

Inspektionsuppdrag

Vid utförandet av uppdraget som nationellt
besöksorgan inspekterar justitieombudsman-
nen platser där personer är eller kan hållas
frihetsberövade antingen med stöd av ett be-
slut av en myndighet eller på dess uppmaning
eller med dess samtycke eller medverkan
(verksamhetsställe).

För att göra en inspektion har justitieom-
budsmannen och en av justitieombudsman-
nen förordnad tjänsteman vid riksdagens jus-
titieombudsmans kansli rätt att få tillträde till
alla verksamhetsställets lokaler och tillgång
till verksamhetsställets alla datasystem samt
att föra enskilda samtal med de frihetsberö-
vade och med verksamhetsställets personal
och med andra personer som kan lämna upp-
lysningar som är relevanta för inspektionen.

11 c §

Rätt att få uppgifter

Vid utförandet av uppdraget som nationellt
besöksorgan har justitieombudsmannen och
en av justitieombudsmannen förordnad tjäns-
teman vid riksdagens justitieombudsmans
kansli, oberoende av sekretessbestämmel-
serna, rätt att av myndigheter och av dem
som driver verksamhetsställena, få uppgifter
om hur många de frihetsberövade är, hur
många verksamhetsställen det finns och var
dessa ligger samt om behandlingen av de
frihetsberövade och under vilka förhållanden
de hålls i förvar, liksom även andra uppgifter
som behövs för uppdraget som nationellt be-
söksorgan.

11 d §

Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) får justitieombudsmannen obero-
ende av sekretessbestämmelserna lämna ut
uppgifter om frihetsberövade och om be-

handlingen av dem och under vilka förhållan-
den de hålls i förvar till den underkommitté
som avses i artikel 2 i det fakultativa proto-
kollet till konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behand-
ling eller bestraffning.

11 e §

Rekommendationer

Justitieombudsmannen kan vid utförandet
av uppdraget som nationellt besöksorgan
lämna de övervakade rekommendationer som
syftar till att förbättra behandlingen av fri-
hetsberövade och de förhållanden under vilka
de hålls i förvar samt till att förebygga tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

11 f §

Övriga tillämpliga bestämmelser

På justitieombudsmannens verksamhet
som nationellt besöksorgan tillämpas dess-
utom vad som föreskrivs i 6 och 8—11 § om
den verksamhet som utgör laglighetskontroll.

11 g §

Sakkunniga

Justitieombudsmannen kan anlita sakkun-
niga vid utförandet av uppdraget som natio-
nellt besöksorgan. Justitieombudsmannen
kan till sakkunnig utse en person som gett sitt
samtycke till det och som har relevant sak-
kunskap med tanke på det nationella besöks-
organets inspektionsuppdrag. Den sakkun-
nige kan delta i inspektioner som avses i
11 b §, varvid den paragrafen och 11 c § till-
lämpas på den sakkunniges befogenheter.

När den sakkunnige utför uppdrag som
avses i detta kapitel tillämpas bestämmelserna
om straffrättsligt tjänsteansvar på honom eller
henne. Bestämmelser om skadeståndsansvar
finns i skadeståndslagen (412/1974).

2 94/2014



11 h §

Förbud mot påföljder

Den som har lämnat uppgifter till det na-
tionella besöksorganet får inte påföras straff
eller andra påföljder på grund av detta.

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.
Lagens 5 § träder dock i kraft den 1 juli
2013.

Nådendal den 28 juni 2013
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