
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 20 november 2012

L a g

620/2012

om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstift-
ningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsbe-

rövande och om tillämpning av rambeslutet

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Genomförande av rambeslutet

De bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i rådets rambeslut
2009/829/RIF om tillämpning mellan Euro-
peiska unionens medlemsstater av principen
om ömsesidigt erkännande på beslut om
övervakningsåtgärder som ett alternativ till
tillfälligt frihetsberövande, nedan rambeslu-
tet, ska iakttas som lag, om inte något annat
följer av denna lag.

2 §

Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och rambeslutet
1) erkänns och verkställs i Finland ett i

artikel 8.1 i rambeslutet avsett beslut om
övervakningsåtgärder som har utfärdats i en
annan medlemsstat i Europeiska unionen och
genomförs de övriga åtgärder som avses i
rambeslutet, samt

2) översänds ett i 9 § avsett beslut om
övervakningsåtgärder som har utfärdats i Fin-
land till en annan medlemsstat i Europeiska
unionen för att erkännas och verkställas.

2 kap.

Erkännande och verkställighet i Finland
av beslut om övervakningsåtgärder som

har utfärdats i en annan medlemsstat

3 §

Förutsättningar för att ta emot beslut

Ett beslut om övervakningsåtgärder tas
emot för att erkännas och verkställas i Fin-
land, om den som ställts under övervakning

1) är stadigvarande bosatt i Finland, och
2) samtycker till att övervakningen ordnas

i Finland.
Om den som ställts under övervakning inte

är stadigvarande bosatt i Finland, får ett be-
slut om övervakningsåtgärder tas emot med
samtycke av den myndighet som beslutar om
erkännande. Samtycke får lämnas, om den
som ställts under övervakning har begärt att
övervakningen ordnas i Finland och detta är
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motiverat med hänsyn till hans eller hennes
personliga förhållanden eller av andra sär-
skilda skäl.

4 §

Myndigheter som beslutar om erkännande
och anpassning

Beslut om erkännande av ett beslut om
övervakningsåtgärder fattas av

1) häradsåklagaren inom Helsingfors tings-
rätts domkrets, om övervakningen är avsedd
att ordnas inom Helsingfors eller Kouvola
hovrätts domkrets,

2) häradsåklagaren inom Norra Savolax
tingsrätts domkrets, om övervakningen är av-
sedd att ordnas inom Östra Finlands hovrätts
domkrets,

3) häradsåklagaren inom Uleåborgs tings-
rätts domkrets, om övervakningen är avsedd
att ordnas inom Rovaniemi hovrätts dom-
krets,

4) häradsåklagaren inom Birkalands tings-
rätts domkrets, om övervakningen är avsedd
att ordnas inom Åbo eller Vasa hovrätts dom-
krets.

Vilken som helst i 1 mom. avsedd åklagare
får besluta om erkännande av ett beslut om
övervakningsåtgärder oberoende av inom vil-
ken hovrätts domkrets övervakningen är av-
sedd att ordnas, om detta kan anses ända-
målsenligt med hänsyn till verkställigheten
av beslutet om övervakningsåtgärder eller av
andra särskilda skäl.

Den myndighet som beslutar om erkän-
nande är också behörig att besluta om anpass-
ning av övervakningsåtgärderna.

Den myndighet som beslutar om erkän-
nande får fatta ett beslut som avses i denna
paragraf efter att ha förhandlat om saken med
den polisinrättning inom vars verksamhets-
område övervakningen är avsedd att ordnas.

5 §

Verkställighet av beslut om övervakningsåt-
gärder

När ett beslut om att erkänna ett beslut om
övervakningsåtgärder har fattats, sörjer poli-
sen för att övervakningen genomförs.

För övervakningens längd gäller i tillämp-
liga delar vad som i tvångsmedelslagen
(450/1987) föreskrivs om reseförbuds giltig-
hetstid och hävning av reseförbud. Övervak-
ningen kan förlängas på begäran av den ut-
färdande medlemsstatens behöriga myndig-
het. Beslutet om förlängning fattas av den
domstol som avses i 14 § 1 mom. på fram-
ställning av den myndighet som beslutar om
erkännande.

6 §

Dubbel straffbarhet

Om ett beslut om övervakningsåtgärder
gäller en gärning som avses i artikel 14.1 i
rambeslutet, förutsätter ett erkännande av be-
slutet om övervakningsåtgärder inte att gär-
ningen utgör eller om den hade begåtts i
Finland under motsvarande förhållanden
skulle ha utgjort ett brott enligt finsk lag.

Om beslutet om övervakningsåtgärder gäl-
ler en annan gärning än en sådan som avses i
artikel 14.1, förutsätter beslutets erkännande
och verkställighet i Finland att gärningen ut-
gör eller om den hade begåtts i Finland under
motsvarande förhållanden skulle ha utgjort
ett brott enligt finsk lag.

7 §

Språk och översättningar

Det intyg som avses i artikel 10 i rambe-
slutet godtas om det har avfattats på finska,
svenska eller engelska eller åtföljs av en
översättning till något av dessa språk. Den
myndighet som beslutar om erkännande kan
också godta ett intyg på något annat språk än
finska, svenska eller engelska, om det inte
finns något annat hinder för godtagandet.

Den som ställts under övervakning har rätt
att få information om beslut som har fattas i
ärendet på ett språk som han eller hon förstår.

8 §

Utlämning av en person som ställts under
övervakning

Om den som ställts under övervakning be-
gärs utlämnad till den medlemsstat där beslu-
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tet om övervakningsåtgärder har utfärdats,
tillämpas på utlämningen lagen om utlämning
för brott mellan Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen
(1286/2003). Ett beviljande av utlämning för-
utsätter dock inte att det strängaste straffet i
den ansökande medlemsstatens lagstiftning
för den gärning som ligger till grund för
framställningen är ett frihetsstraff på minst
ett år.

3 kap.

Utfärdande av ett beslut om övervaknings-
åtgärder och översändande av beslutet

från Finland till en annan medlemsstat

9 §

Att utfärda ett beslut och översända det till
en annan medlemsstat

Ett beslut om övervakningsåtgärder får ut-
färdas och beslutet översändas till en annan
medlemsstat, om förutsättningarna för rese-
förbud enligt tvångsmedelslagen uppfylls och
den misstänkte är stadigvarande bosatt i den
andra medlemsstaten eller det är fråga om en
medlemsstat som avses i artikel 9.2 i rambe-
slutet. En förutsättning för översändande är
dessutom att det kan anses vara motiverat att
övervakningen av den som ställts under över-
vakning ordnas i den andra medlemsstaten
med hänsyn till hans eller hennes personliga
förhållanden eller av andra särskilda skäl och
han eller hon har samtyckt till att övervak-
ningen ordnas i medlemsstaten i fråga. I fråga
om innehållet i ett beslut om övervakningsåt-
gärder gäller i tillämpliga delar vad som före-
skrivs om reseförbud.

Den som ställts under övervakning medde-
las reseförbud tills det i den andra medlems-
staten har fattats ett beslut om erkännande
eller information om beslutet har kommit in
och delgetts den som ställts under övervak-
ning. På delgivningen tillämpas bestämmel-
serna om delgivning av stämning i brottmål.
Om det inte kan anses att ett reseförbud
räcker till för att trygga verkställigheten av
beslutet om övervakningsåtgärder, kan den
som ställts under övervakning häktas för den
ovan avsedda tiden i de fall där häktningsför-

utsättningarna enligt tvångsmedelslagen upp-
fylls.

10 §

Behöriga myndigheter

En domstol som handlägger ett i tvångs-
medelslagen avsett häktningsyrkande är be-
hörig att utfärda ett beslut om övervaknings-
åtgärder och översända det till en annan med-
lemsstat. Om inget häktningsyrkande fram-
ställs, är det den åklagare som är förordnad
för brottmålet i fråga som har ovan avsedda
behörighet.

11 §

Språk och översättningar

Den myndighet som har utfärdat ett beslut
om övervakningsåtgärder ska se till att det
intyg som avses i artikel 10 i rambeslutet
översätts till ett språk som den verkställande
staten godtar.

12 §

Behörighet att fatta följdbeslut

I fråga om följderna av en överträdelse av
villkoren för ett beslut om övervakningsåt-
gärder och om andra åtgärder som avses i
artikel 18.1 i rambeslutet beslutar den myn-
dighet som har utfärdat beslutet om övervak-
ningsåtgärder. Beslut om häktning av den
som ställts under övervakning ska emellertid
fattas av domstol.

På förfarandet vid utlämning till Finland
av en person som ställts under övervakning
tillämpas lagen om utlämning för brott mel-
lan Finland och de övriga medlemsstaterna i
Europeiska unionen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §

Rätt till biträde och försvarare

Den brottsmisstänkte har rätt att anlita ett
biträde.
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I fråga om förordnande av försvarare til-
lämpas 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997).

Om den som ställts under övervakning be-
finner sig i en främmande stat där ett rättsbi-
träde har utsetts för honom eller henne, förut-
sätter förordnandet av en försvarare särskilda
skäl med hänsyn till hans eller hennes rätts-
skydd. Försvararen förordnas då av en i 14 §
1 mom. avsedd tingsrätt.

14 §

Ändringssökande

Den som ställts under övervakning får föra
beslutet om erkännande av övervakningsåt-
gärder till den tingsrätt inom vilkens dom-
krets den häradsåklagare som har fattat beslu-
tet är verksam. Tingsrätten ska ta upp ärendet
till behandling utan dröjsmål. Tingsrättens
beslut får inte överklagas genom besvär.

I fråga om överklagande av ett domstols-
beslut som avses i 10 § tillämpas tvångsme-
delslagens bestämmelser om överklagande av

domstolsbeslut i ärenden som gäller reseför-
bud. Ett beslut som en åklagare utfärdat med
stöd av 10 § får föras till den tingsrätt inom
vilkens domkrets åklagaren i fråga är verk-
sam. Tingsrättens beslut får inte överklagas
genom besvär.

I fråga om handläggningen av ett ärende
som avses i 1 och 2 mom. tillämpas tvångs-
medelslagens bestämmelser om handläggning
av ärenden som gäller reseförbud. Ärendet
får avgöras i kansliet utan behandling i sam-
manträde om domstolen anser det lämpligt.
Behandlas ärendet muntligt i sammanträde
får det dock avgöras trots utevaro av den som
ställts under övervakning.

15 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december
2012.

Lagen tillämpas i förhållande till sådana
medlemsstater som har genomfört rambeslu-
tet.

Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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