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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 7 kap. 3 §, 8 kap. 1 § 3 mom. och 10 kap. 52 § som
följer:
7 kap.
Beslag samt kopiering av handlingar
3§
Förbud mot beslag och kopiering
Handlingar eller andra objekt som avses i
1 § får inte tas i beslag eller kopieras, om de
innehåller sådant som en person med stöd av
17 kap. 10—14, 16, 20 eller 21 § i rättegångsbalken har skyldighet eller rätt att vägra
vittna om.
Om tystnadsplikten eller tystnadsrätten
grundar sig på 17 kap. 11 § 2 eller 3 mom.
eller 13, 14, 16 eller 20 § i rättegångsbalken,
är en förutsättning för förbudet utöver det
som föreskrivs i 1 mom. dessutom att objektet innehas av en person som avses i bestämmelsen i fråga eller av någon som står i ett
sådant förhållande till honom eller henne som
avses i 22 § 2 mom. i det kapitlet, eller av
den till vars förmån tystnadsplikten eller tystnadsrätten har föreskrivits.
RP 46/2014
LaUB 19/2014
RSv 274/2014

Det finns dock inte något förbud mot beslag eller kopiering, om
1) den som avses i 17 kap. 11 § 2 eller
3 mom., 12 § 1 eller 2 mom., 13 § 1 eller
3 mom., 14 § 1 mom. eller 16 § 1 mom. i
rättegångsbalken och till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits samtycker till beslag eller kopiering,
2) en person som avses i 17 kap. 20 §
1 mom. i rättegångsbalken samtycker till beslag eller kopiering,
3) undersökningen gäller ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst sex år, och domstolen vid en
rättegång som gäller brottet skulle kunna förplikta personen att vittna med stöd av 17 kap.
12 § 3 mom., 13 § 2 eller 3 mom., 14 § 2
mom. eller 20 § 2 mom. i rättegångsbalken,
4) undersökningen gäller ett brott i fråga
om vilket det enligt 17 kap. 9 § 3 mom. i
rättegångsbalken inte föreligger rätt eller
skyldighet att vägra vittna i domstolen, och
det objekt som ska tas i beslag eller kopieras
inte innehas av en person som avses i 20 §
1 mom. i det kapitlet.
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Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf får en handling eller något annat objekt
tas i beslag, om det finns skäl att anta att
handlingen eller objektet har berövats någon
genom ett brott eller att de döms förverkade.
En handling eller något annat objekt får hållas i beslag eller som kopia, om de inte kan
lösgöras eller skiljas från det övriga som
tagits i beslag.

8 kap.
Genomsökning
1§
Definitioner
— — — — — — — — — — — — —
Med särskild husrannsakan avses genomsökning av ett utrymme beträffande vilket det
finns anledning att anta att genomsökningen
kommer att omfatta information som någon
enligt 17 kap. 10—14, 16, 20 eller 21 § i
rättegångsbalken har skyldighet eller rätt att
vägra vittna om och som enligt 7 kap. 3 § i
denna lag inte får tas i beslag eller kopieras.
— — — — — — — — — — — — —

10 kap.
Hemliga tvångsmedel
52 §
Förbud mot avlyssning och observation
Teleavlyssning, inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyssning och optisk observation får inte riktas
mot meddelanden mellan
1) en misstänkt och hans eller hennes rättsliga biträde som avses i 17 kap. 13 § 1 eller
3 mom. i rättegångsbalken eller tolk som
avses i 1 mom. i den paragrafen, eller den
som till det rättsliga biträdet står i sådant
förhållande som avses i 22 § 2 mom. i det
kapitlet,
2) en misstänkt och en i 17 kap. 16 i

rättegångsbalken avsedd präst eller någon annan person i motsvarande ställning, eller
3) en misstänkt som berövats sin frihet på
grund av brott och en läkare, en sjukskötare,
en psykolog eller en socialarbetare.
Om inte utredningen gäller ett brott för
vilket det föreskrivna strängaste straffet är
fängelse i minst sex år, får teleavlyssning,
inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyssning och optisk observation inte heller riktas mot meddelanden
mellan
1) en misstänkt och dennes närstående
som avses i 17 kap. 17 § 1 mom. i rättegångsbalken,
2) en misstänkt och en läkare eller någon
annan yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården som avses i 17 kap. 14 § 1 mom. i
rättegångsbalken, eller den som till läkaren
eller den yrkesutbildade personen står i sådant förhållande som avses i 22 § 2 mom. i
det kapitlet, eller
3) en misstänkt och en sådan upphovsman
till eller utgivare av ett meddelande som
gjorts tillgängligt för allmänheten eller utövare av programverksamhet som avses i
17 kap. 20 § 1 mom. i rättegångsbalken eller
den som till upphovsmannen, utgivaren eller
utövaren står i sådant förhållande som avses i
22 § 2 mom. i det kapitlet.
Om det under teleavlyssningen, inhämtandet av information i stället för teleavlyssning,
den tekniska avlyssningen eller den optiska
observationen eller vid något annat tillfälle
framkommer att det är fråga om ett meddelande som inte får avlyssnas eller observeras,
ska åtgärden avbrytas och de upptagningar
som fåtts genom den och anteckningarna om
de uppgifter som fåtts genom den genast
utplånas.
De förbud mot avlyssning och observation
som avses i denna paragraf gäller dock inte
sådana fall där en person som avses i 1 eller 2
mom. är misstänkt för samma brott som den
misstänkte eller ett brott som direkt anknyter
till det brottet och det också i fråga om denne
har fattats beslut om teleavlyssning, inhämtande av information i stället för teleavlyssning, teknisk avlyssning eller optisk observation.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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