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Lag
om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) 16 kap.

2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 232/2015, som följer:

16 kap.

Anmälningar och lämnande av upplysningar

2 §

Anmälan om att en frihetsberövad frigivits eller avlägsnat sig från förvaringslokalen

Anmälan om att en frihetsberövad frigivits eller avlägsnat sig från förvaringslokalen får
lämnas till målsäganden eller någon annan person, om det på grund av den frihetsberöva-
des beteende eller av denne framförda hotelser finns grundad anledning att misstänka att
den frihetsberövade gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot någondera av de ovan-
nämndas liv, hälsa eller frihet eller mot en sådan persons liv, hälsa eller frihet som står nå-
gondera av dem nära. Har den frihetsberövade meddelats besöksförbud enligt lagen om
besöksförbud (898/1998) eller en skyddsåtgärd som anmälts till informationssystemet för
polisärenden med stöd av 4 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015),
kan anmälan också göras till den som förbudet eller åtgärden avses skydda. 

En målsägande som på det sätt som avses i 4 kap. 19 § i förundersökningslagen har
meddelat att han eller hon vill få en anmälan om att en häktad som häktats på grund av
våldtäkt, grov våldtäkt, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, sexuellt ut-
nyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn, dråp, mord, dråp under förmildrande
omständigheter, grov misshandel, förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa, grovt
hemfridsbrott, grovt frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av
gisslan, förberedelse till tagande av gisslan, olaga förföljelse, grovt rån eller förberedelse
till grovt rån eller försök till eller medverkan till ett sådant brott har frigivits eller rymt ska
utan ogrundat dröjsmål få en sådan anmälan. För att anmälan ska få göras krävs det att det-
ta inte bedöms äventyra den häktades liv eller hälsa. 

Anmälan enligt denna paragraf ska göras finkänsligt. Målsäganden eller någon annan
som hotas och som avses i denna paragraf får inte underrättas mot deras uttryckliga vilja.
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Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 8 januari 2016
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