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rikosvahinkolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosvahinkolain (1204/2005) 9 §:n 2 momentti, 20 § ja 29 §:n 1 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 47 a § seuraavasti:

9 §

Kärsimyksen korvaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Korvaus kärsimyksestä määrätään vahin-

gonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 2 momentissa
säädettyjen perusteiden mukaan. Korvaus on
kuitenkin enintään 3 300 euroa vähennettynä
tämän lain 19 §:ssä tarkoitetun muualta tule-
van korvauksen määrällä. Seksuaalirikoksen
uhrille voidaan kuitenkin suorittaa korvausta
enintään 8 800 euroa tai, jos uhri oli tekohet-
kellä kahdeksaatoista vuotta nuorempi, enin-
tään 15 000 euroa vastaavasti vähennettynä.

20 §

Perusvähennys

Vahinkoa kärsineelle saman vahinkotapah-
tuman perusteella kivusta ja särystä sekä
muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä hai-
tasta ja kärsimyksestä suoritettavien korvaus-
ten yhteismäärästä tehdään perusvähennys,
jonka määrä on 200 euroa.

29 §

Hakemuskulujen korvaaminen

Hakijalle suoritetaan vaatimuksesta koh-
tuullinen korvaus tämän lain mukaisen kor-
vauksen hakemisesta aiheutuneista kuluista,
jos hänelle on asian tuomioistuinkäsittelyä
varten myönnetty oikeusapua tai määrätty oi-
keudenkäyntiavustaja oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvun
1 a §:n nojalla. Samoin menetellään, jos asiaa
ei ole käsitelty tuomioistuimessa, mutta ha-
kija täyttää oikeusavun saamiselle säädetyt
taloudelliset edellytykset. Hakemuskuluja ei
kuitenkaan korvata, jos hakemus on selvästi
perusteeton.
— — — — — — — — — — — — —

47 a §

Oikeusrekisterikeskuksen oikeus saada tietoja

Oikeusrekisterikeskuksella on salassapito-
säännösten ja -määräysten estämättä oikeus
pyynnöstä saada maksutta Valtiokonttorilta ja
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tuomioistuimelta tiedot ja asiakirjat, jotka
ovat välttämättömiä valtion takautumisoikeu-
teen perustuvan saamisen tai 42 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun takaisinperintää koske-
vaan päätökseen perustuvan valtion saamisen
perimiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyllä
rikoksella aiheutetun vahingon korvaamiseen
sovelletaan tämän lain 9 §:n 2 momentin ja
20 §:n sijasta tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä 48 §:ssä säädetään,
9 §:n 2 momentissa ja 20 §:ssä säädettyjä
euromääriä tarkistetaan seuraavan kerran 1
päivästä tammikuuta 2015.
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