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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja

tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun
lain (729/2010) 5 ja 10 §, sellaisena kuin niistä on 10 § osaksi laissa 831/2011, seuraavasti:

5 §

Täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset

Todisteiden luovuttamismääräyksen täy-
täntöönpanoon liittyviä syyttäjäntehtäviä ovat
toimivaltaisia hoitamaan:

1) Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirissä
toimiva kihlakunnansyyttäjä, jos määräyk-
sessä tarkoitettu todiste sijaitsee Helsingin
hovioikeuden tuomiopiirin alueella;

2) Oulun käräjäoikeuden tuomiopiirissä
toimiva kihlakunnansyyttäjä, jos määräyk-
sessä tarkoitettu todiste sijaitsee Rovaniemen
hovioikeuden tuomiopiirin alueella;

3) Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopii-
rissä toimiva kihlakunnansyyttäjä, jos määrä-
yksessä tarkoitettu todiste sijaitsee Turun tai
Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin alueella;

4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio-
piirissä toimiva kihlakunnansyyttäjä, jos

määräyksessä tarkoitettu todiste sijaitsee Itä-
Suomen hovioikeuden tuomiopiirin alueella.

Jos määräys koskee usean 1 momentin
1—4 kohdassa tarkoitetun tuomiopiirin alu-
eella sijaitsevia todisteita, niiden sijainnista ei
ole varmuutta tai on muu erityinen syy, 1
momentissa mainittu kihlakunnansyyttäjä on
toimivaltainen siitä riippumatta, minkä hovi-
oikeuden tuomiopiirin alueella luovutetta-
vaksi pyydetty todiste sijaitsee.

Erityisestä syystä toimivaltainen syyttäjä
voi olla myös muu kuin 1 tai 2 momentissa
tarkoitettu syyttäjä.

Todisteiden luovuttamismääräyksen täy-
täntöönpanoon liittyviä tehtäviä ovat toimi-
valtaisia hoitamaan myös poliisi, Tulli ja ra-
javartiolaitos, jos todisteen luovuttamismää-
räyksen perusteena on rikos, jonka tutkinta
Suomessa vastaavissa olosuhteissa tehtynä
Suomen lain mukaan kuuluisi mainitun vi-
ranomaisen toimivaltaan.
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10 §

Muutoksenhaku

Se, jota todisteiden luovuttamismääräys
koskee, voi saattaa määräyksen täytäntöönpa-
noa koskevan päätöksen käräjäoikeuden käsi-
teltäväksi. Asian käsittelyssä noudatetaan,
mitä pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n 2 momen-
tissa ja 7 luvun 15 §:ssä sekä tässä laissa
säädetään.

Toimivaltainen käräjäoikeus 1 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa on:

1) Helsingin käräjäoikeus, jos määräyk-
sessä tarkoitettu todiste sijaitsee Helsingin
hovioikeuden tuomiopiirin alueella;

2) Oulun käräjäoikeus, jos määräyksessä
tarkoitettu todiste sijaitsee Rovaniemen hovi-
oikeuden tuomiopiirin alueella;

3) Pirkanmaan käräjäoikeus, jos määräyk-
sessä tarkoitettu todiste sijaitsee Turun tai
Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin alueella;

4) Pohjois-Savon käräjäoikeus, jos määrä-
yksessä tarkoitettu todiste sijaitsee Itä-Suo-
men hovioikeuden tuomiopiirin alueella.

Jos valituksen kohteena on käräjäoikeuden
päätös takavarikkoasiassa tai sen käsittelyn
yhteydessä tehty päätös määräyksen täytän-
töönpanosta kieltäytymisestä tai täytäntöön-
panon lykkäämisestä, käräjäoikeuden päätök-
sestä saa valittaa. Myös käräjäoikeuden 1
momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa va-
littaa. Toimivaltainen hovioikeus on tällöin
se hovioikeus, jonka tuomiopiiriin päätöksen
tehnyt käräjäoikeus kuuluu.

Tässä pykälässä tarkoitettu muutoksen-
haku ei estä todisteiden luovuttamismääräyk-
sen täytäntöönpanoa, ellei asiaa käsittelevä
tuomioistuin toisin määrää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2014.

Tässä laissa tarkoitettuun syyttäjän päätök-
seen, joka on tehty ennen tämän lain voimaan
tuloa, haetaan muutosta tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleen lain mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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