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L a g
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om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 5 § 2 mom.,

12 § 2 mom. och 16 § 4 mom. som följer:

5 §

Tidpunkten för när de grundläggande
uppgifterna om en rättegång blir offentliga

— — — — — — — — — — — — —
I ett ärende som gäller en hemlig metod för

inhämtande av information enligt 10 kap. i
tvångsmedelslagen (806/2011) eller 5 kap. i
polislagen (872/2011) eller tullåtgärder enligt
20 f § i tullagen (1466/1994) och i vilket den
som är föremål för metoden för inhämtande
av information eller åtgärder inte behöver
höras vid behandlingen av yrkandet på meto-
den eller åtgärder, blir de grundläggande
uppgifterna offentliga först när den som mis-
stänks för brott eller är föremål för metoden
eller åtgärder senast ska underrättas om an-
vändningen av metoden eller åtgärder, om
inte domstolen beslutar att de grundläggande
uppgifterna ska bli offentliga före det.

12 §

En parts rätt att ta del av en handling

— — — — — — — — — — — — —
En parts rätt enligt 1 mom. gäller inte
1) kontaktinformation som avses i 11 §

2 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet,

2) rättegångshandlingar som upprättats vid
en domstol, före den tidpunkt som avses i
8 §,

3) ett ärende som gäller en hemlig metod
för inhämtande av information enligt 10 kap.
i tvångsmedelslagen eller 5 kap. i polislagen
eller tullåtgärder enligt 20 f § i tullagen och i
vilket den som är föremål för metoden för
inhämtande av information eller åtgärder inte
behöver höras vid behandlingen av yrkandet
på metoden eller åtgärder, eller

4) rättegångshandlingar till den del de
innehåller uppgifter om domstolens överlägg-
ning.

16 §

Offentligheten i tvångsmedelsärenden

— — — — — — — — — — — — —
Ett ärende som gäller en hemlig metod för

inhämtande av information enligt 10 kap. i
tvångsmedelslagen eller 5 kap. i polislagen
eller tullåtgärder enligt 20 f § i tullagen och i
vilket den som är föremål för metoden för
inhämtande av information eller åtgärder inte
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behöver höras vid behandlingen av yrkandet
på metoden eller åtgärder, handläggs och av-
görandet avkunnas utan att allmänheten är
närvarande. Den rättegångshandling som
innehåller avgörandet samt övriga rättegångs-
handlingar i ärendet blir offentliga när den
som misstänks för brott eller är föremål för

metoden för inhämtande av information eller
åtgärder senast ska underrättas om använd-
ning av metoden eller åtgärder, om inte dom-
stolen av särskilda skäl beslutar att hand-
lingen ska bli offentlig före det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

2 821/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


