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899/2020

Laki
pakkokeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pakkokeinolain (806/2011) 6 luvun 3 §:n 4 momentti ja 8 §:n 4 momentti

sekä 7 luvun 21 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 luvun 21 §:n 5 momentti laissa
434/2017, seuraavasti:

6 luku

Vakuustakavarikko

3 §

Väliaikainen vakuustakavarikko

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos 1 momentissa tarkoitettu syyttäjän päätös on lähetetty toiseen Euroopan unionin jä-

senvaltioon omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytän-
töönpanosta Euroopan unionissa annetussa laissa (540/2005) tai jäädyttämistä ja menete-
tyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1805 ja jäädyttämistä ja menete-
tyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionis-
sa koskevan asetuksen soveltamisesta annetussa laissa (895/2020) tarkoitettuna jäädyttä-
mispäätöksenä, toimenpide lakkaa olemasta voimassa kuitenkin vasta, jos vaatimusta va-
kuustakavarikosta ei ole tehty tuomioistuimelle viikon kuluessa siitä, kun syyttäjä on saa-
nut tiedon väliaikaistoimenpiteen täytäntöönpanosta. Voimassaolon lakkaamisesta syyttä-
jän on välittömästi ilmoitettava sille toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jolle väliaikaistoi-
mi on lähetetty täytäntöönpantavaksi.

8 §

Vakuustakavarikosta päättäminen vieraan valtion oikeusapupyynnön johdosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Euroopan unionin jäsenvaltiosta saapuneen, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttä-

mistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetussa laissa tarkoi-
tetun jäädyttämispyynnön sekä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien
päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) 2018/1805 ja jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien pää-
tösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltami-
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sesta annetussa laissa tarkoitetun jäädyttämispäätöksen osalta noudatetaan 1–3 momentin
sijasta, mitä mainituissa laeissa ja asetuksessa säädetään.

7 luku

Takavarikoiminen ja asiakirjan jäljentäminen

21 §

Takavarikosta päättäminen vieraan valtion oikeusapupyynnön johdosta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Euroopan unionin jäsenvaltiosta saapuneen, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyt-

tämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetussa laissa tar-
koitetun jäädyttämispyynnön, rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä
koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetussa laissa (430/2017) tarkoitetun takava-
rikkopäätöksen sekä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten
vastavuoroisesta tunnustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) 2018/1805 ja jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätös-
ten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamises-
ta annetussa laissa tarkoitetun jäädyttämispäätöksen osalta noudatetaan 1–4 momentin
sijasta, mitä mainituissa laeissa ja asetuksessa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2020.
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