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435/2013
Lag
om ändring av strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 21 kap. i strafflagen (39/1889) en ny 6 a §, till 25 kap. en ny 4 a § och till 31 kap.
en ny 2 a § som följer:
21 kap.
Om brott mot liv och hälsa

minerade betydelsen av sin egen verksamhet
vid förberedelsen till brottet, ska det som
föreskrivs i 1 mom. dock inte tillämpas.

6a§
Förberedelse till grovt brott mot liv eller
hälsa
Den som för att begå något av de brott som
avses i 1—3 eller 6 §
1) innehar ett skjut- eller eggvapen eller
något annat jämförbart livsfarligt redskap eller ett redskap som är särskilt lämpat som
redskap vid brottet,
2) kommer överens med någon annan om
att begå ett ovannämnt brott eller gör upp en
detaljerad plan för att begå brottet, eller
3) lejer eller befaller någon annan att begå
eller på annat sätt anstiftar ett ovannämnt
brott eller lovar eller erbjuder sig att begå
brottet,
ska för förberedelse till grovt brott mot liv
eller hälsa dömas till fängelse i högst fyra år.
Om faran för att brottet skulle fullbordas
var obetydlig av andra än tillfälliga orsaker
eller om personen frivilligt avstod från förberedelsen till brottet, förhindrade att förberedelsen fortsatte eller på något annat sätt eliRP 141/2012
LaUB 8/2013
RSv 61/2013

25 kap.
Om brott mot friheten
4a§
Förberedelse till tagande av gisslan
Den som för att begå ett brott som avses i
4§
1) innehar ett skjut- eller eggvapen eller
något annat jämförbart livsfarligt redskap eller ett redskap som är särskilt lämpat som
redskap vid brottet,
2) skaffar särskild information som behövs för begående av brottet,
3) ställer i ordning eller skaffar ett utrymme som behövs för att begå brottet, eller
4) kommer överens med någon annan om
att begå brottet eller gör upp en detaljerad
plan för att begå brottet,
ska för förberedelse till tagande av gisslan
dömas till fängelse i högst tre år.
Om faran för att brottet skulle fullbordas
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var obetydlig av andra än tillfälliga orsaker
eller om personen frivilligt avstod från förberedelsen till brottet, förhindrade att förberedelsen fortsatte eller på något annat sätt eliminerade betydelsen av sin egen verksamhet
vid förberedelsen till brottet, ska det som
föreskrivs i 1 mom. dock inte tillämpas.
31 kap.
Om rån och utpressning
2a§
Förberedelse till grovt rån
Den som för att begå ett brott som avses i
2§
1) innehar ett skjut- eller eggvapen eller
något annat jämförbart livsfarligt redskap el-

ler ett redskap som är särskilt lämpat som
hjälpmedel vid brottet,
2) skaffar särskild information som behövs för begående av brottet, eller
3) kommer överens med någon annan om
att begå brottet eller gör upp en detaljerad
plan för att begå brottet,
ska för förberedelse till grovt rån dömas
till fängelse i högst tre år.
Om faran för att brottet skulle fullbordas
var obetydlig av andra än tillfälliga orsaker
eller om personen frivilligt avstod från förberedelsen till brottet, förhindrade att förberedelsen fortsatte eller på något annat sätt eliminerade betydelsen av sin egen verksamhet
vid förberedelsen till brottet, ska det som
föreskrivs i 1 mom. dock inte tillämpas.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2013.
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