FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014

673/2014
Lag
om ändring av strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 2 §, 9 kap. 7 § 3 mom., 25 kap. 9 a §, 35 kap. 7 § och
50 kap. 7 §,
sådana de lyder, 6 kap. 2 § i lag 515/2003, 9 kap. 7 § 3 mom. i lag 61/2003, 25 kap. 9 a § i
lag 1161/2005, 35 kap. 7 § i lag 769/1990 och 50 kap. 7 § i lag 654/2001, samt
fogas till 6 kap. en ny 8 a § och till 8 kap. en ny 3 a § som följer:
6 kap.
Om bestämmande av straff
2§
Straffskala och avvikelser från den
Ett straff bestäms enligt den straffskala
som gäller för brottet i fråga. Från den kan
avvikas enligt 8 och 8 a §. Maximistraffet
enligt straffskalan får överskridas så som
anges i 7 kap.

det maximala fängelse- eller bötesstraffet för
brottet och lägst det minimum i den straffart
som föreskrivs för brottet. Om det föreskrivna strängaste straffet är fängelse på viss
tid, får domstolen döma till böter i stället för
fängelse, om det finns särskilda skäl för detta.
I domen ska utöver det utdömda straffet
också uppges vilket straff som domstolen skulle
ha dömt ut utan ovan avsedd medverkan.
8 kap.
Om preskription

8a§
Lindring av straffskalan på grund av
erkännande
Straffet bestäms med iakttagande av en
lindrigare straffskala, om gärningsmannen
har medverkat till utredningen av sitt brott på
det sätt som föreskrivs i 1 kap. 10 och 10 a §
och 5 b kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997) samt i 3 kap. 10 a § i förundersökningslagen (805/2011).
När ett straff bestäms enligt 1 mom. får
gärningen dömas till högst två tredjedelar av
RP 58/2013
LaUB 5/2014
RSv 68/2014

3a§
Avbrytande av preskription av åtalsrätt på
grundval av domsförslag
Om preskriptionen av åtalsrätten inte redan
har avbrutits med stöd av 3 §, avbryts preskriptionen av åtalsrätten när den brottsmisstänkte eller svaranden i ett brottmål undertecknar ett domsförslag som avses i 1 kap.
10 § i lagen om rättegång i brottmål.
Domsförslag avbryter inte preskriptionen
av åtalsrätten i mål som senare avvisas.
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9 kap.

35 kap.

Om straffansvar för juridiska personer

Om skadegörelse

7§

7§

Avstående från straffyrkande

Åtgärdseftergift

— — — — — — — — — — — — —
Ett beslut om att avstå från ett straffyrkande mot en juridisk person eller att återta
ett straffyrkande delges per post eller med
iakttagande av 11 kap. i rättegångsbalken. På
beslutet tillämpas vad som i 1 kap. 6 a § 2
mom. och 11 § 1 och 3 mom. i lagen om
rättegång i brottmål föreskrivs om beslut om
åtalseftergift.
— — — — — — — — — — — — —

Vid skadegörelse och lindrig skadegörelse
får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller
straff, om den som misstänks för brott eller
gärningsmannen har ersatt skadan och skadestånd prövas vara en tillräcklig påföljd.
50 kap.
Om narkotikabrott
7§
Åtgärdseftergift

25 kap.
Om brott mot friheten
9a§
Åtgärdseftergift
Vid bortförande av barn får eftergift ske i
fråga om åtal eller straff, om den som misstänks för brott eller gärningsmannen frivilligt
har återlämnat barnet, om barnets bästa kräver det eller om rättegång och straff med
hänsyn till de orsaker som lett till gärningen
måste anses oskäliga.

För bruk av narkotika och andra brott enligt detta kapitel som har samband med bruk
av narkotika får, utöver vad som föreskrivs i
lagen om rättegång i brottmål eller i denna
lag, eftergift ske i fråga om åtal eller straff,
om det misstänkta brottet eller brottet med
hänsyn till mängden och typen av narkotika,
brukssituationen och omständigheterna även i
övrigt bedömt som en helhet måste anses
ringa. Eftergift får också ske i fråga om åtal
eller straff, om den som misstänks för brott
eller gärningsmannen har sökt vård som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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