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om ändring av 4 och 9 kap. i förundersökningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förundersökningslagen (805/2011) 4 kap. 12 § 4 mom. och 13 § samt 9 kap. 6 §

2 mom. samt
fogas till 9 kap. 6 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom.,

som följer:

4 kap.

Förundersökningsprinciperna och
rättigheterna för dem som deltar i

förundersökning

12 §

Handläggningsspråket vid förundersökning

— — — — — — — — — — — — —
Personer som inte är finsk-, svensk- eller

samiskspråkiga har rätt att vid förundersök-
ning använda ett språk som de förstår och
kan tala tillräckligt bra. Teckenspråkiga har
rätt att använda teckenspråk. Förundersök-
ningsmyndigheten ska ta reda på om en part
behöver tolkning. Förundersökningsmyndig-
heten ska se till att en part får den tolkning
som han eller hon behöver. Som tolk får

anlitas en redbar och annars för detta uppdrag
lämplig person som har den skicklighet som
krävs för uppdraget. Förundersökningsmyn-
digheten ska utse en ny tolk för uppdraget,
om en parts rättsskydd kräver det. Förunder-
sökningsmyndigheten kan utse en ny tolk för
uppdraget också när det finns andra vägande
skäl.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Översättning av handlingar

Handlingar eller delar av handlingar som
ingår i förundersökningsmaterialet och är vä-
sentliga med tanke på saken ska inom skälig
tid skriftligt översättas till det språk som av-
ses i 12 § och som en part använder, om
översättningen behövs för att bevaka partens
rättigheter.
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Med avvikelse från 1 mom. får väsentliga
handlingar eller delar av eller ett samman-
drag av dem översättas muntligt för en part,
om inte partens rättsskydd kräver att hand-
lingarna översätts skriftligt.

Förundersökningsmyndigheten ska se till
att en part får tillräcklig information om sin
rätt till en översättning av handlingar och vid
behov försäkra sig om huruvida parten vill ha
en översättning av handlingar som avses i
denna paragraf. Om en part avstår från sin
rätt till en översättning av handlingar, behö-
ver ingen översättning ges till parten.

Översättning enligt denna paragraf görs på
statens bekostnad, om inte förundersöknings-
myndigheten själv sköter översättningen.
Som översättare får anlitas en redbar och
annars för detta uppdrag lämplig person som
har den skicklighet som krävs för uppdraget.
Förundersökningsmyndigheten ska utse en ny
översättare för uppdraget, om en parts rätts-
skydd kräver det. Förundersökningsmyndig-
heten kan utse en ny översättare för uppdra-
get också när det finns andra vägande skäl.

I fråga om översättning gäller dessutom
vad som i språklagen och samiska språklagen
bestäms om översättning.

9 kap.

Förundersökningsmaterial

6 §

Förundersökningsprotokoll

— — — — — — — — — — — — —
I förundersökningsprotokollet ska tas in

förhörsprotokollen och redogörelser för un-
dersökningsåtgärderna och för de iakttagelser
i samband med åtgärderna som gjorts om
sådant som ska utredas vid förundersökning
samt till protokollet fogas de handlingar, in-
spelningar och fotografier som kommit till
vid undersökningen, om de kan antas ha be-
tydelse i saken och om inte något annat före-
skrivs i lag.

Det språk som använts av dem som hörts
under förundersökningen ska antecknas i för-
undersökningsprotokollet. Om en part har
hörts eller förhörts via tolk eller om en i
4 kap. 13 § 1 mom. avsedd väsentlig hand-
ling eller delar av eller ett sammandrag av
handlingen har översatts muntligt för en part
eller om parten har avstått från sin rätt till en
översättning av handlingar, ska detta anteck-
nas i förundersökningsprotokollet eller någon
annan handling.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 8 november 2013
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