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om ändring av förundersökningslagen
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förundersökningslagen (805/2011) 10 kap. 2 § 3 mom. och 11 kap. 1 § 1 mom.

samt
fogas till 3 kap. en ny 10 a § som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om hur förunder-
sökning ska genomföras

10 a §

Begränsning av förundersökningen på grund
av erkännande

Om det sker en förundersökning av två
eller flera brott som misstänks ha begåtts av
samma person och han eller hon har främjat
utredningen av ett eller flera misstänkta brott
genom ett erkännande, får åklagaren, om han
eller hon finner det befogat med beaktande av
sakens natur och de yrkanden som kan fram-
ställas, de kostnader som behandlingen up-
penbart medför och den tid som går åt för
den samt andra omständigheter, på framställ-
ning av undersökningsledaren bestämma att
förundersökning inte ska göras i fråga om
alla brott eller att förundersökningen av vissa
av brotten ska läggas ned.

Om förundersökningen begränsas med
stöd av 1 mom. på grund av ett erkännande,
får åklagaren samtidigt på framställning av
undersökningsledaren förbinda sig att yrka på

straff i enlighet med en lindrigare straffskala
som avses i 6 kap. 8 a § i strafflagen för det
misstänkta brott som förundersöks. Åklaga-
ren får ingå en motsvarande förbindelse
också när det pågår undersökning av ett mis-
stänkt brott vars utredning den som misstänks
för brottet har främjat genom att helt eller till
väsentliga delar erkänna brottet.

Om förfarandet i ärendet följer 2 mom., får
det ordnas en överläggning mellan åklagaren
och den som misstänks för brott samt avfattas
ett domsförslag med iakttagande av 1 kap. 10
och 10 a § i lagen om rättegång i brottmål.

Ett beslut om att avstå från förundersök-
ning eller att lägga ned en förundersökning
och åklagarens förbindelse att yrka på ett
lindrigare straff får återtas endast om ett i
1 mom. avsett erkännande återtas eller om
beslutet eller förbindelsen enligt ny utredning
som kommit fram i ärendet har grundat sig på
väsentligt bristfälliga eller felaktiga uppgif-
ter.

En förundersökning får inte lämnas ogjord
eller läggas ned och en i 2 mom. avsedd
förbindelse får inte ingås med stöd av denna
paragraf, om det föreskrivs ett strängare straff
än fängelse i sex år för det misstänkta brottet
eller det misstänkta brottet är ett brott som
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avses i 20 kap. 1, 4, 5, 6, 8 a eller 8 b § eller
i 21 kap. 4, 5, 6 a eller 7—15 § i strafflagen,
eller om ett viktigt allmänt eller enskilt in-
tresse kräver att det görs en förundersökning.

10 kap.

Avslutande av förundersökning

2 §

Avslutande av förundersökning

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om när förundersökningen

läggs ned och begränsas genom förundersök-
ningsmyndighetens och åklagarens avgö-
rande finns i 3 kap. 9, 10 och 10 a §.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Förundersökningsbeslut

Det ska fattas ett skriftligt beslut om att en
förundersökning inte görs, att den läggs ned
med stöd av 3 kap. 9 § 1 mom. eller 10 eller
10 a § och att den avslutas utan att saken
lämnas till åklagarens prövning. Detsamma
gäller andra liknande förundersökningsbeslut
som kan påverka en parts rättigheter, intres-
sen eller skyldigheter.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
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