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L a g

735/2015

om ändring av 2 c och 15 kap. i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 2 c kap. 11 § 1 mom. 3 punkten samt 15 kap. 1 och 4 §, 10 §

2 mom. och 13 §,
sådana de lyder, 2 c kap. 11 § 1 mom. 3 punkten i lag 780/2005, 15 kap. 1 § i lagarna

563/1998 och 361/2003 samt 15 kap. 4 §, 10 § 2 mom. och 13 § i lag 563/1998, som följer:

2 c kap.

Om fängelse

11 §

Avtjänande av hela strafftiden i fängelse

När en domstol dömer ut ett straff, kan den
på yrkande av åklagaren besluta att den
dömde friges från fängelset först när han eller
hon avtjänat hela den ådömda strafftiden, om
— — — — — — — — — — — — —

3) gärningsmannen på basis av de omstän-
digheter som framgår av brotten och en ut-
redning enligt 17 kap. 37 § 3 mom. i rätte-
gångsbalken ska anses vara synnerligen farlig
för någon annans liv, hälsa eller frihet.
— — — — — — — — — — — — —

15 kap.

Om brott mot rättskipning

1 §

Osann utsaga inför domstol

Om
1) ett vittne eller en sakkunnig inför dom-

stol eller
2) någon annan inför domstol under ed

eller försäkran lämnar en osann uppgift i
saken eller utan lagligt skäl förtiger en om-
ständighet som hör till saken,

ska han eller hon för osann utsaga inför
domstol dömas till fängelse i högst tre år.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också
när någon hörs med hjälp av videokonferens,
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telefon eller någon annan i 17 kap. 52 eller
56 § i rättegångsbalken avsedd teknisk metod
för dataöverföring utan att han eller hon är
personligen närvarande i domstolen.

4 §

Oaktsam osann utsaga

Den som
1) i egenskap av vittne eller sakkunnig

inför domstol eller
2) under ed eller försäkran inför domstol

eller vid ett myndighetsförfarande som kan
jämställas med en rättegång

av oaktsamhet lämnar en osann uppgift i
saken eller förtiger en omständighet som hör
till saken, ska för oaktsam osann utsaga dö-
mas till böter eller fängelse i högst sex måna-
der.

10 §

Underlåtenhet att anmäla grovt brott

— — — — — — — — — — — — —
Till straff för underlåtenhet att anmäla

grovt brott döms dock inte den som för att
förhindra brottet borde ha angivit sin make
eller tidigare make eller sin nuvarande
sambo, ett syskon eller en släkting i rätt upp-
eller nedstigande led, eller borde ha angivit
en person till vilken han eller hon har någon
annan nära relation som är jämförbar med ett
parförhållande eller med släktskap.

13 §

Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna om osann utsaga tilläm-
pas inte, om

1) den som avgett utsagan rättar denna
eller uppger det som han eller hon har förtigit
innan hörandet eller förhöret avslutas, eller

2) den som avgett utsagan inte har kunnat
hålla sig till sanningen utan att löpa risk för
att bli ställd till ansvar för ett brott eller en
med ett brott jämförbar lagstridig gärning
som personen själv har begått.

Bestämmelserna om osann utsaga inför
domstol tillämpas inte på ett vittne som hörs i
ett brottmål, om vittnet

1) är en målsägande som inte har några
anspråk i ärendet,

2) har åtalats för samma gärning eller en
gärning som står i omedelbart samband med
den gärning som åtalet gäller,

3) har förelagts strafforder eller ordnings-
bot för en gärning som avses i punkt 2,

4) har begått en gärning som med stöd av
3 kap. 9 § i förundersökningslagen inte över-
lämnas till åklagaren för prövning eller som
åklagaren med stöd av 1 kap. 7 eller 8 § i
lagen om rättegång i brottmål eller någon
annan motsvarande bestämmelse om åtgärds-
eftergift har beslutat att inte väcka åtal för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 12 juni 2015
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