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322/2019

Lag
om ändring av förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förundersökningslagen (805/2011) 4 kap. 16 och 17 § och 11 kap. 2 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 818/2014, och
fogas till 7 kap. 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 kap.

Förundersökningsprinciperna och rättigheterna för dem som deltar i 
förundersökning

16 §

Underrättelse om den misstänktes rättigheter

När en person underrättas om att han eller hon är misstänkt för brott ska personen utan
dröjsmål och senast innan han eller hon hörs underrättas om sin rätt

1) att anlita ett biträde som han eller hon själv väljer,
2) att under de förutsättningar som anges i 2 kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål få

en försvarare,
3) att under de förutsättningar som anges i rättshjälpslagen (257/2002) få kostnadsfri

rättshjälp och kostnadsfritt biträde,
4) att få information om det brott som han eller hon är misstänkt för och om ändringar

som gäller brottsmisstanken,
5) till tolkning samt översättning av väsentliga handlingar så som föreskrivs i 13 §, i

2 kap. 16 § och 3 kap. 21 § i tvångsmedelslagen samt i 6 a kap. 3 § i lagen om rättegång i
brottmål,

6) att tiga och att också annars låta bli att medverka till utredningen av sitt brott.
En person som inte har fyllt 18 år och som är misstänkt för brott ska utöver vad som

föreskrivs i 1 mom. i möjligaste mån utan dröjsmål informeras om hur ärendets handlägg-
ning fortsätter och om de myndigheters roll som deltar i ärendets handläggning samt un-
derrättas

1) om att även vårdnadshavaren, intressebevakaren eller någon annan laglig företräda-
re underrättas om den misstänktes rättigheter,

2) om rätten för hans eller hennes vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig
företrädare att vara närvarande vid förhör i enlighet med 7 kap. 14 §,

3) vid behov om att utlämning av uppgifter i en bild- och ljudupptagning kan begränsas
med avseende på integritetsskyddet på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 7 § 2 mom. i denna
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lag och i 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
(370/2007) och om att ett ärende under de förutsättningar som anges i 15 § 5 punkten i den
lagen kan handläggas vid domstol utan att allmänheten är närvarande.

Den som är misstänkt för brott ska underrättas om de rättigheter som avses i 1 och
2 mom. på den misstänktes språk som avses i 12 §. Den misstänkte ska underrättas om den
rättighet som avses i 1 mom. 1 punkten skriftligen, om inte ärendet ska behandlas vid sum-
marisk förundersökning.

17 §

Skriftlig underrättelse om den frihetsberövades rättigheter

När den som är misstänkt för brott berövas sin frihet i samband med gripande, anhål-
lande eller häktning ska han eller hon utan dröjsmål underrättas om

1) de rättigheter som avses i 16 §,
2) rätten att få information enligt 15 §,
3) rätten till att någon av hans eller hennes närstående eller någon annan person under-

rättas om frihetsberövandet i enlighet med 2 kap. 2 § 2 mom. i lagen om behandlingen av
personer i förvar hos polisen,

4) rätten till hälso- och sjukvård enligt 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer
i förvar hos polisen och 6 kap. 1 § i häktningslagen,

5) rätten till handläggning av häktningsärendet vid domstol inom den tid som före-
skrivs i 3 kap. 5 § i tvångsmedelslagen och den häktades rätt till ny behandling av ett
häktningsärende enligt 3 kap. 15 § i den lagen.

En frihetsberövad som inte fyllt 18 år ska utöver det som föreskrivs i 1 mom. dessutom
utan dröjsmål underrättas om

1) att en misstänkt som inte fyllt 18 år inte får häktas eller på förordnande fortsätta hål-
las häktad, om inte vägande skäl kräver det,

2) tillämpliga alternativ till häktning.
En utländsk frihetsberövad ska utöver det som föreskrivs i 1 och 2 mom. utan dröjsmål

underrättas om rätten till att en diplomatisk beskickning eller ett konsulat som företräder
hans eller hennes hemland underrättas om frihetsberövandet.

Den frihetsberövade ska underrättas om de rättigheter som avses i 1–3 mom. skriftligen
och på den misstänktes språk som avses i 12 §.

7 kap.

Förhör

14 §

När en laglig företrädare för en omyndig får vara närvarande vid förhör

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om en laglig företrädare för en person som inte fyllt 18 år och som är misstänkt för brott

förbjudits att vara närvarande vid förhör med stöd av 3 mom. eller om den lagliga företrä-
daren inte har kunnat nås, får en annan till den misstänkte närstående vuxen vara närva-
rande vid förhör, om dennes närvaro ligger i den misstänktes intresse och om närvaron inte
försvårar utredningen av brottet eller äventyrar tystnadsplikten. Om det inte är möjligt att
underrätta den misstänktes lagliga företrädare om de rättigheter som avses i 4 kap. 16 eller
17 §, ska någon annan till den misstänkte närstående vuxen underrättas.
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11 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

Innehållet vid summarisk förundersökning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Summarisk förundersökning får göras utan att 5 kap. 1 § eller 7 kap. 11 § iakttas.

————
Denna lag träder i kraft den 11 juni 2019.

Helsingfors den 15 mars 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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