Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen (utkast
16.3.2020)
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras. Enligt propositionen föreslås att bestämmelsen om
åtalsrätten för olaga hot ändras så att gärningen faller under allmänt åtal, om olaga hot riktas mot en person på
grund av hans eller hennes arbetsuppgifter och gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens personal. Åklagaren
får väcka åtal för olaga hot även om gärningen har riktats mot en person på grund av hans eller hennes
offentliga förtroendeuppdrag.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet Ett inkluderande och kunnigt Finland för statsminister Sannar Marins regering
ska det under regeringsperioden vidtas sådana förvaltningsövergripande åtgärder med vilka man ingriper
kraftigare i systematiska trakasserier, hot eller att någon görs till måltavla, som hotar yttrandefriheten,
myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen. Tillräckliga resurser samt expertis ska
tryggas för bekämpning och utredning av de brott som nämns ovan. Systematisk uppföljning av läget kring
diskriminering och hatbrott ska främjas nationellt och internationellt. Denna regeringsproposition är en del av
de åtgärder som nämns i regeringsprogrammet.
Lagmännen vid tingsrätterna lade den 19 december 2018 fram ett lagstiftningsförslag för justitieministeriet om
straffrättsligt skydd för rättskipningspersonalen mot fientligt medieinflytande. Polisstyrelsen,
Riksåklagarämbetet och tingsrätternas lagmän lade den 17 juni 2019 fram ett förslag för justitieministeriet till
ändringar i lagstiftningen i syfte att ingripa i riktade trakasserier mot myndigheter.
Beredning
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.
—————

Lagförslag

Lag
om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 25 kap. 9 §,
sådan den lyder i lag 441/2011, som följer:
25 kap.
Om brott mot friheten
9§
Åtalsrätt
Åklagaren får väcka åtal för frihetsberövande av oaktsamhet, olaga hot eller olaga tvång endast, om
målsäganden anmäler brottet till åtal eller om ett livsfarligt hjälpmedel har använts vid olaga hot eller olaga
tvång, eller om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.
Åklagaren får därtill väcka åtal för olaga hot, om gärningen har riktat sig mot en person på grund av hans
eller hennes arbetsuppgifter och gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens personal. Åklagaren får väcka åtal
för olaga hot även om gärningen har riktat sig mot en person på grund av hans eller hennes offentliga
förtroendeuppdrag.
Åklagaren får inte väcka åtal för egenmäktigt omhändertagande av barn, om detta skulle strida mot barnets
fördel. Innan åtal väcks ska socialnämnden i den kommun höras där barnet är bosatt eller befinner sig eller
som annars uppenbarligen har de bästa uppgifterna om barnet.
Denna lag träder i kraft den 20 .
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