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578/2011
Lag
om ändring av 17 kap. 16 a och 16 b § i strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 16 a och 16 b §, sådana de lyder i lag 663/2010, som
följer:
17 kap.
Om brott mot allmän ordning
16 a §
Penningspelsbrott
Den som
1) anordnar penningspel olovligen,
2) säljer eller förmedlar lotter för penningspel som anordnats av en annan penningspelssammanslutning än en sådan som nämns
i 11 § i lotterilagen (1047/2001) eller marknadsför sådana penningspel, i strid med förbudet i 62 § 2 mom. 1 punkten i den lagen,
3) säljer eller förmedlar lotter för penningspel till utlandet eller marknadsför penningspel i utlandet i strid med förbudet i 62 §
2 mom. 2 punkten i lotterilagen,
4) utan tillstånd av den som anordnar penningspel säljer eller förmedlar lotter, tar emot
spelinsatser eller förmedlar vinster som hänför sig till penningspel som anordnats av en
penningspelssammanslutning som nämns i
11 § i lotterilagen, i strid med förbudet i 62 §
2 mom. 3 punkten i den lagen, eller
5) upplåter en lokal för penningautomater
eller kasinospel som tillhandahålls av en anRP 207/2010
FvUB 32/2010
RSv 326/2010

nan penningspelssammanslutning än en sådan som nämns i 11 § i lotterilagen, i strid
med förbudet i 62 § 3 mom. i den lagen,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för penningspelsbrott dömas till böter eller fängelse
i högst två år.
16 b §
Lotteribrott
Den som
1) anordnar ett annat lotteri än ett sådant
som avses i 16 a § 1 punkten utan sådant
tillstånd som avses i lotterilagen,
2) på ett annat sätt än vad som avses i
16 a § bryter mot ett förbud i 62 § 1—4
mom. i lotterilagen,
3) använder avkastningen av ett lotteri på
ett sätt som väsentligt strider mot en bestämmelse i lag, tillståndet att anordna lotteriet
eller tillståndet att ändra det ändamål för
vilket avkastningen kan användas,
4) försummar den redovisningsskyldighet
som hör samman med anordnandet av lotterier,
5) anordnar ett sådant mindre lotteri som
avses i 27 § 1 mom. i lotterilagen utan att
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uppfylla de villkor som i 5 § i den lagen ställs
på den som anordnar ett lotteri,
6) väsentligt eller upprepat bryter mot villkoren eller bestämmelserna i tillståndet att
anordna lotteriet,
7) väsentligt eller upprepat anordnar penningspel i strid med den förordning som utfärdats med stöd av 13 c eller 14 § i lotterilagen, eller

8) bryter mot bestämmelserna i 14 b § i
lotterilagen om marknadsföring av penningspel,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för lotteribrott dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 20 maj 2011
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