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713/2011
Lag
om ändring av 17 kap. 17 och 18 b § i strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 17 och 18 b §, sådana de lyder, 17 § i lagarna
563/1998 och 777/2000 samt 18 b § i lag 650/2004, som följer:
17 kap.
Om brott mot allmän ordning
17 §

grund av att den uppenbart har ett konstnärligt värde.
18 b §

Spridning av våldsskildring

Olaglig visning eller spridning av
bildprogram bland minderåriga

Den som saluför, till uthyrning bjuder ut,
sprider eller på annat sätt tillhandahåller eller
håller tillgängligt eller i detta syfte tillverkar
eller i landet för in filmer eller andra bildprogram som visar rått våld, eller upptagningar
eller datafiler innehållande filmer eller andra
bildprogram som visar rått våld, ska för
spridning av våldsskildring dömas till böter
eller fängelse i högst två år.
Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas inte,
om det ska anses befogat att återge våld på
grund av att filmen, bildprogrammet, upptagningen eller datafilen är av sådan natur att
den tjänar spridning av information eller på

Den som för personer under 18 år
1) i strid med vad som föreskrivs i 5 §
1 mom. i lagen om bildprogram (710/2011)
offentligt visar eller bland dem sprider eller
på annat sätt för dem tillhandahåller eller
håller tillgängligt ett bildprogram som inte
har klassificerats eller för vilket det inte har
fastställts en åldersgräns på 18 år och i vilket
eller i samband med vilket det inte finns
tydliga märkningar, eller
2) i strid med förbudet i 6 § 1 mom. i den
lag som nämns i 1 punkten offentligt visar
eller bland dem sprider eller på annat sätt för
dem tillhandahåller eller håller tillgängligt ett
bildprogram, vars åldersgräns är 18 år,
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ska för olovlig visning eller spridning av
bildprogram bland minderåriga dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 17 juni 2011
Republikens President
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