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Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2012

296/2012
Lag
om ändring av 23 kap. 5 § i strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 23 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 1198/2002, som följer:
23 kap.
Om trafikbrott
5§
Fylleri i sjötrafik
Den som manövrerar ett fartyg eller som i
ett fartyg sköter en uppgift som väsentligt
påverkar fartygets trafiksäkerhet, efter att ha
1) förtärt alkohol i en sådan mängd att
alkoholhalten medan uppgiften utförs eller
därefter är minst 1,0 promille i hans eller
hennes blod eller minst 0,44 milligram per
liter i utandningsluften, eller att hans eller
hennes förmåga till de prestationer som uppgiften kräver är nedsatt, eller
2) intagit annat rusmedel än alkohol eller
intagit sådant rusmedel och alkohol så att
hans eller hennes förmåga till de prestationer
som uppgiften kräver är nedsatt,
och omständigheterna är sådana att gärRP 16/2012
LaUB 4/2012
RSv 43/2012

ningen är ägnad att äventyra någon annans
säkerhet, ska för fylleri i sjötrafik dömas till
böter eller till fängelse i högst två år.
För fylleri i sjötrafik döms också den som
manövrerar ett fartyg i yrkesmässig sjötrafik,
eller i ett sådant fartyg på förordnande sköter
en arbetsuppgift som väsentligt påverkar fartygets trafiksäkerhet eller förhindrandet av
miljöförorening, efter att ha förtärt alkohol i
en sådan mängd att alkoholhalten medan
uppgiften utförs eller därefter är minst
0,5 promille i hans eller hennes blod eller
minst 0,22 milligram per liter i utandningsluften.
För fylleri i sjötrafik döms dock inte, om
det fartyg som manövrerats är en roddbåt
eller ett med en sådan i fråga om storlek, fart
eller annars jämförbart fartyg eller om den
uppgift som avses i 1 mom. har skötts i ett
sådant fartyg.
Denna lag träder i kraft den 21 juni 2012.
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