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Lag
om ändring av 41 kap. i strafflagen
Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 41 kap. 1 § och 2 § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 1 § i
lagarna 531/2007, 125/2011 och 691/2013 samt 2 § 1 mom. 1 punkten i lag 531/2007, och
fogas till 41 kap. en ny 7 a § som följer:
41 kap.
Om vapenbrott
1§
Skjutvapenbrott
Den som i strid med skjutvapenlagen
(1/1998)
1) överför eller för in till Finland, överför
från Finland, i kommersiellt syfte för ut,
transiterar eller tillverkar eller saluför, förvärvar, innehar eller överlåter ett skjutvapen, en
vapendel, patroner, särskilt farliga projektiler,
ett robot- eller raketuppskjutningssystem, en
gasspray eller ett effektivt luftvapen,
2) i kommersiellt syfte reparerar ett skjutvapen, en vapendel, ett robot- eller raketuppskjutningssystem, en gasspray eller ett effektivt luftvapen eller modifierar ett skjutvapen
eller en vapendel,
3) lånar ut ett skjutvapen, en vapendel, ett
robot- eller raketuppskjutningssystem, en gasRP 20/2014
FvUB 48/2014
RSv 317/2014

spray eller ett effektivt luftvapen till någon
som inte har rätt att inneha ett sådant föremål,
4) helt eller delvis försummar skyldigheten att föra register som en vapennäringsidkare ska föra enligt 25 § 1 mom. i skjutvapenlagen,
5) försummar den i 110 § 1 mom. i skjutvapenlagen föreskrivna skyldigheten att låta
besikta skjutvapen eller patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning,
6) försummar den i 112 a § i skjutvapenlagen föreskrivna skyldigheten att på polisinrättningen visa upp ett skjutvapen eller en
vapendel som försatts i varaktigt obrukbart
skick och som överförts eller förts in till
Finland,
7) försummar den i 110 b § i skjutvapenlagen föreskrivna skyldigheten att anbringa
en tillverkningsmärkning, tilläggsmärkning,
importmärkning eller förpackningspåskrift eller lämna in ett skjutvapen till Polisstyrelsen
för märkning, eller
8) anbringar en felaktig tillverknings-
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märkning, tilläggsmärkning, importmärkning
eller förpackningspåskrift eller avlägsnar eller ändrar en sådan märkning eller ett serieeller identifieringsnummer,
ska för skjutvapenbrott dömas till böter
eller fängelse i högst två år.
För skjutvapenbrott ska även den dömas
som exporterar skjutvapen, delar och väsentliga delar till skjutvapen och ammunition i
strid med artikel 4 eller 9 och på ett sätt som
avses i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 258/2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om
olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet
(FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.
Försök är straffbart.
Som skjutvapenbrott anses inte innehav av
ett skjutvapen, en vapendel, patroner, särskilt
farliga projektiler, ett robot- eller raketuppskjutningssystem, en gasspray eller ett effektivt luftvapen enligt 1 mom. 1 punkten, om
den som innehar ett sådant föremål på eget
initiativ gör en anmälan till polisen om föremålet och överlämnar det i polisens besittning.

2§
Grovt skjutvapenbrott
Om vid ett skjutvapenbrott
1) föremålet för brottet är ett särskilt farligt skjutvapen eller en stor mängd skjutvapen, effektiva luftvapen eller vapendelar,
— — — — — — — — — — — — —
och brottet även bedömt som en helhet är
grovt, skall gärningsmannen för grovt skjutvapenbrott dömas till fängelse i minst fyra
månader och högst fyra år.
— — — — — — — — — — — — —
7a§
Skjutbanebrott
Den som i strid med lagen om skjutbanor
(763/2015)
1) anlägger eller driver en skjutbana utan
tillstånd enligt 4 § 1 mom. i den lagen, eller
2) anlägger eller driver en småskalig
skjutbana utan att göra en anmälan enligt 4 §
2 mom. i den lagen,
ska för skjutbanebrott dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Denna lag träder i kraft den 1 december
2015.
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