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Lag
om ändring av 17 kap. i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 7 § 1 mom. och 7 b §, sådana de lyder, 17 kap.
7 § 1 mom. i lag 146/2014 och 7 b § i lagarna 756/2000 och 503/2017, samt
fogas till 17 kap. en ny 7 c § som följer:
17 kap.
Om brott mot allmän ordning
7§
Riksgränsbrott
Den som
1) överskrider eller försöker överskrida Finlands gräns utan att inneha ett till detta berättigande resedokument, visum, uppehållstillstånd eller något annat dokument som kan
jämställas med ett resedokument, eller som överskrider eller försöker överskrida gränsen
någon annanstans än genom ett tillåtet inrese- eller utreseställe eller i strid med ett annat
på lag grundat förbud än ett inreseförbud,
2) annars bryter mot bestämmelserna om överskridande av gränsen, eller
3) i strid med 51 § i gränsbevakningslagen eller utan tillstånd som avses i 52 § i den
lagen vistas eller färdas inom gränszonen eller vidtar någon åtgärd som är förbjuden inom
den,
ska för riksgränsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
7b§
Brott mot inreseförbud
Den som kommer till Finland trots att han eller hon meddelats ett giltigt
1) inreseförbud enligt 150 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004) eller inreseförbud
enligt artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, utfärdat av en annan i 3 § 19 punkten i utlänningslagen avsedd
Schengenstat, eller
2) inreseförbud enligt 150 § 3 mom. eller 170 § 1 mom. i utlänningslagen,
ska för brott mot inreseförbud dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
För brott mot inreseförbud döms inte en utlänning som finns registrerad i Schengens informationssystem i syfte att nekas inresa och vars inresa till Finland är tillåten i transiteRP 146/2018
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ringssyfte enligt artikel 6.5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399
om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).
7c§
Territoriekränkning
En militärperson från en främmande stat eller chefen för ett statsfartyg eller ett statsluftfartyg från en främmande stat, som
1) bryter mot territorialövervakningslagen (755/2000) på det sätt som avses i dess 44 §,
2) bryter mot bestämmelser i territorialövervakningslagens 4–9 § om överskridande av
gränsen till finskt territorium och uppehåll i landet, eller som
3) bryter mot tillståndsbestämmelserna i ett tillstånd som beviljats med stöd av 10 § i
territorialövervakningslagen,
ska för territoriekränkning dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
För territoriekränkning döms även den som i egenskap av medlem av en i 2 § 5 a-punkten i territorialövervakningslagen avsedd militär styrka utan beteckningar och som deltagare i en sådan styrkas verksamhet bryter mot förbudet enligt 10 a § i territorialövervakningslagen att överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet.
I ett ärende som gäller territoriekränkning får åklagaren avstå från att väcka åtal och
domstolen från att döma till straff, om territoriekränkningen omedelbart har kunnat avbrytas eller om den som gjort sig skyldig till kränkningen har avvisats eller utvisats på grund
av gärningen.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Helsingfors den 19 december 2018
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