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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revi
dering av stadgandena om brott mot rättskipning, myndigheter 
och allmän onlning samt om sexualbrott 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition är ett led i totalrevide
ringen av Finlands .. strafflag, som härstam
mar från år 1889. A ven om strafflagen un
der dess giltighetstid har ändrats i flera re
priser uppfyller den inte längre de krav som 
bör ställas på en modern strafflagstiftning. 
Det första skedet av totalrevideringen gällde 
egendoms- och omsättningsbrotten samt de 
ekonomiska brotten och trädde i kraft i bör
jan av 1991. I det andra skedet av totalrevi
deringen moderniserades stadgandena om 
politiska brott, brott mot liv och hälsa, all
mänfarliga brott, informations- och kommu
nikationsbrott, arbetsbrott, miljöbrott och 
kränkning av vissa immateriella rättigheter. 
Dessa stadganden trädde i kraft den l sep
tember 1995. I samband med det andra revi
deringsskedet infördes också helt nya stad
ganden om juridiska personers straffansvar. 

I denna proposition föreslås en revidering 
av kapitlen om brott mot rättskipning, brott 
mot myndigheter och brott mot allmän ord
ning. Dessa kapitel utgör i stort sett en sam
manhängade helhet. De erbjuder en möjlig
het att på ett övergripande sätt granska och 
väga det straffrättsliga skydd som tillhanda
hålls av de organ som upprätthåller samhäl
lets funktion och trygghet samt betydelsen 
av övriga regleringar som tryggar den all
männa säkerheten och ordningen. Också det 
gällande kapitlet om sedlighetsbrott innehål
ler straffstadganden som har utarbetats i syf
te att säkerställa allmän ordning. Det är där
för motiverat att i detta sammanhang revide
ra också kapitlet om sexualbrott. Proposi
tionen bygger på de för totalrevideringen 
gällande principerna, bland dessa den s.k. 
koncentreringsprincipen. Enligt denna skall 
samtliga straffstadganden som är förenade 
med hot om fångelsestraff tas in i straffla
gen. 
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Propositionens straffstadganden bygger i 
stor utsträckning på gällande strafflag. De 
förslag som gäller brott mot rättskipning och 
myndigheter innebär huvudsakligen en syste
matisk omdisponering av kapitel- och para
grafindelningarna. Det nya kapitlet om brott 
mot allmän ordning innehåller dels systema
tiska reformer, dels förslag till väsentliga 
utvidgningar av strafflagens tillämpningsom
råde. Detta föreslås inbegripa vissa missbruk 
som för närvarande regleras utanför straffla
gen, exempelvis spridning av pornografi. 
Enligt förslaget skall stadgandena om brott 
mot allmän ordning slopas ur kapitlet om 
sexualbrott och samtidigt frångås det system 
som innebär att straffbarhetsgraderingen sker 
utgående från gärningsmannens sexuella in
riktning. 

Kapitlet om brott mot rättskipning innehål
ler stadganden om osann utsaga och falsk 
angivelse samt om bevisförvanskning. 
straffbarheten för falsk angivelse utvidgas. 
Ett helt nytt straffstadgande i kapitlet om 
brott mot rättskipning är paragrafen om 
övergrepp i rättssak. Syftet med paragrafen 
är att förbättra det straffrättsliga skyddet för 
personer som vid en rättegång hörs såsom 
vittnen eller i någon annan egenskap. 

Kapitlet om brott mot myndigheter skall 
mera konsekvent än för närvarande täcka de 
allra allvarligaste brotten mot tjänstemän och 
myndigheter. Kapitlet kommer inte längre 
att innehålla några stadganden om. brott mot 
allmän ordning. Ett helt nytt stadgande före
slås om bötesfusk, som innebär att gärnings
mannen ger myndigheterna i något väsentligt 
avseende felaktiga uppgifter om en för betal
ningsförmågan relevant omständighet. I 
överensstämmelse med koncentreringsprin
cipen överflyttas till kapitlet det för närva
rande i polislagen ingående stadgandet om 
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brott mot polislagen. 
Kapitlet om brott mot allmän ordning är 

betydligt mera omfattande än det gällande. 
Kapitlet har utökats bl.a. med stadganden 
om brott mot trosfrid, giftefrid och religion
sutövning. I överensstämmelse med centrali
seringsprincipen föreslås att i kapitlet tas in 
ett straffstadgande bl.a. om ordnande av 
olaglig inresa, stadganden om djurskydds
brott samt om spridning, marknadsföring 
och innehav av pornografiska bilder. De nya 
stadgandena om spridning av pornografi in
nehåller distinktare avgränsningar av straff
barheten än de nuvarande. Marknadsföringen 
av dylika produkter skulle genom straffstad
ganden styras strängare än för närvarande. 
Målsättningen är att ingen mot sin vilja skall 
behöva se pornografiska publikationer. Ett 
särskilt straffstadgande föreslås för innehav 
av barnpornografi. 

Syftet med kapitlet om sexualbrott är att 
tydligare än för närvarande skydda den 
sexuella självbestämmanderätten. Ett annat 
centralt syfte är att förbättra det straffrättsli
ga skyddet för barn. I kapitlet föreslås inte 
längre några stadganden om tryggande av 
tukt och sedlighet eller allmän ordning. 
straffstadgandena om samlag mellan släk
tingar och stadgandena om kränkning av 

sedligheten föreslås bli överförda till kapitlet 
om brott mot allmän ordning. De föreslagna 
sexualbrottsstadgandena skall inte längre 
vara bundna till om sexuell inriktning. T.ex. 
stadgandet om våldtäkt skall tillämpas obe
roende av brottsoffrets kön och specialstad
gandena om homosexuella fareslås bli upp
hävda. Helt nytt är det föreslagna stadgandet 
om köp av sexuella tjänster av en ung per
son. sexualbrotten föreslås i klart större ut
sträckning än för närvarande lyda under all
mänt åtal. 

Till följd av Finlands medlemskap i Euro
peiska unionen föreslås att stadgandena om 
givande och tagande av muta skall tillämpas 
också på personer som är anställda hos Eu
ropeiska gemenskaperna. 

Utöver ändringarna i strafflagen föreslås 
ändringar i 36 andra lagar. Andringarna be
ror huvudsakligen på att straffstadganden 
som ingår i dessa lagar ersätts med stadgan
den i strafflagen. De straffstadganden som 
ingår i de andra lagarna föreslås således bli 
upphävda eller ändrade så att de innehåller 
en hänvisning till strafflagen. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft ungefår ett halvt år efter att de 
har antagits och blivit stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Finlands strafflag härstammar från år 
1889. En totalrevidering av strafflagen har 
pågått sedan år 1972, då straffrättskommit
ten tillsattes. Denna hade i uppdrag att ut
arbeta principerna för en ny strafflag. Sedan 
år 1980 har revideringen beretts av en sär
skild projektorganisation vid justitieminis
teriet, if1pm ramen för det s.k. strafflagspro
j ektet. A ven om strafflagen har undergått 
flera ändringar under decenniernas gång an
sågs det att den inte längre uppfyllde de 
krav som bör ställas på en modern strafflag. 
Tack vare partiella revideringar är vissa de
lar av strafflagen visserligen uppdaterade 
både till innehållet och utformningen, men 
strafflagens uppbyggnad är fortfarande den 
ursprungliga. Också flera av de under årens 
lopp ändrade kapitlen och straffstadgandena 
är redan föråldrade. Dessutom finns det i 
strafflagen och på andra ställen i strafflag
stiftningen fortfarande en hel del centrala 
kapitel som är i behov av genomgripande 
revidering. 

Syftet med denna proposition är att fortsät
ta den genomgripande revideringen av straff
lagen till vissa delar som har betydelse för 
rättsväsendets funktion och den allmänna 
ordningen i samhället. De stadganden som 
nu föreslås bli reviderade gäller brott mot 
rättskipning, brott mot myndigheter och all
män ordning samt sexualbrott. Också detta 
skede av totalrevideringen inbegriper en en
hetlig granskning och bedömning av de syf
ten, förmåner och värden som kan främjas 
och skyddas genom strafflagstiftningen. A v
sikten är att göra en avvägning mellan de 
värden som skall skyddas och att utgående 
från det föränderliga rättsmedvetandet ge
nomföra en så enhetlig omprövning av de 
ifrågavarande gärningarnas straffbarhet som 
möjligt. Sedan strafflagen stiftades har detta 
inte gjorts i den omfattning som det nu är 
fråga om. 

Propositionen följer den vid totalrevide
ringen iakttagna ordningen där revideri!,lgen 
börjar med strafflagens särskilda del. A ven 
om det i princip är viktigt att revidera straff
lagens allmänna del, har det varit nödvän
digt att ägna de två första skedena av total
revideringen åt den särskilda delens stadgan
den om olika brott, på grund av att dessa 

varit i det mest brådskande behovet av revi
dering. Också de kapitel som det nu är frå
gan om kan anses vara i brådskande behov 
av revidering, trots att merparten av dessa 
stadganden har reviderats sedan strafflagens 
ikraftträdande, i vissa fall t.o.m. flera gång
er. Dessutom föreslås upphävande av vissa 
stadganden som klart avspeglar andra sam
hälleliga förhållanden än dem som vi nu 
lever i. 

De stadganden som föreslås bli reviderade 
utgör en tämligen sammanhängande helhet 
och möjliggör således en övergripande 
granskning och avvägning av det straffrätts
liga skyddet för de organ som upprätthåller 
samhällets funktioner och säkerhet samt be
tydelsen av övriga stadganden när det gäller 
att trygga den allmänna säkerheten och ord
ningen. Dessa områden regleras i de före
slagna kapitlen om brott mot rättskipning, 
om brott mot myndigheter samt om brott 
mot allmän ordning. Också i strafflagens 
gällande kapitel om sedlighetsbrott finns för 
närvarande straffstadgande som har tillkom
mit i syfte att trygga allmän ordning. Det är 
därför motiverat att i detta sammanhang re
videra också det kapitlet. 

2. Nuläget 

Den gällande strafflagen publicerades i 
författningssamlingen år 1889 och trädde i 
kraft 1894. Den hade ursprungligen 44 kapi
tel. A v dem gällde 1-9 kap. de allmänna 
principerna för tillämpning av straffstadgan
dena, inklusive skadestånd, medan l 0-44 
kap. innehöll stadganden om olika brott.-. 

Strafflagen har ändrats flera gånger. And
ringar har gjorts i de flesta kapitel i den all
männa delen. A v kapitlen i strafflagens sär
skilda del kvarstod före totalrevideringens 
första skede endast två små och mindre be
tydande kapitel (18 och 30 kap.) i sin ur
sprungliga utformning. Kapitel som i ett ti
digare skede helt reviderats är t. ex. l O kap. 
om brott mot trosfrid, 13 kap. om brott mot 
humaniteten, 20 kap. om sedlighetsbrott, 21 
kap. om brott mot liv och hälsa, 23 kap. om 
trafikfylleri samt 28 kap. om stöld. 

År 1983 fogades till strafflagen ett 45 kap. 
om militära brott. Dessutom har 40 kap. om 
tjänstebrott reviderats genom en lag som 
trädde i kraft den l januari 1990. Principer-
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na för totalrevideringen iakttogs i vissa av
seenden redan vid dessa revideringar, även 
om de genomfördes som separata projekt. 

Det första skedet av totalrevideringen, som 
trädde i kraft i början av 1991, omfattar hu
vudsakligen ändringar i strafflagens särskilda 
del och i andra lagar än strafflagen. I det 
sammanhanget totalreviderades tio av straff
lagens kapitel, dvs. 28-39 med undantag av 
34 kap., och ett helt nytt kapitel fogades till 
strafflagen. Samtidigt reviderades 38 kap. 
delvis. A v de helt reviderade kapitlen hand
lar 28 kap. om stöld, förskingring och olov
ligt brukande, 29 kap. om brott mot den of
fentliga ekonomin, 30 kap. om näringsbrott, 
31 kap. om rån och utpressning, 32 kap. om 
häleribrott, 33 kap. om förfalskningsbrott, 35 
kap. om skadegörelse, 36 kap. om bedrägeri 
och annan oredlighet, 37 kap. om betal
ningsmedelsbrott och 39 kap. om gäldenärs
brott. Det nya 46 kap. som fogades till 
strafflagen handlar om regleringsbrott och 
smuggling. Samtidigt gjordes ändringar i 
över 60 andra lagars straffstadganden. 

Följande större strafflagsreform gällde re
videringen av 7 kap. om sammanträffande 
av brott, och denna reform skedde genom en 
lag som trädde i kraft den l april 1992. 

Genom 50 kap. om narkotikabrott, som 
trädde i kraft vid ingången av 1994, komp
letterades strafflagen med stadganden om 
dessa brott som tidigare reglerats utanför 
strafflagen. 

Det andra skedet av totalrevideringen träd
de i kraft i början av september 1995 och 
utgjorde en fortsättning på revideringen av 
sådana helheter av straffstadganden vilka 
följde därnäst i viktighets- och skyndsam
hetsordningen eller som hade samband med 
stadganden som redan tidigare föreslagits bli 
ändrade. I det andra skedet reviderades åtta 
strafflagskapitel i sin helhet och fogades tre 
nya kapitel till strafflagen. De kapitel som 
reformen omfattade kan grupperas på följan
de sätt: politiska brott, dvs. krigsförbrytelser 
och brott mot humaniteten (11 kap.), lands
förräderibrott (12 kap.), högförräderibrott 
(13 kap.) och brott mot politiska rättigheter 
(14 kap.), brott mot liv och hälsa (21 kap.), 
brott mot friheten (25 kap.), allmänfarliga 
brott (34 kap.), informations- och kommuni
kationsbrott (38 kap.), arbetsbrott (47 kap.), 
miljöbrott ( 48 kap.) samt kränkning av vissa 
immateriella rättigheter ( 49 kap.). I samband 
med reformen gjordes dessutom ändringar i 
över 160 andra lagars straffstadganden. 

370036 

Samtidigt som strafflagsreformens andra 
skede trädde i kraft trädde också helt nya 
stadganden om juridiska personers straffan
svar i kraft. De hade införts i 9 kap. l kap. 
strafflagen har reviderats genom den lag
stiftning som trädde i kraft den l september 
1996 ( 626/96). 

Regeringens proposition med förslag till 
lag om komplettering av strafflagen med ett 
51 kap. om värdepappersmarknadsbrott (RP 
293/1994 rd) förföll då riksdagens mandat
period löpte ut våren 1995. 

Projektorganisationens förslag till straff
lagsstadganden om kränkning av fred, pri
vatliv och ära blev klart år 1994 Uustitiemi
nisteriets lagberedningsavdelnings publika
tion 7/1994 ). Ett betänkande om revidering 
av 44 kap. strafflagen är under beredning. 
Vidare bereds en revidering av vissa centrala 
straffstadganden som för närvarande finns 
utanför strafflagen. Projektorganisationens 
förslag till stadganden om trafikbrott blev 
klart år 1994 Uustitieministeriets lagbered
ningsavdelnings publikation 4/1994) och 
följer den uppställda målsättningen att de 
straffstadganden som är förenade med hot 
om fängelsestraff kan finnas i strafflagen. 

Revideringen av strafflagens allmänna del 
föreligger snart i form av ett betänkande och 
avsikten är att lägga fram ett slutligt förslag 
i ett senare skede. Revideringen av straffla
gens påföljdssystem har till den del det gäl
ler fängelsestraff framskridit till proposi
tionsskedet och ett betänkande om bötes
straff har färdigställts. Dessutom har projekt
organisationen fårdigställt ett förslag till re
videring av stadgandena om förverkandepå
följder. 

När det gäller kapitlen i strafflagens sär
skilda del har totalrevideringen inte ännu 
utsträckts till 18 kap. om brott emot famil
jerättigheter eller till 22 kap. om fosterför
drivning eller till vissa delar av 42-44 kap. 

Denna proposition täcker det område i den 
gällande strafflagen som nu regleras i l O 
kap. om brott mot trosfrid, 16 kap. om brott 
emot offentlig myndighet och allmän ord
ning, 17 kap. om osann utsaga, 19 kap. om 
äktenskapsbrott, 20 kap. om sedlighetsbrott 
samt 26 kap. om falsk och ostyrkt angivelse. 
Dessa kapitel ersätts med de föreslagna 15 
kap. om brott mot rättskipning, 16 kap. om 
brott mot myndigheter, 17 kap. om brott 
mot allmän ordning och 20 kap. om sexual
brott. 
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3. Bedömning av nuläget och 
propositionens mål 

Syftet med de straffstadganden som be
handlas i propositionen är att trygga de cent
rala verksamhetsbetingelserna för ett organi
serat samhälle. En väl fungerande rättskip
ning är en av hörnstenarna för ett lagligt 
fungerande samhälle. I ett organiserat sam
hälle är det också viktigt att trygga myndig
heternas verksamhetsmöjligheter. Från med
borgarnas synpunkt har den allmänna ord
ningen och säkerheten en grundläggande 
betydelse för ett tillfredsställande liv och 
även för utkomsten. 

För att ordningen i samhället skall kunna 
upprätthållas är det emellertid nödvändigt att 
uppställa gränser för medborgarnas hand
lingsfrihet. I flera av de stadganden som 
behandlas i propositionen dras det en gräns 
mellan å ena sidan sådana för medborgarna 
uppställda begränsningar som är godtagbara 
för att de tryggar samhällets funktion och å 
andra sidan medborgarnas viktiga grundläg
gande fri- och rättigheter. I propositionen 
föreslås bl.a. begränsningar av yttrandefri
heten. En sådan verkan kan stadgandena om 
spridning och innehav av pornografi anses 
ha. Också stadgandet om offentlig uppma
ning till brott och stadgandena om upplopp 
kan betraktas även ur denna synvinkel. Ge
nom stadganden om sedlighetsbrott har man 
alltid ingripit också mot gärningar som be
gås inom medborgarnas privatliv. 

Den gällande lagstiftningen kan i vissa fall 
kritiseras för att den grundlöst eller alltför 
strängt ingriper i medborgarnas verksamhets
möjligheter som är nära förknippade med de 
grundläggande fri- och rättigheterna. Vissa 
av de stadganden som skall revideras av
speglar klart den förändrade samhällssitua
tionen och den förändrade inställningen till 
styrning av medborgarna. 

I propositionen eftersträvas en med nuva
rande uppfattningar överensstämmande ba
lans mellan å ena sidan de straffstadganden 
som är nödvändiga för upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet och å andra 
sidan medborgarnas handlingsfrihet. Det rå
der inget tvivel om att de flesta straffstad
gandena som tryggar myndigheternas verk
samhet eller allmän ordning fortfarande be
hövs. Propositionen leder på det hela taget 
inte till några större förändringar i fråga om 
straffbarhet. Vissa helt föråldrade eller an
nars överflödiga stadganden föreslås bli upp-

hävda. I vissa fall föreslås oskäligt stränga 
straffskalor antingen bli lindrade eller åt
minstone utformade på ett sätt som medger 
större flexibilitet och differentiering enligt 
brottens allvarlighetsgrad. I stadgandena om 
de grövsta sexualbrotten anges å andra sidan 
ett antal kvalificeringsfaktorer som leder till 
en differentiering av såväl straffbarheten 
som påföljderna. 

I respektive kapitelmotiveringar görs mera 
detaljerade bedömningar av den gällande 
lagstiftningen och de föreslagna stadgande
na. 

4. Beredningen av propositionen 

Beredningen av totalrevideringen bygger 
till centrala delar på straffrättskommittens 
betänkande (kommittebetänkande 1976:72). 
Kommitten hade i uppdrag att bereda en 
genomgripande revidering av strafflagstift
ningen. Den skulle reda ut och planera prin
ciperna för en ny strafflagstiftning samt ut
forma och prioritera de mål, intressen och 
värden som skall främjas och skyddas 
genom strafflagstiftningen. Vidare skulle 
kommitten planera metoder för att genom 
strafflagstiftningen skydda sådana syften, 
intressen och värden som skall anses vara 
viktiga. Vidare skulle den utreda i vilken 
mån det är ändamålsenligt att överföra 
straffstadganden från olika lagar till straffla
gen. De över hundra utlåtandena om be
tänkandet har publicerats i sammandrag Gus
titieministeriets lagberedningsavdelnings 
publikation 18/1978). 

Justitieministeriet tillsatte den 31 mars 
1980 en projektorganisation som gavs i upp
drag att på basis av straffrättskommittens 
principbetänkande och utlåtandena om det 
utarbeta förslag till stadganden och motive
ringar med tanke på en totalrevidering av 
strafflagen. Revideringen genomförs genom 
delreformer så att ändamålsenliga bitar av 
lagstiftningen sammanställs till separata pro
positioner. Avsikten är att dessa skall avlåtas 
till riksdagen i den takt de blir färdiga och 
att lagarna skall träda i kraft vartefter riks
dagen antar dem. 

Denna proposition är baserad på det inom 
ramen för strafflagsprojektet uppgjorda för
slagen som gäller brott mot rättskipning, 
myndigheter och allmän ordning Gustitiemi
nisteriets lagberedningsavdelnings publika
tion 6/1992) samt på förslaget som gäller 
sexualbrott Gustitieministeriets lagbered-
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ningsavdelnings publikation 8/1993). Utlå
tanden över förslagen har inhämtats från 
flera tiotal myndigheter och organisationer. 
Dessa har publicerats i ett sammandrag som 
tillhandahålls av lagberedningsavdelningen. 
Föreliggande proposition har beretts på 
grundval av de nämnda förslagen och utlå
tandena. Med anledning av utlåtandena har 
många justeringar gjorts i propositionstexten. 

Under arbetets gång har utländsk lagstift
ning på området studerats. En enhetlig rätts
jämförelse har sammanställts över de i pro
positionen föreslagna straffstadgandena och 
motsvarande lagstiftning i de övriga nordis
ka länderna samt vissa andra länder. Den 
duplicerade publikationen tillhandahålls av 
justitieministeriet. 

5. Ekonomiska och organisatoriska 
verkningar 

Lagförslagen påverkar inte myndigheternas 
behörighet, organisation och praxis på ett 
sådant sätt att detta borde beaktas i proposi
tionen. Lagförslagen har inga nämnvärda personal-
eller arbetskraftspolitiska verkningar. Om 

lagen angående undertryckande av osedliga 
publikationers spridning (23/27) bli upphävd 
i enlighet med vad som föreslås, innebär det 
visserligen att den i lagens 4 § nämnda 
övervakningsnämnden dras in. Eftersom 
nämnden har haft få uppgifter medför in
dragningen i praktiken ingen inbesparing i 
lönekostnader. De i propositionen ingående 
lagförslagens ekonomiska verkningar är inte 
heller av ett sådant slag att de direkt kom
mer till synes i statsbudgeten. 

För att domarkåren, åklagarmyndigheterna, 
polisen och vissa andra myndigheter skall 
kunna tillämpa de nya stadgandena förutsätts 
det att utbildning ordnas på olika håll i lan
det. Detta medför en tillfällig ökning av ut
bildningsutgifterna, speciellt för justitiemi
nisteriet och inrikesministeriet 

6. Andra omständigheter som inverkar 
på propositionen 

6.1. Förhållandet till de övriga delarna av 
totalrevideringen 

Denna proposition följer samma reform
principer som de tidigare propositioner som 
hänför sig till totalrevideringen. Detta gäller 
i synnerhet den enhetliga utformningen av 
straffstadgandena, brottsbenämningarna, 

grovhetsgraderingen, straffskalorna samt de
finitionerna av grova och lindriga gärnings
former. 

Liksom i de propositioner som avläts i det 
första och andra skedet av totalrevideringen 
är avsikten att graden av tillräknande anges 
entydigt i varje brottsrekvisit Om ingenting 
nämns om tillräknandet, förutsätts det uppsåt 
för att en gärning skall vara straffbar. Ett 
culpöst handlande är straffbart endast om 
rekvisitet uttryckligen har utsträckts till att 
gälla gärningar som begås av oaktsamhet. 

En viktig målsättning är att de stadganden 
som ingår i revideringen sammanställs till 
konsekventa helheter, oberoende av om mot
svarande stadganden i gällande lag återfinns 
i samma kapitel eller om de är utspridda i 
olika strafflagskapitel eller rentav finns i 
andra lagar än strafflagen. I detta skede har 
det inte varit möjligt att ändra ordningsfölj
den mellan strafflagens kapitel. Kapitlen har 
således placerats i samma inbördes ordning 
som i den gällande lagen eller också har de 
tagits in under ordningstal som blivit lediga 
i tidigare skeden. En följd av vissa kapitel
sammanslagningar och den något generellare 
utformningen av rekvisiten är att alla de ka
pitel som tas med i denna revideringsom
gång inte längre behövs. Följaktligen upp
hävs l O, 19 och 26 kap., medan 15 kap., 
som blivit ledigt i ett tidigare skede, åter tas 
i bruk. 

Enligt rådande praxis rubriceras varje pa
ragraf i de reviderade kapitlen. Den paragraf 
som innehåller rekvisitet får en rubrik som 
överensstämmer med brottsbenämningen. 
Brottsbenämningen kursiveras i straffstad
gandet De existerande och vedertagna 
brottsbenämningarna och paragrafrubrikerna 
bibehålls om sådana har funnits och de ger 
en korrekt beskrivning av lagrummets inne
håll. 

Vid grovhetsgraderingen av brotten an
vänds en klassificering som bygger på en
hetliga straffskalor. Man har utgått ifrån föl
jande straffskalor: 

böter 
böter - 6 månader fängelse 
böter - l år fängelse 
böter - 2 år fängelse 
4 månader - 4 år fängelse 
2 - l O år fängelse 
I vissa av de föreslagna stadgandena an

vänds emellertid straffskalor som avviker 
från den nämnda grovhetsgraderingen. Man 
har stannat för denna lösning t.ex. i sådana 
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fall då det för ett straffstadgande behövs en 
bred skala men det inte kan anges några kla
ra kvalificeringsgrunder för brottet. I sådana 
fall används ofta skalan böter - 3 år fängel
se. Också strävan att förhindra onödig upp
spaltning av paragraferna, särskilt i fråga om 
sällan förekommande typer av brott, har lett 
till att man i vissa fall infört ett enda täckan
de rekvisit genom att utvidga skalan så att 
den avviker från normalskalan. 

6.2. Propositionen i förllållande till vissa 
aktuella lagändringar 

Utöver de förslag som gäller strafflagen 
omfattar propositione~ rorslag till ändringar 
i 36 andra lagar. Andringsförslagen har 
gjorts med avseende på de gällande stadgan
dena. Till riksdagen har avlåtits en proposi
tion gällande ändring av lagen om aktiebo
lag samt vissa lagar i samband med den (RP 
8911996 rd). Propositionen innehåller förslag 
till ändring av straffstadgandena i 16 kap. 8 
§ aktiebolagslagen (734/78). Om reformen 
av aktiebolagslagen träder i kraft före denna 
proposition, borde en ändring som motsvarar 
det ändringsförslag som ingår i denna pro
position göras i det nya straffstadgandet 

6.3. Reglering av åtalsrätten 

Brotten indelas i brott som hör under all
mänt åtal och i målsägandebrott För målsä
gandebrott får allmänna åklagaren inte väcka 
åtal om inte målsäganden har anmält brottet 
till åtal. I fråga om andra brott har allmänna 
åklagaren i allmänhet rätt och skyldighet att 
väcka åtal. De föreslagna stadgandena inne
bär vissa ändringar i åtalsrätten. 

I samband med totalrevideringen av straff
lagen har området för målsägandebrott i viss 
mån utvidgas, bl.a. i syfte att främja förlik
ning. I vissa fall går utvecklingen emellertid 
i motsatt riktning. I det andra skedet av to
talrevideringen ställdes misshandel under 
allmänt åtal, också då den förövas på privat 
område. Detta motiverades med strävandet 
att understryka det klandervärda i familje
våld och att oftare få familjevåldsfall upp
tagna till domstolsbehandling. Syftet var 
samtidigt att skydda målsäganden mot even
tuell påtryckning. Denna proposition är ett 
steg i samma riktning. I fråga om vissa all
varliga sexualbrott har allmänna åklagarens 
åtalsrätt klart utvidgats. A v sikten är att mar
kera att sexualbrotten inte endast från de 

berörda partemas utan även från hela sam
hällets synpunkt utgör ett allvarligt problem 
som samhället vid behov måste kunna reage
ra på, t.o.m. mot målsägandens vilja. Dess
utom har man velat underlätta målsägandens 
ställning både så att risken för att målsägan
den utsätts for hot minskar och också så att 
målsäganden skall besparas från kravet att 
avgöra om åtal skall väckas. 

6.4. Förnållandet till vissa internationella 
konventioner 

Propositionen innehåller straffstadganden 
som gäller vissa sådana brott som regleras i 
lagstiftning som man har försökt samordna 
genom internationella konventioner. Här kan 
nämnas bl.a. konventionen mot prostitution, 
överenskommelsen om förhindrande av 
osedliga publikationers spridning samt över
enskommelsen om tryggande av barnets rät
tigheter. Det har såsom samarbete regeringar 
emellan inom Europeiska unionen fårdig
ställts ett protokoll i anslutning till konven
tionen om skyddande av gemenskapernas 
ekonomiska intressen och en konvention om 
bekämpande av korruption är under bered
ning. Dessa förutsätter en utvidgning av de 
nuvarande mutstadgandena. 

År 1953 undertecknade Finland konventio
nen angående bekämpande av handeln med 
människor och utnyttjande av andras prosti
tution (FördrS 33/72). Konventionen trädde 
för Finlands vidkommande i kraft år 1972. 
strafflagens gällande 20 kap. 8 § om kopp
leri anses uppfYlla de i konventionen an
givna kriminaliseringskraven vad gäller ut
nyttjande av andras prostitution. Det före
slagna koppleristadgandet i 20 kap. l O § 
strafflagen motsvarar i detta avseende det 
gällande stadgandet. 

Den i Geneve år 1923 ingångna internatio
nella konventionen avseende undertryckande 
av spridningen av och handeln med osedliga 
publikationer (FördrS 13/27) trädde för Fin
lands vidkommande i kraft år 1927. Med 
anledning därav stiftades samma år lagen 
angående undertryckande av osedliga publi
kationers spridning (23/27). Efter överens
kommelsens ikraftträdande har uppfattning
arna om vad som skall betraktas som en 
osedlig publikation allmänt förändrats. I våra 
dagar accepteras betydligt större öppenhet 
vad gäller avbildningar och beskrivningar av 
nakenhet och sexualitet än när överens
kommelsen upprättades. I praktiken råder en 
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ytterst liberal inställning till litterära fram
ställningar av sexuella förhållanden. Också 
tolkningen av vår egen lagstiftning har i des
sa avseenden undergått motsvarande föränd
ringar. Förslaget till 17 kap. innehåller nya 
stadganden om spridning av pornografisk 
bild och om sedlighetssårande mark
nadsföring. Dessa överensstämmer med da
gens uppfattning om de kriminaliseringar 
som överenskommelsen förutsätter. 

Förenta nationernas 1989 ingångna kon
vention om barnets rättigheter (FördrS 
59/91) trädde för Finlands vidkommande i 
kraft 1991. Artikel 34 i konventionen inne
bär ett flertal förpliktelser att skydda barn 
mot alla former av sexuellt och annat utnytt
jande. I synnerhet skall konventionsstaterna 
vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra 
att ett barn förmås eller tvingas delta i en 
olaglig sexuell handling, att barn utnyttjas 
för prostitution eller annan olaglig sexuell 
verksamhet samt att barn utnyttjas i porno
grafiska föreställningar eller pornografiskt 
material. Finlands gällande lagstiftning anses 
uppfylla dessa konventionsförpliktelser. Det 
har visserligen i viss mån rått oenighet om 
huruvida man borde hålla fast vid den i kon
ventionen angivna 18 års åldersgränsen i 
samtliga sexualbrottsstadganden som skyd
dar barn. Det är i stor utsträckning fråga om 
vilka medel som anses vara ändamålsenliga 
för att straffrättsligt skydda barn i olika 
åldrar. Kriminaliseringarna som skall skydda 
barn mot sexuellt utnyttjande föreslås i pro
positionen bli mera omfattande än de gällan
de. Helt nya i strafflagen är 17 kap. 20 § om 
innehav av barnpornografi och 20 kap. 9 § 
om köp av sexuella tjänster av en ung per
son. 

Inom Europeiska gemenskaperna pågår 
flera projekt för bekämpande av brott som 
riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska 
intressen. Initiativen i samband med det 
straffrättsliga samarbetet mellan Europeiska 
unionens medlemsstater har beretts såsom 
samarbete i rättsliga frågor och inrikesfrågor 

regeringar emellan (den sk. Europeiska unio
nens III pelare) enligt stadgandena i unions
avtalets VI avdelning. Den 26 juli 1995 un
dertecknades en konvention mellan med
lemsstaterna om skyddande av Europeiska 
gemenskapernas ekonomiska intressen. Den 
27 september 1996 undertecknades i anslut
ning till konventionen ett protokoll som för
pliktar medlemmsstaterna att bestraffa såda
na mutbrott bland Europeiska unionens och 
nationella tjänstemän som kränker Europeis
ka gemenskapernas ekonomiska intressen. 
Dessutom har en konvention med nästan 
samma innehåll beretts gällande bekämpande 
av korruption. Konventionen om bekämande 
av korruption skiljer sig från protokollet i 
och med att den gäller mutande av tjänste
män i allmänhet, och inte är förknippad med 
skada som åsamka~. Europeiska gemenska
peroas tillgångar. A ven konventionen om 
bekämpande av korruption är till sakinnehål
let nästan helt klar, och den kommer sanno
likt att undertecknas i början av år 1997. 

Enligt propositionen skall det till 16 kap. 
11 § strafflagen, som gäller givande av mu
ta, fogas ett omnämnande av Europeiska ge
menskapernas anställda. På motsvarande sätt 
innebär förslaget till 40 kap. 13 § att 40 kap. 
1-4 §§ om tagande av muta och mutförseel
se utsträcks till att gälla också Europeiska 
gemenskapernas anställda. 

Utvidgningarna föreslås som en komplet
tering för att de nämnda kriminaliseringarna 
skall kunna utsträckas till att skydda det be
slutsfattande som har överförts till Europeis
ka unionen tillsammans med de övriga med
lemsstaterna. De föreslagna utvidgningarna 
gällande anställda hos Europeiska gemenska
perna baseras delvis på de konventioner som 
beretts inom Europeiska unionen, men de 
innehåller också lösningar som avviker från 
konventionerna. De nämnda konventionerna 
kommer att förutsätta ytterligare vissa juste
ringar i Finlands strafflag. Det kommer att 
utarbetas en särskild proposition om dessa. 
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DETALJMOTIVERING 

l. strafflagen 

1.1. 10 kap. Om brott mot trosfrid 

Gällande l O kap. innehåller fyra paragrafer 
som har stiftats i syfte att skydda trosfriden. 
Sin nuvarande ordalydelse fick kapitlet ge
nom en lagändring år 1970. stadgandena 
refereras i motiveringen till lagförslagets 17 
kap. Det föreslås att nya stadganden om 
brott mot trosfrid tas in i 17 kap., som gäller 
brott mot allmän ordning. De nya stadgande
na, som !d reslås ersätta gällande l O kap., 
gäller brott mot trosfrid (l O §) och hindran
de av religionsutövning (11 §). Följaktligen 
föreslås gällande l O kap. bli upphävd. 

1.2. 15 kap. Om brott mot rättskipning 

1.2.1. Kapitelmotivering 

1.2.1.1. Gällande lagstiftning 

1.2.1.1.1. stadgandenas systematik 

Rättskipningen är ett av statens uppgifts
områden som, för att fungera på behörigt 
sätt, bl.a. förutsätter straffhot I egenskap av 
offentliga myndigheter skyddas domstolarna 
och de övriga rättskipningsorganen genom 
stadgandena om brott mot offentliga myn
digheter. Domstolarna har under de i rätte
gångsbalken angivna förutsättningarna befo
genhet att bötfålla tredskande parter och vitt
nen samt personer som stör ordningen eller 
använder kränkande uttryck. A ven stadgan
dena om tjänstebrott och stadgandena om 
brott som begås av offentligt anställda är 
ägnade att säkerställa att rättskipningen 
fungerar som den skall. 

En central princip för rättskipningen är 
strävan efter materiell sanning. Domstolar 
och övriga rättskipningsmyndigheter kan 
sällan göra egna, direkta faktaiakttagelser i 
de mål som behandlas. De måste i stället ty 
sig till muntliga, skriftliga och andra källor. 
Källmaterialet kan bl.a. bestå av parternas 
muntliga och skriftliga framställningar, vitt
nesutsagor samt av dokument och föremål 
av olika slag. I den gällande strafflagstift
ningen finns flera stadganden som skall säk
ra källmaterialets autenticitet. 

I egenskap av offentliga myndigheter är 

domstolarna för det första skyddade mot 
våld och hot om våld. stadgandet om våld
samt motstånd mot tjänsteman i 16 kap. l § 
strafflagen gäller också handlingar som är 
riktade mot domstolar och övriga rättskip
ningsmyndigheter. Detta är fallet också med 
16 kap. 2 § strafflagen om hindrande av 
tjänsteman i utövning av tjänsten. Mutande 
av en domstol är enligt 16 kap. 13 och 
13 a §§ straffbart såsom givande av muta re
spektive grovt givande av muta. Utövande 
av domstolsbefogenhet utan laglig grund 
straffas som s.k. egenhandsrätt enligt gällan
de 16 kap. 14 § l mom. strafflagen eller 
som s.k. usurpation av tjänstemannabefogen
het enligt 2 mom. Den som förstör, skadar, 
undanskaffar eller tillägnar sig en domstols 
handlingar eller arkiv straffas enligt gällande 
16 kap. 15 § strafflagen. Den som ger en 
domstol falska eller vilseledande personupp
gifter skall för vilseledande av myndighet 
straffas enligt gällande 16 kap. 20 a §. Det i 
gällande 24 kap. l och 3 §§ strafflagen stad
gade särskilda skyddet för den s.k. offentliga 
hemfriden gäller också domstolar. 

strafflagens 40 kap. om tjänstebrott och 
brott som begås av offentligt anställda ar
betstagare reviderades år 1989. I kapitlet 
finns inga särskilda stadganden om domares 
eller andra domstolstjänstemäns eller rätt
skipningsmyndigheters tjänsteansvar. Dessas 
tjänsteansvar bestäms enligt samma stadgan
den som övriga tjänstemäns. 

I rättegångsbalken finns stadganden enligt 
vilka parter och vittnen som utan att ha nå
got lagligt hinder uteblir från en rättegång 
eller som annars tredskas kan dömas till bö
ter. I rättegångsbalken stadgas också om 
användning av kränkande uttryck och annat 
störande av ordningen. Enligt 12 kap. 26 § 
rättegångsbalken skall den som har stämts 
att svara men uteblir från den första hand
läggningen av ett brottmål dömas till böter 
för utevaro, om inte målet avskrivs. Det är 
vid vite rorbjudet att jäva domaren "obeske
deliga" (rättegångsbalken 13 kap. 2 §) och 
att störa handläggningen, att vara ohörsam 
mot rätten eller dess ordförande, att eljest 
kränka domstolens anseende samt i till rätten 
ingiven skrift begagna kränkande eller van
vördigt tal- eller skrivsätt (14 kap. 7 § rätte
gångsbalken). Ett vittne som uteblir utan 
laga förfall eller avlägsnar sig utan lov straf
fas med böter (17 kap. 36 § rättegångsbal
ken). I rättegångsbalken finns dessutom 
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stadganden om vite och andra tvångsmedel. 
Rättegångsbalkens stadganden om höteshot 

har delvis förlorat sin praktiska betydelse. 
Sådana numera föråldrade men formellt 
ikraftvarande stadganden finns i 28 och 29 
kap. rättegångsbalken. Det förstnämnda ka
pitlet innehåller stadganden om anhängiggö
rande av en sak som redan har avgjorts ge
nom en dom eller ett utslag som har vunnit 
laga kraft och om klandrande av en dom el
ler ett utslag. Det sistnämnda kapitlet inne
håller stadganden om missbruk av rättegång. 

straffrättsliga stadganden som skall trygga 
rättegångsmaterialets autenticitet ingår fram
för allt i 17 kap. strafflagen samt stadganden 
om falsk och ostyrkt angivelse i 26 kap. 
strafflagen. 

1.2.1.1.2. stadganden om osann utsaga 

strafflagens 17 kap. reviderades i sin hel
het år 1948 i samband med att lagstiftningen 
om bevisning och vittnesmål reviderades. 

En osann utsaga kan antingen bestå i att 
någon berättar sådant som inte är sant eller i 
att någon förtiger omständigheter som kan 
vara av betydelse i den sak som behandlas. 
Brottet är straffbart som uppsåtligt och i vis
sa fall även när det har begåtts av oaktsam
het. A v betydelse för brottets straffbarhet är 
i vissa fall om gärningsmannen har avgivit 
den osanna utsagan under ed eller någon 
motsvarande försäkran samt om en oskyldig 
person till följd av utsagan har dömts till 
straff eller en skyldig person har blivit dömd 
till ett strängare straff än vad som varit fallet 
utan en sådan utsaga. En speciell omständig
het när det gäller stadgandena om osann ut
saga är att gärningsmannen har en god chans 
att slippa straff genom att rätta sin osanna 
utsaga. Ett undantag görs från de allmänna 
reglerna om delaktighet såtillvida att försök 
att förleda en annan att ge en osann utsaga 
är straffbart också om den andre inte ger nå
gon osann utsaga. 

Enligt gällande av 17 kap. l § strafflagen 
straffas den som blivit hörd inför domstol 
såsom vittne eller sakkunnig och som därvid 
avgivit osann utsaga eller förtigit något som 
hade tjänat till upplysning i saken. Enligt 
paragrafens l mom. är straffet för brottet 
fängelse. I 2 mom. anges en strängare 
straffskala för den händelse att utsagan var 
bekräftad ned ed eller motsvarande försäkran 
eller avgiven på en gång för alla avlagd ed. 
stadgandets grovhetsgradering har delvis 

förlorat sin praktiska betydelse till följd av 
att tukthusstraffet avskaffades den 19 juli 
1974 genom en omfattande revidering av 
strafflagstiftningen. Revideringen av eds
stadgandena år 1986 har också annars med
fört behov att se över 17 kap. l § 2 mom. 
strafflagen. Enligt 17 kap. l § 3 mom. är en 
inför domstol såsom vittne eller sakkunnig 
avgiven osann utsaga straffbar också då gär
ningen skett av obetänksamhet eller vårds
löshet. 

Enligt 17 kap. 2 § strafflagen gäller en 
strängare straffskala för den som i egenskap 
av vittne eller sakkunnig uppsåtligen avger 
en osann utsaga. straffskalan går från fäng
else i minst tre månader till fängelse i högst 
sex år, om utsagan bidrog till att en oskyldig 
dömts till straff eller att en skyldig dömts 
till strängare straff än han eljest skulle ha 
ådömts. I lagrummet finns dessutom en sär
skild skala som går från minst sex månaders 
till högst åtta års fängelse i sådana fall då 
den åtalade har dömts till strängare straff än 
fängelse i ett år. 

Enligt 17 kap. 3 § strafflagen döms den 
som i någon annan egenskap än såsom vitt
ne eller sakkunnig med ed eller motsvarande 
försäkran inför domstol eller överexekutor 
har bekräftat en osann utsaga. En sådan situ
ation kan uppkomma t.ex. då en konkursgäl
denär eller en därmed jämförbar person upp
träder inför högsta förvaltningsdomstolen 
eller länsrätten med stöd av 15 och 17 § § 
konkursstadgan, eller då sjöförklaring enligt 
sjölagen (674/94) avges efter en sjöolycka. 
Enligt 17 kap. 3 § 2 mom. strafflagen är 
avgivande av osann utsaga i det sistnämnda 
fallet straffbart också då gärningen har be
gåtts av obetänksamhet eller vårdslöshet. 

I ett tvistemål skall båda parterna och i ett 
brottmål målsäganden hålla sig till sanning
en då de redogör för de omständigheter som 
de åberopar i målet och då de uttalar sig om 
de omständigheter som motparten anför samt 
då de besvarar frågor (14 kap. l § och 3 § 2 
mom. rättegångsbalken). I brottmål är sva
randen inte skyldig att medverka till utred
ningen av omständigheter som berör hans 
eget straffrättsliga ansvar. A v denna anled
ning kan svaranden i ett brottmål inte åläg
gas att hålla sig till sanningen. Inte heller 
övriga parters skyldighet att hålla sig till 
sanningen har emellertid i allmänhet förenats 
med något straffhot En parts osanna utsaga 
inför domstol är förenad med straffhot en
dast då parten har hörts under sanningsför-
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säkran. 
I gällande 17 kap. 3 a § strafflagen stad

gas om det fallet att en part ger en osann 
utsaga när han förhörs under sanningsförsäk
ran. I ett tvistemål kan någondera parten 
eller båda parterna i bevisningssyfte höras 
under sanningsförsäkran. I ett brottmål kan 
däremot endast målsäganden höras under 
sanningsförsäkran och då endast för att ut
reda om och i vilken mån han lidit skada på 
grund av brottet (17 kap. 61 § rättegångsbal
ken). Osann utsaga under sanningsförsäkran 
är straffbar ock~~ då gärningen har begåtts 
av oaktsamhet. A ven om det i allmänhet är 
tillåtet att i tvistemål förhöra en part under 
sanningsförsäkran, utnyttjas denna bevis
ningsmöjlighet sällan i praktiken. Det är 
också ytterst sällsynt att en målsägande i ett 
brottmål förhörs under sanningsförsäkran 
angående den skada som han lidit på grund 
av brottet. 

I tvistemål kan parterna förhöras i bevis
ningssyfte. I regel skall parterna i så fall 
förhöras innan någon annan muntlig bevis
ning upptas i den fråga som förhöret gäller 
(6 kap. 2 § rättegångsbalken). Den som vid 
ett sådant förhör ger oriktiga uppgifter eller 
förtiger relevanta omständigheter straffas 
inte för osann utsaga. 

Osann utsaga vid förundersökning i brott
mål är straffbar enligt 17 kap. 4 § straffla
gen. stadgandet är inte tillämpligt på den 
som är misstänkt för brott. En osann utsaga 
av någon annan än en misstänkt är straffbar 
när den avges vid förhör där han varit per
sonligen närvarande. straffstadgandet gäller 
således inte t.ex. en osann utsaga som den 
som vid förundersökning förhörts såsom 
vittne eller målsägande har givit vid prelimi
nära samtal eller per telefon. stadgandet gäl
ler inte heller osanna utsagor vid förhör som 
hållits av andra myndigheter än förundersök
ningsmyndigheter med anledning av brott. 
Som förundersökningsmyndighet fungerar 
polisen, om inte annat stadgas särskilt. I en
lighet med särskilda stadganden fungerar 
bl.a. de allmänna åklagarna som förunder
sökningsmyndigheter. I 17 kap. 4 § straffla
gen finns en strängare straffskala för sådana 
fall där en utsaga har medverkat till att en 
oskyldig ställts under åtal eller häktats. 
Osann utsaga vid förundersökning är straff
bar endast såsom uppsåtlig. 

Vid polisundersökning som förrättas enligt 
38 § i den nya polislagen ( 493/95) har den 
förhördes ställning en avgörande betydelse 

för hans skyldighet att hålla sig till sanning
en. Ett vittne och en sakkunnig samt den 
som i ett brottmål intar en ställning som 
motsvarar en målsägandes har sakligt sett 
samma skyldighet att hålla sig till sanningen 
som vid förundersökning. Den som i ett 
brottmål kan jämställas med en misstänkt är 
däremot inte skyldig att hålla sig till san
ningen. Brott mot den i paragrafen stadgade 
skyldigheten att hålla sig till sanningen be
straffas i enlighet med 17 kap. 4 § 2 mom. 
strafflagen för osann utsaga vid polisunder
sökning. 

Brottet osann utsaga kan begås också inför 
en annan myndighet än en domstol eller för
undersökningsmyndighet Ett stadgande om 
saken ingår i 17 kap. 5 § strafflagen. En 
förutsättning är att den ifrågavarande myn
digheten har lagstadgad rätt att i ärendet för
anstalta vittnes- eller sakkunnigförhör. Det 
finns endast ett fåtal stadganden som ger 
andra myndigheter än domstolar rätt att för
höra vittnen eller sakkunniga. Enligt 19 § 2 
mom. lagen om förvaltningsförfarande 
(598/92) kan ett vittne i förvaltningsförfaran
de av särskilt skäl höras på ed och en part 
under sanningsförsäkran. Hörandet verkställs 
emellertid då av en länsrätt eller i justitieför
valtningsärenden av en behörig domstol. 
T.ex. enligt 51 § statstjänstemannalagen 
(750/94) kan tjänstemannanämnden hålla 
muntlig förhandling och därvid förhöra en 
part också under sanningsförsäkran samt 
sakkunniga och vittnen under ed eller san
ningsförsäkran. Enligt 17 kap. 5 § 2 mom. 
strafflagen blir straffet strängare om den 
osanna utsagan bekräftas med ed eller mot
svarande försäkran. 

Brottet osann utsaga fullbordas inte nöd
vändigtvis ännu när den osanna utsagan ges 
eller en sådan omständighet förtigs som en
ligt lagens stadgan borde ha yppats. Enligt 
vedertagen tolkning fullbordas brottet först 
då hörandet, t.ex. en domstols vittnesförhör, 
avslutas. Denna tolkning har fastställts bl.a. 
av högsta domstolen, HD 1976 II 85. Enligt 
rådande tolkning har den som förhörs rätt att 
till dess att förhöret avslutas korrigera even
tuella osanna uppgifter som han lämnat un
der förhöret samt att yppa sådant som han 
förtigit under förhöret. 

I 17 kap. 7 § strafflagen stadgas om rättel
se av osann utsaga efter avslutat förhör. Om 
någon har givit en osann utsaga men på eget 
initiativ återtar denna innan domen i målet 
fallit eller innan någon annan åsamkats ska-
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da yppar en omständighet som han förtigit, 
bestäms straffet inte enligt straffskalan rör 
det på gärningen annars tillämpliga straff
stadgandet. Gärningsmannen bestraffas då 
med böter, om inte domstolen efter prövning 
beslutar att inte döma ut något straff överhu
vudtaget. Domstolen kan förfara på det sätt 
som stadgas i lagrummet också när den 
osanna utsagan eller förtigandet gäller en 
omständighet som uppenbarligen inte har 
någon betydelse i den sak som behandlas. 
straffrättslig betydelse kan tillmätas också 
en rättelse som på eget initiativ sker i ett 
ännu senare skede. Om följderna av en 
osann utsaga ännu kan rättas till utgör en 
senare rättelse som sker på eget initiativ en 
sådan strafflindringsgrund som nämns i 3 
kap. 2 § strafflagen. Domstolen kan i ett 
sådant fall döma ut böter, också om endast 
Iångelsestraff anges som påföljd i det till
lämpliga lagrummet. 

Enligt 17 kap. 8 § strafflagen är det straff
bart att till en offentlig myndighet ge in ett 
skriftligt intyg som veterligen är osant till 
innehållet eller att utrårda ett sådant intyg 
och överlåta det till en annan att användas 
för sagda ändamål. 

I 17 kap. 9 § strafflagen finns ett special
stadgande om anstiftan till osann utsaga. 
Straffet för den som försöker förleda en an
nan till ett brott som avses i kapitlet är Iång
else i ett år eller böter. stadgandet utgör ett 
undantag från den allmänna regeln enligt 
vilken anstiftan är straffbar endast om hu
vudgärningen eller ett straffbart försök där
till begås. Om anstiftan leder till en osann 
utsaga döms anstiftaren enligt gällande lag 
till straff enligt det lagrum som är tillämpligt 
på huvudgärningen. 

Ett specialstadgande om osann utsaga 
finns utanför strafflagen. I 44 § lagen om 
faderskap (700/75) stadgas att om modern 
vid faderskapsutredning uppsåtligen har av
givit osann utsaga till barnatillsyningsman
nen eller i fall som avses i lagens l O § utan 
laga skäl har förtigit något som henne veter
ligen hade tjänat till upplysning i saken, i 
synnerhet om vilka män hon haft samlag 
med vid den tid då barnet har kunnat avlas, 
skall hon för avgivande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning dömas till böter eller till 
fångelse i högst ett år. En förutsättning för 
straffbarheten är att utsagan eller förtigandet 
har bidragit till att faderskapet har fastställts 
oriktigt. 

370036 

1.2.1.1.3. stadganden om falsk angivelse 

strafflagens 26 kap. om falsk och ostyrkt 
angivelse är ursprungligt, dvs. från år 1889, 
med undantag av l § som förnyades genom 
en lag 19.7.1974 (613/74). 

Med osann angivelse i inskränkt bemärkel
se avses att någon i strid med sanningen hos 
en myndighet påstår att en annan person har 
gjort sig skyldig till ett brott. Om osann an
givelse stadgas i 26 kap. l, 3 och 4 § § 
strafflagen. 

I 26 kap. l § strafflagen stadgas om osann 
angivelse mot bättre vetande. Brottsrekvisitet 
uppfylls genom att någon vid en domstol 
eller en annan myndighet åtalar en annan 
person för ett brott som denne inte har för
övat eller gör en osann angivelse som leder 
till åtal mot den andre. Den osanna angivel
sen skall riktas till någon som kan vidta åt
gärder för att väcka åtal. Sådan osann angi
velse som avses i lagrummet kan således 
göras genom att man lämnar oriktiga uppgif
ter till en allmän åklagare, en specialmyn
dighet som har rätt att väcka åtal, till polisen 
eller t.o.m. till en målsägande. Vid osann 
angivelse mot bättre vetande förutsätts, för 
att det skall föreligga uppsåt från gärnings
mannens sida, att gärningsmannen vet att 
den angivne inte har begått det brott som 
han påstås vara skyldig till. straffskalan för 
det brott som avses i lagrummet är fångelse 
i minst tre månader och högst fyra år eller, 
ifall omständigheterna är synnerligen för
mildrande, fångelse i högst två år eller böter. 
En särskild strängare straffskala stadgas i 
paragrafens 2 mom. Om den åtalade har 
dömts till strängare straff än fångelse i ett år 
och straffet åtminstone delvis har verkställts, 
är straffet för osann angivelse fångelse i 
minst två och högst åtta år. 

Enligt 26 kap. 3 § strafflagen är osann 
angivelse mot bättre vetande straffbar också 
då den inte leder till åtal, om angivetsen har 
riktats till en myndighet vars uppgift det är 
att väcka åtal för brottet. straffbar är således 
en sådan osann angivelse mot bättre vetan
de, vilken allmänna åklagaren eller polisen 
vid sin egen undersökning konstaterar vara 
grundlös eller för vilken det vid undersök
ningen inte framkommer sannolika grunder 
för väckande av åtal. Straffbar enligt stad
gandet är också en osann angivelse mot bätt
re vetande som har gjorts till en målsägande 
eller åtalsberättigad specialmyndighet, även 
om några åtalsåtgärder inte vidtas. 
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Enligt 26 kap. 4 § l mom. strafflagen är 
osann angivelse straffbar, om den har gjorts 
uppsåtligt men inte mot bättre vetande. I ett 
sådant fall vet angivaren inte att hans angi
velse är osann utan tror att den angivne har 
gjort sig skyldig till det påstådda brottet. En 
förutsättning för att en osann angivelse skall 
vara straffbar enligt detta lagrum är att an
givaren själv har väckt åtal vid domstol eller 
att åtal annars har väckts med anledning av 
angivelsen. En annan förutsättning är enligt 
lagrummet att angivaren inte har kunnat 
styrka sin angivelse. För att en osann angi
velse som inte har gjorts mot bättre vetande 
inte skall vara straffbar förutsätts det dock 
inte att angivaren till stöd f"ör sin angivelse 
måste kunna lägga fram sådan full bevisning 
som räcker för en fållande dom. Enligt para
grafens 2 mom. bortfaller straffbarheten 
nämligen i det fall att angivaren lägger fram 
sannolika skäl till stöd för sin angivelse. För 
att angivaren skall slippa straff räcker det att 
han konstateras ha haft sådana rimliga och 
objektiva grunder för sitt handlande att 
väckandet av åtal eller angivelsen inte kan 
anses ha skett på måfå. 

I 26 kap. 2 § strafflagen stadgas om s.k. 
indirekt osann angivelse. Denna kan för det 
första bestå i framförande av en osann och 
besvärande omständighet som har föranlett 
åtal. Brottet kan begås muntligen eller skrift
ligen eller t.ex. genom förfalskning av indi
cier. För det andra kan indirekt osann angi
velse bestå i undanröjande av bevis för nå
gons oskuld, på ett sätt som bidragit till att 
åtal väckts. Det kan t.ex. vara fråga om för
störande av en handling eller om undan
röjande av brottsspår. För det tredje kan in
direkt osann angivelse bestå i att bevis för 
en åtalads oskuld förstörs efter att åtal 
väckts och för det fjärde i att en osann eller 
besvärande omständighet framförs efter att 
åtal har väckts. 

En indirekt osann angivelse riktar sig mot 
en oskyldig, vilket också gärningsmannen 
varit medveten om. Dessutom förutsätter 26 
kap. 2 § strafflagen att det föreligger en av
sikt att ådra en annan person ett straff. 

I 26 kap. 5 § strafflagen stadgas om en 
särskild påföljd för osann angivelse. Enligt 
lagrummet skall den som döms till straff för 
osann angivelse tillika åläggas att ersätta 
målsäganden kostnaderna för domens tryck
ning i allmän eller ortens tidning, om måls
äganden yrkar det. 

Ytterligare ett stadgande som skall trygga 

rättegångsmaterialets autenticitet är 16 kap. 
20 § strafflagen om gynnande av brott. 
Bland gärningsformerna kan nämnas att gär
ningsmannen hjälper en förbrytare att dölja 
ett brott eller att undanröja bevis. Gynnande 
av brott bedöms enligt en strängare straff
skala om brottet begås för egen vinning. 
straffet får inte vara högre än den skyldige 
kunnat ådömas för medhjälp till brottet. En
ligt paragrafens 2 mom. tillämpas stadgandet 
om gynnande av brott inte på nära släktingar 
som avses i 16 kap. l O § 2 m om. strafflagen 
och inte heller på s.k. politibrott. 

Som ett mot rättskipningen riktat brott 
betraktas utöver de brott som nämns ovan 
också underlåtenhet att anmäla grovt brott, 
varom stadgas i 16 kap. 19 § strafflagen, 
som antogs i det andra skedet av totalrevide
ringen av denna lag. I stadgandet räknas upp 
ett antal grova brott som medan de är på 
färde men ännu kan förhindras skall anmälas 
antingen till myndigheterna eller till den 
som hotas av brottet. stadgandet gäller inte 
släktingar till den som förbereder ett sådant 
brott och inte heller vissa andra personer 
som står i ett nära förhållande till honom. 

Bedrägeri enligt 36 kap. l § strafflagen 
kan fullbordas också i form av s.k. process
bedrägeri. Med processbedrägeri avses att en 
domstol eller en annan rättskipningsmyndig
het i ett brott-, tviste- eller förvaltningsrätt
skipningsmål vilseleds att ge ett felaktigt 
beslut som i ekonomiskt hänseende gynnar 
eller skadar någon part. 

1.2.1.2. Problem i den gällande lagstift
ningen 

Rättskipningen kan betraktas som en orga
nisk helhet som behöver straffrättsligt skydd. 
I strafflagstiftningen finns emellertid för när
varande inte någon legislativ helhet som 
skulle innehållande de centrala stadgandena 
om brott mot rättskipningen. En olägenhet är 
att stadgangena är oenhetliga och föga över
skådliga. Eftersom en del av de gällande 
stadgandena har blivit föråldrade är de i da
gens läge svåra att tillämpa i praktiken. 

strafflagens 17 kap. om osann utsaga, som 
totalreviderades år 1948, har i rättspraxis 
inte medfört några större tolkningssvårighe
ter. De tolkningssvårigheter som förekommit 
har i de flesta fallen gällt särskiljandet av 
den kriminaliserade formen av osann utsaga 
från sådana icke verifierbara utsagor som 
beror på iakttagelser och minnesbilder som 
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är ofullständiga och inexakta eller på felakti
ga källor. Eftersom en utsaga som visar sig 
vara felaktig, i enlighet med de straffrättsli
ga tolkningsprinciperna, i osäkra fall snarare 
måste anses bero på den begränsade mänsk
liga iakttagelseförmågan och minneskapaci
teten än betraktas som en osann utsaga i den 
bemärkelse som avses i 17 kap. strafflagen, 
tillämpas i synnerhet stadgandena om oakt
sam osann utsaga sällan i praktiken. 

De gällande stadgandena om osann utsaga 
är onödigt invecklade. Rekvisiten särskiljs 
från varandra utgående ifrån i vilken egen
skap gärningsmannen har givit en osann ut
saga och vilken myndighets förfarande det 
är frågan om. stadgandenas grovhetsgrade
ring överensstämmer således inte med den 
som förekommer i den gällande strafflag
stiftningen och som i allmänhet har använts 
som utgångspunkt vid revideringen av straff
rätten i övrigt. straffbarhetsgraden vid osann 
utsaga påverkas onödigt mycket av omstän
digheter som inte uteslutande är beroende av 
gärningsmannens handlande, bl.a. om någon 
har dömts till str~ff med anledning av de 
osanna utsagan. A ven om osann utsaga i 
flera fall måste betraktas som ett tämligen 
allvarligt brott, är de gällande stadgandenas 
straffskalor delvis oproportionerlig stränga. 
Frågan om när brottet osann utsaga är full
bordat är inte överhuvudtaget reglerad i lag. 
Tidpunkten då brottet fullbordas har fast
ställts i rättspraxis. 

En rättegångsparts skyldighet att hålla sig 
till sanningen är dels bristfålligt dels inkon
sekvent reglerad. A v de allmänna rättsliga 
principerna följer att den som är misstänkt 
eller åtalad för ett brott inte är skyldig att 
hålla sig till sanningen. Målsäganden i ett 
brottmål och vardera parten i ett tvistemål är 
skyldiga att hålla sig till sanningen när ett 
ärende handläggs i domstolen. Enligt stad
gandena om osann utsaga är det emellertid 
straffbart för en part att lämna en oriktig 
uppgift eller att förtiga en relevant omstän
dighet endast i det fall att parten har hörts 
under sanningsförsäkran. Det förekommer i 
praktiken ytterst sällan att någon förhörs 
under sanningsförsäkran. Vid förundersök
ning är emellertid den som är målsägande i 
ett brottmål skyldig att vid hot om straff för 
osann utsaga hålla sig till sanningen, även 
om han vid domstolen inte hörs under mot
svarande hot. 

Med stöd av vad som anförs ovan är det 
skäl att i samband med totalrevideringen av 

strafflagen revidera stadgandena om osann 
utsaga. 

Osann angivelse är ett brott som i hög 
grad påminner om osann utsaga. I vartdera 
fallet är det fråga om att lämna oriktiga upp
gifter, vilket kan ha som följd att en domstol 
eller en annan rättskipningsmyndighet ger ett 
avgörande som är orättvist och inte baserar 
sig på fakta. När strafflagens stiftades år 
1889 uppfattades emellertid osann angivelse 
emellertid närmast som ett brott som kunde 
jämföras med ärekränkning. stadgandena om 
osann angivelse placerades därför i närheten 
av strafflagens 27 kap. om ärekränkning. 
Under 1900-talet har den allmänna inställ
ningen förändrats och osann angivelse upp
fattas numera i allmänhet som ett brott mot 
rättsvården. Denna ståndpunkt intar också 
straffrättskommitten i sin stomplan till en ny 
strafflag (kommittebetänkande 1976:72). 

Flera länder har i sina strafflagar tagit in 
uttryckliga stadganden om förvanskning av 
bevismaterial som kommer till användning 
vid rättegångar. I Finlands gällande strafflag 
finns några sådana enhetliga stadganden in
te, utan olaglig förvanskning av bevismateri
al betraktas som särskilda gärningsformer av 
vissa brott. Sådana stadganden är framförallt 
16 kap. 20 § strafflagen om gynnande av 
brott och 26 kap. 2 § om indirekt osann an
givelse. Förvanskning av bevismaterial kan 
också uppfylla rekvisitet för något förfalsk
ningsbrott (1990 års nya 33 kap. straffla
gen), men de ifrågavarande stadgandena be
aktar i sig inte alternativet att en förfalskad 
handling eller annat förfalskat bevismaterial 
används vid något rättskipningsförfarande. 
Vid förvanskning av bevismaterial är det 
liksom vid osann utsaga och osann angivelse 
fråga om att ett rättskipningsavgörande kan 
baseras på oriktiga uppgifter. Källorna kan i 
dessa fall, i stället för utsagor av personer, 
vara dokument, föremål eller annat tillgäng
ligt bevismaterial. 

I vissa länders strafflagar finns det stad
ganden som kriminaliserar påtryckningar och 
hot eller andra jämförbara förfaranden mot 
vittnen eller parter för att förmå dem att 
utebli från en rättegång eller avstå från ett 
mål. Inom rättskipningen är det synnerligen 
viktigt att vittnen, parter eller personer som 
deltar i en rättegång i någon annan egenskap 
inte utsätts för påtryckningar i form av våld, 
hot eller annat. De måste kunna yttra sig 
utan rädsla för hämnd. I den gällande straff
lagen finns det inget uttryckligt stadgande 
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om hotande av vittnen eller andra som har 
hörts eller skall höras vid en rättegång eller 
något annat myndighetsförfarande. stadgan
det om olaga hot är tillämpligt också i dessa 
fall. Dessutom innebär stadgandet om anstif
tan till osann utsaga och i synnerhet stad
gandet om försök till detta brott redan en 
tämligen omfattande kriminalisering till 
skydd för dem som hörs vid rättegångar och 
andra myndighetsförfaranden. A v de straff
stadganden som kommer i fråga i dessa fall 
kan nämnas stadgandena om misshandel, 
olaga tvång, hemfridsbrott samt utpressning 
och grov utpressning. 

Vid rättegångar och andra myndighetsför
faranden är tillgången till korrekta vittnes
mål och utsagor av en central betydelse för 
en fungerande rättskipning. Om ett vittne 
eller någon annan person som skall höras 
vid något myndighetsförfarande utsätts för 
våld eller hot om våld eller hotas på något 
annat sätt, innebär detta inte enbart att den 
ifrågavarande personen kränks utan att sam
tidigt också rättskipningens funktion och tro
värdighet äventyras. I de gällande straffstad
gandena manifesteras inte tillräckligt klart 
detta särskilda hot mot rättsordningen och de 
erbjuder inte heller en i alla avseenden till
räckligt vid straffskala för bedömning av de 
allvarligaste brotten. Skyddet av vittnen an
ses också internationellt vara ett problem 
som måste ägnas särskild uppmärksamhet 
och kräver särskilda åtgärder. Europarådet 
bereder som bäst en rekommendation om 
åtgärder för vittnesskydd. 

1.2.1.3. F örslagets huvudpunkter 

stadgandena om osann utsaga, osann an
givelse och förvanskning av bevismaterial 
föreslås bli sammanställda i ett och samma 
strafflagskapitel om brott mot rättskipningen. 
Brotten grovhetsgraderas enligt de principer 
som omfattas i vår nyaste strafflagstiftning 
och i de senaste ändringsförslagen. Grän
serna för straffbart förfarande ändras inte i 
någon betydande utsträckning. Enligt försla
get förmildras vissa oproportionerliga och 
onödigt stränga straffskalor. 

I förslaget ingår inga stadganden som skall 
skydda domstolar och andra rättskipnings
organ i egenskap av offentliga myndigheter. 
Det är uppenbart att de allmänna straffrätts
liga stadgandena som skall skydda myndig
heterna och som föreslås bli reviderade i 
detta sammanhang, räcker för att på motsva-

rande sätt skydda också de rättsliga myndig
heterna. De år 1989 reviderade stadgandena 
om straffrättsligt tjänsteansvar anses vara 
tillräckliga också med avseende på rättskip
ningsorganens tjänsteansvar. I förslaget ingår 
inte heller några straffstadganden som gäller 
parter eller vittnen som tredskas i samband 
med rättegångar eller personer som i sådana 
sammanhang uppträder störande eller använ
der kränkande uttryck. stadgandena om 
tvångsmedel och straftbot, framförallt hot 
om bötesstraff, gentemot dessa personkate
gorier är så nära förknippade med stadgan
dena om rättegångsförfarandet att det måste 
anses vara motiverat att de kvarstår bland de 
processuella stadgandena snarare än att de 
flyttas över till strafflagen. 

Förslagen till 15 kap. 1-5 §§ och 12 § 
gäller osann utsaga, 6 § falsk angivelse, 7 
och 8 §§ bevisförvanskning, 9 § övergrepp i 
rättssak, l O § underlåtenhet att anmäla grovt 
brott, 11 § skyddande av brottsling och 13 § 
begränsning av tillämpningsområdet för ka
pitlets stadganden. 

F örslaget till 15 kap. l § gäller osann ut
saga inför domstol. Detta brott gör sig den 
skyldig till som i egenskap av l) vittne eller 
sakkunnig inför domstol, 2) part inför dom
stol vid förhör under sanningsförsäkran eller 
3) i någon annan egenskap inför domstol 
under ed eller försäkran lämnar en osann 
uppgift eller utan lagligt skäl förtiger en om
ständighet som har hör till saken. straffska
lan för brottet osann utsaga inför domstol 
föreslås vara böter eller fängelse i högst tre 
år. 

Förslaget till 2 § gäller osann utsaga vid 
myndighetsförfarande. Detta brott gör sig 
den skyldig till som l) under ed eller san
ningsförsäkran vid ett myndighetsförfarande 
som kan jämställas med en rättegång, 2) i 
någon annan egenskap än såsom för brottet 
misstänkt förhörs vid förundersökning i 
brottmål då han är personligen närvarande 
eller 3) i någon annan egenskap än miss
tänkt vid förhör där han är personligen när
varande vid polisundersökning eller därmed 
jämförbart myndighetsförfarande, och som 
därvid lämnar en osann uppgift i saken eller 
utan lagligt skäl förtiger en omständighet 
som hör till saken. Straffet för osann utsaga 
vid myndighetsförfarande är böter eller fäng
else i högst två år. 

En laglig företrädare för en juridisk person 
som vid förundersökning förhörs för utred
ning av den juridiska personens straffansvar 
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skall enligt 2 mom. jämställas med den som 
är misstänkt för brott. 

Enligt förslaget till 15 kap. 3 § är osann 
utsaga inför domstol grov om därvid l) or
sakas fara för att domstolen med stor san
nolikhet dömer en oskyldig till straff eller 
någon annan sträng påföljd eller dömer nå
gon till en betydligt strängare påföljd än han 
annars skulle dömas till eller för att domsto
len med stor sannolikhet fattar ett oriktigt 
beslut som i något annat avseende åsamkar 
parten synnerligen kännbar skada, 2) den 
osanna utsagan eller förtigandet gäller en 
särskilt betydelsefull omständighet eller 3) 
brottet begås synnerligen planmässigt och i 
dessa fall är grovt även bedömt som en hel
het. Eftersom grov osann utsaga inför dom
stol i extremfall kan vara ett synnerligen 
allvarligt brott, föreslås som straffskala fäng
else i minst fyra månader och högst sex år. 

Oaktsam osann utsaga föreslås enligt 15 
kap. 4 § vara straffbar endast om utsagan 
lämnas av ett vittne eller en sakkunnig inför 
domstol eller under sanningsförsäkran, ed 
eller försäkran inför domstol eller vid ett 
myndighetsförfarande som kan jämställas 
med en rättegång. I andra fall är osann ut
saga straffbar endast såsom uppsåtlig. 
straffskalan för oaktsam osann utsaga före
slås vara böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

I förslaget till 5 § stadgas om försök till 
anstiftan av osann utsaga. A v de allmänna 
stadgandena om delaktighet följer att förle
dande av en annan att ge en uppsåtligt osann 
utsaga skall straffas enligt det lagrum enligt 
vilket anstiftaren skall bestraffas som gär
ningsman. Om förledandet inte leder till ett 
fullbordande av brottet osann utsaga skall 
den som försökt anstifta brottet straffas en
ligt föreslagna 5 §. straffet föreslås vara 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Enligt förslaget till 6 § gör sig den skyldig 
till falsk angivelse som till förundersök
nings- eller andra myndigheter eller till en 
domstol lämnar falska uppgifter och därmed 
orsakar fara för att den angivne på felaktiga 
grunder anhålls, häktas eller utsätts för något 
annat tvångsmedel eller åtalas eller döms till 
straff eller till någon annan straffrättslig på
följd. straffet för falsk angivelse föreslås 
vara böter eller fängelse i högst tre år. 

I förslaget till 15 kap. 7 § l mom. stadgas 
om bevisförvanskning. Detta brott består i 
att någon i syfte att få en oskyldig dömd till 
straff eller annars för att skada en annan 

döljer, förstör, skadar, ändrar eller på något 
annat sätt förvanskar ett föremål eller en 
handling som behövs som bevis vid en dom
stol eller vid förundersökningen i ett brott
mål. Enligt den föreslagna paragrafens 2 
mom. skall också den dömas för bevisför
vanskning som i motsvarande syfte till an
vändning överlämnar bevismaterial som han 
vet vara grundlöst eller förvanskat eller som 
själv på ett vilseledande sätt använder sådant 
material vid en domstol eller vid förunder
sökningen i ett brottmål. straffskalan för 
bevisförvanskning föreslås vara böter eller 
fängelse i högst två år. 

Enligt förslaget till 8 § är det fråga om 
grov bevisförvanskning om l) brottet med
för fara för att en oskyldig person med stor 
sannolikhet döms till fängelse eller någon 
annan sträng påföljd, 2) föremålet för brottet 
är ett synnerligen viktigt bevis eller 3) brot
tet begås särskilt planmässigt och i samtliga 
fall är grovt även bedömt som en helhet. 
straffet för grov bevisförvanskning föreslås 
vara fängelse i minst fyra månader och 
högst sex år. 

Som kapitlets 9 § föreslås ett särskilt stad
gande om övergrepp i rättssak. stadgandet 
skall tillämpas på fall där någon orättmätigt 
med våld eller hot hindrar eller försöker 
hindra en annan att yttra sig som vittne eller 
sakkunnig eller annars när han hörs eller är 
part vid en rättegång, vid förundersökning, 
vid polisundersökning eller vid något annat 
därmed jämförbart myndighetsförfarande 
eller som påverkar eller försöker påverka 
yttrandets innehåll. Det föreslås även vara 
straffbart att utöva våld mot eller hota en 
annan med våld på grund av vad han yttrat 
vid ett sådant förhör som avses ovan. Som 
straff kan enligt förslaget dömas ut böter 
eller fängelse i högst tre år. 

I föreslagna 15 kap. l O § stadgas om un
derlåtenhet att anmäla grovt brott. Den som 
vet att något av de i lagrummet nämnda 
brotten är på färde är skyldig att i tid under
rätta myndigheterna eller den som hotas av 
brottet. Till de i lagrummet uppräknade an
mälningspliktiga brotten hör de allvarligaste 
politiska brotten, brotten mot liv och hälsa, 
de allmänfarliga brotten, grov miljöförstö
ring och grovt narkotikabrott. F ör att under
låtenhet att anmäla grovt brott skall vara 
straffbart förutsätts att det ifrågavarande gro
va brottet förövas eller att det sker ett försök 
till sådant brott. straffstadgandet gäller inte 
de i 2 mom. angivna kategorier av personer 



22 RP 6/1997 ni 

som står i ett nära förhållande till den som 
förbereder brottet. Anmälningsskyldig är en
ligt 3 mom. inte den som har lagstadgad 
tystnadsplikt. straffet för underlåtenhet att 
anmäla grovt brott föreslås vara böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

I förslagets 11 § stadgas om skyddande av 
brottsling. Den som sedan han fått veta att 
ett brott blivit begånget hjälper gärnings
mannen eller förstör bevis och därigenom 
hindrar eller försöker hindra att gärnings
mannen ställs till ansvar för brottet, skall 
dömas för skyddande av brottsling. stadgan
det gäller inte den som är delaktig i ett 
brott, den som står i ett nära förhållande till 
gärningsmannen och inte heller brott för 
vilket inte stadgas strängare straff än fångel
se i sex månader. Som straff kan dömas ut 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Osann utsaga betraktas ofta som ett s.k. 
nationellt begränsat brott. Brottet är således 
straffbart enligt finsk strafflag endast om det 
har begåtts inför en finsk domstol eller rätt
skipningsmyndighet Vid ingången av 1995 
blev Finland medlem i Europeiska unionen. 
Enligt 3 § lagen om stadganden om rättsvård 
som ansluter sig till medlemskapet i Europe
iska unionen (1554/94) jämställs Europeiska 
gemenskapernas domstolar med finska dom
stolar vid tillämpning av stadgandena om 
osann utsaga. Internationaliseringen leder 
överhuvudtaget till en ökning av antalet fall 
där handläggningen av ett rättsligt ärenden 
inte begränsar sig till endast ett lands dom
stolsväsende. Det är skäl att stadga att osann 
utsaga skall vara straffbar i Finland då den 
har avgivits inför den i enlighet med Förenta 
Nationernas stadga inrättade Internationella 
domstolen eller inför andra av FN inrättade 
domstolar. Det föreslås därför att ett stad
gande om osann utsaga som avgivits utom
lands skall tas in i 15 kap. 12 § strafflagen. 
Enligt paragrafen avses med domstol, då 
stadgandena om osann utsaga tillämpas, ock
så Internationella domstolen och andra av 
FN inrättade domstolar, domstolar i de övri
ga nordiska länderna, Europeiska gemenska
pernas domstol och domstolar i Europeiska 
unionens medlemsländer samt också andra 
utländska domstolar då dessa ger en finsk 
domstol handräckning. 

Vid tillämpningen av stadgandena om 
osann utsaga anses brottet vara fullbordat 
först när hörandet eller förhöret har avslu
tats. Brottsrekvisitet uppfylls således inte om 
den förhörde före den nämnda tidpunkten 

rättar sin osanna utsaga eller yppar den om
ständighet som han har förtigit. Syftet med 
det föreslagna begränsningsstadgandet i 13 § 
l punkten är att fastställa den nämnda prin
cipen också i den nya strafflagen. 

En grundläggande princip för vår rättsord
ning är att ingen är skyldig att medverka till 
att han själv blir ställd till straffrättsligt an
svar, t.ex. genom att erkänna sig skyldig till 
ett brott eller till någon annan lagstridig 
handling. Enligt den föreslagna 15 kap. 13 § 
2 punkten skall stadgandena om osann ut
saga inte tillämpas på den som inte har kun
nat hålla sig till sanningen utan risk för att 
bli ställd till ansvar för ett brott eller en där
med jämförbar lagstridig gärning som han 
själv begått. 

1.2.2. Paragrafmotivering 

l §. Osann utsaga inför domstol 

Ett stadgande om osann utsaga inför dom
stol föreslås i 15 kap. l § strafflagen. I stad
gandet sammanställs de olika former av upp
såtlig osann utsaga som regleras i gällande 
17 kap. 1-3 a § § strafflagen. Enligt försla
get skall det vara straffbart att avge en 
osann utsaga för det första i egenskap av 
vittne eller sakkunnig inför en domstol, vil
ket är kriminaliserat i gällande 17 kap. l 
och 2 §§ strafflagen. För det andra skall det 
vara straffbart att avge en osann utsaga som 
part inför en domstol vid förhör under san
ningsförsäkran, vilket är kriminaliserat i gäl
lande 17 kap. 3 a § strafflagen. För det tred
je skall det vara straffbart att i någon annan 
egenskap än som vittne eller sakkunnig inför 
domstol avge en osann utsaga under ed eller 
sanningsförsäkran, vilket är kriminaliserat i 
gällande 17 kap. 3 § strafflagen. 

Det föreslås ingen allmän skyldighet för 
en part att hålla sig till sanningen. En part 
kan således inte bestraffas för att han inför 
en domstol har givit en utsaga mot bättre 
vetande, om han inte givit den under san
ningsförsäkran. I strafflagsrevideringens tidi
gare beredningsskeden har det konstaterats 
att parternas skyldighet att hålla sig till san
ningen för närvarande är bristfälligt reglerad. 
Också inom straffrättskommitten framfördes 
uppfattningen att den som inför en domstol 
ljuger mot bättre vetande alltid skall straffas 
för osann utsaga. straffrättskommitten före
slog ingen utvidgning av straffbarheten i det 
fall att en part avger en osann utsaga, efter-
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som problemet enligt kommittens uppfatt
ning förutsatte tilläggsutredningar. 

I samband med revideringen av rättegångs
förfarandet i tvistemål strävande man efter 
att det skulle bli vanligare att parter hörs i 
bevisningssyfte. I 17 kap. 61 § l mom. togs 
det in ett uttryckligt stadgande om hörande 
av en part i bevisningssyfte, för att detta 
förfarande oftare skall komma till använd
ning. Enligt regeringens proposition (RP 
1511990 rd) borde förhör av detta slag hållas 
åtskils från föremålet för rättegången, dvs. 
från utredningen av parternas yrkanden samt 
av de fakta som ligger till grund för dessa 
och direkt inverkar på saken. Lagrummet 
om hörande av en part under sanningsför
säkran (rättegångsbalken 17 kap. 61 § 2 
mom.) ändrades så att denna metod används 
endast när förhöret gäller omständigheter 
som har synnerlig betydelse för avgörandet 
av målet. I motiveringen till regeringens 
proposition anses det att förhör under san
ningsförsäkran borde hållas endast i begrän
sad utsträckning. Denna metod borde inte 
tillgripas i de fall då det inte därmed är möj
ligt att öka förvissningen om att en part talar 
sanning. Som exempel nämns den situatio
nen att parterna yttrar sig på olika sätt om 
samma sak. Oberoende av en eventuell ed 
eller sanningsförsäkran skulle parterna san
nolikt vidhålla vad de sagt, vilket innebär att 
domstolen endast skulle få reda på att nå
gondera parten berättar i strid med sin för
säkran. I den reform av rättegångsförfaran
det i brottmål som är under beredning före
slås i sak inga ändringar i de lagrum som 
gäller hörande av part. 

Vid beredningen av stadgandena om osann 
utsaga har den ståndpunkten intagits att det 
inte är ändamålsenligt att uppställa ett gene
rellt straffbot för att förmå en part att upp
fylla sin skyldighet att hålla sig till sanning
en. I ytterst få fall kan den bedömningen 
göras att klarläggarrdet av sanningen gynnas 
genom att hörarrdet av parter i bevisnings
syfte förenas med ett straffbot som gäller 
osann utsaga. A andra sidan skulle det med
föra betydande tolkningssvårigheter om 
osann utsaga inför domstol och förtigande 
av betydelsefulla uppgifter kriminaliserades. 
Vid en rättegång är det fråga om relationen 
mellan två eller flera parter. I ett sådant 
sammanhang framhåller en part ofta omstän
digheter som stöder hans egna yrkanden och 
lägger mindre vikt vid sådana för motparten 
fördelaktiga omständigheter som talar emot 

hans egna yrkanden. Rättegångar är ofta ut
tryckligen följden av att parterna har diver
gerande uppfattningar om den sak som är 
föremål för tvisten. Det är i många fall svårt 
att göra skillnad mellan å ena sidan ett för
ståeligt framhållande av fakta ur den egna 
synvinkeln och en subjektiv tolkning samt å 
andra sidan direkta lögner och förtiganden. 

Också med tanke på syftet med en rätte
gång kan det vara till fördel att hörarrdet av 
en part inte alltid är förenat med straffbot 
mot den förhörde. En part kan vara överdri
vet återhållsam med att föra fram osäkra 
iakttagelser om han förväntas framföra en
dast 9bjektiva och absolut korrekta synpunk
ter. Ovriga parter och deras biträden samt i 
sista hand domstolens ordförande bör kunna 
kräva precisering av oklara punkter i en ut
saga. Också framdeles skall det vara möjligt 
att under sanningsförsäkran höra tviste
målsparter om omständigheter som har en 
synnerlig betydelse för avgörandet av målet 
samt att under sanningsförsäkran höra en 
målsägande om huruvida och i vilken mån 
han lidit skada till följd av ett brott. 

Den föreslagna avgränsningen av krimina
liseringen överensstämmer också med de 
synpunkter enligt vilka man i samband med 
revideringen av rättegångsförfarandet har 
beslutat fortsätta göra skillnad mellan å ena 
sidan hörande av en part i bevisningssyfte 
och å andra sidan hörande under sannings
försäkran. Den av gällande 17 kap. 61 § rät
tegångsbalken framgående differentieringen 
mellan hörande under sanningsförsäkran 
men utan straffbot respektive hörande under 
sanningsförsäkran i förening med straffbot, 
är uppenbarligen ändamålsenlig med tanke 
på rättegångens syften. En omfattande krimi
nalisering skulle uppenbarligen inte medföra 
någon större nytta men kunde däremot even
tuellt göra det svårare att utröna sanningen 
och leda till onödiga utredningar av osanna 
utsagor. 

De allvarligaste fallen av osann utsaga är 
dessutom redan nu förenade med straffbot 
och andra negativa konsekvenser för veder
börande. Om en part genom att lämna osan
na uppgifter orsakar fara för att den angivne 
på felaktiga grunder anhålls, häktas, utsätts 
för något annat tvångsmedel, åtalas eller 
döms till straff eller någon annan straffrätts
lig påföljd, kan han dömas för osann angi
velse. Enligt gällande lag är det, liksom en
ligt förslaget, straffbart att i egenskap av 
part skriftligen tillställa en domstol oriktiga 
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uppgifter. I det föreslagna 16 kap. straffla
gen om brott mot myndigheter stadgas om 
ingivande av osant skriftligt intyg till myn
dighet. Det föreslagna stadgandet överens
stämmer huvudsakligen med gällande 17 
kap. 8 § strafflagen. Ingivande av oriktiga 
uppgifter till en domstol i egenskap av part 
fullbordar ofta rekvisitet för s.k. processbe
drägeri eller försök därtill. Denna gärning är 
straffbar som bedrägeri enligt 36 kap. 1-3 §§ 
strafflagen. En part har ingen fördel av att 
vid en rättegång lämna oriktiga uppgifter, 
om det inte finns några andra källor som 
stöder dessa. En parts försök att påverka 
vittnen eller bevismaterial kan vara straffba
ra som anstiftan eller försök till anstiftan till 
osann utsaga, som bevisförvanskning eller 
t.ex. som ett förfalskningsbrott Osann utsa
ga skulle enligt förslaget inte leda till straff i 
sådana fall där en part i egen sak lämnar 
falska uppgifter av en allmän karaktär, utan 
att utsätta någon annan för åtal eller åtgärder 
fr~p. en annan myndighets sida. 

Aven om en parts skyldighet att hålla sig 
till sanningen inte heller framdeles skulle 
förenas med något allmänt straffbot, kan en 
parts osanna utsagor också i detta avseende 
inverka negativt på hans ställning. Domsto
len kan som ett bevis beakta den omständig
heten att en part lämnar felaktiga uppgifter 
(rättegångsbalken 17 kap. 5 §). Parten un
dergräver därmed sin allmänna trovärdighet. 
Motparten får därmed ofta en möjlighet att 
med egna utsagor informera domstolen om 
fakta i målet. 

Gällande 17 kap. strafflagen reglerar inte 
de olika formerna av osann utsaga på ett 
alltigenom enhetligt sätt. Enligt förslaget kan 
brottet osann utsaga överhuvudtaget begås 
på två sätt, dvs. genom att lämna en osann 
uppgift i saken eller genom att utan lagligt 
skäl förtiga en omständighet som hör till 
saken. Det är inte fråga om uppsåtlig osann 
utsaga i den bemärkelse som avses här, om 
den som avger utsagan berättar någonting 
som han tror vara sant men som i verklighe
ten inte är det. Det kan i så fall vara fråga 
om sådan oaktsam osann utsaga som avses i 
föreslagna 15 kap. 4 §, förutsatt att utsagan 
har givits i egenskap av vittne eller sakkun
nig inför domstol eller under sanningsförsäk
ran, ed eller försäkran. Också de omständig
heter under vilka den som avgivit utsagan 
har fått reda på fakta är av betydelse för den 
objektiva sanningen i detta sammanhang. 
T.ex. ett vittne som berättar att han sett en 

viss person begå ett brott mot en annan gör 
sig skyldig till osann utsaga, om han inte 
har sett själva brottet utan fått höra om det 
av andra, oavsett att det ifrågavarande brot
tet i verkligen har förövats på det sätt som 
han berättat. 

En utsaga är osann också i det fall att den 
endast delvis avviker från sanningen. Det 
kan också vara fråga om t.ex. en överdrift 
eller om att skarva en i och för sig sannings
enlig berättelse med en lögn. 

Den osanna uppgiften skall ges i själva 
saken. Kravet motsvarar gällande lag enligt 
vilken det förutsätts att utsagan har betydel
se i saken. Den omständigheten att en osann 
utsaga gäller en omständighet som uppen
barligen inte har betydelse i saken har i gäl
lande l 7 kap. 7 § nämnts som en grund för 
straffnedsättning eller domseftergift Något 
motsvarande stadgande föreslås inte längre 
bli infört i detta kapitel. Den föreslagna 
straffskalan möjliggör också bötesstraff och 
de gällande stadgandena om åtgärdseftergift 
medger en större prövningsrätt än tidigare 
också när det gäller fall av denna typ. 

Den som förhörs kan i vissa situationer, 
förståeligt nog, vara benägen att lämna fel
aktiga uppgifter om vad han själv gjort, 
även om det inte är fråga om omständigheter 
som han har laglig rätt att förtiga. Om ett 
vittne har haft anledning att tro att en avvi
kelse från sanningen inte har någon betydel
se alls i saken, är det motiverat att bedöma 
en sådan avvikelse lindrigare än normalt. 
Det är emellertid inte skäl att låta ett vittne 
fritt bedöma vilka omständigheter som är av 
betydelse i saken. Utgångspunkten är därför 
den att vittnet måste hålla sig till sanningen 
i alla uppgifter som ges i saken. I samband 
med motiveringen till paragrafens straffskala 
behandlas frågan om bedömning av särskilt 
lindriga fall mera ingående. 

En osann utsaga kan antingen bestå i att 
någon lämnar en oriktig uppgift eller i att 
han förtiger en omständighet som hör till 
saken. För att rekvisitet för förtigande av en 
omständighet skall uppfyllas krävs det inte 
att den som har avgett yttrandet uttryckligen 
frågats om omständigheten. Det föreslagna 
stadgandet grundar sig på tankegången att 
vederbörande i de situationer som avses i 
stadgandet är skyldig att på eget initiativ 
yppa de uppgifter som hör till saken. En ut
trycklig fråga som ställts till den som avger 
yttrandet kan emellertid ha en sådan verkan 
som indicium att förtigandet av den efterfrå-
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gade omständighet lättare kan anses vara 
uppsåtligt än i det fall att den förhörde inte 
har uppmärksamgjorts på vikten av omstän
digheten yppas. 

Förtigandet av en omständighet är straff
bart endast i det fall att förtigandet sker utan 
laglig orsak. Rättsordningen ger i flera fall 
den som förhörs rätt att förtiga vissa uppgif
ter. Dessutom förekommer det fall där rätts
ordningen direkt förpliktar till förtigande av 
vissa typer av fakta. 

När ett brottmål behandlas i domstol är 
den åtalade inte skyldig att hålla sig till san
ningen. Detta framgår av 14 kap. l § och 
3 § 2 m om. rättegångsbalken. A v 25 § för
undersökningslagen ( 449/87) och gällande 
l 7 kap. 4 § strafflagen framgår att den som 
är misstänkt för brott inte är skyldig att hålla 
sig till sanningen vid förundersökningen. A v 
vissa stadganden följer emellertid att den 
som är åtalad eller misstänkt for brott är 
skyldig att i vissa fall svara sanningsenligt 
på frågor. Enligt 16 kap. 20 a § strafflagen 
får inte ens den som är åtalad eller misstänkt 
lämna oriktiga personuppgifter i syfte att 
vilseleda en myndighet. Ett straffstadgande 
som motsvarar detta stadgande föreslås bli 
intaget i 16 kap. 4 §, som handlar om läm
nande av oriktiga personuppgifter. I 16 kap. 
5 § strafflagen skall det tas in ett stadgande 
om bötesfusk. Enligt stadgandet får den som 
är misstänkt eller åtalad för brott inte ge en 
myndighet väsentligt osanna eller vilseledan
de uppgifter om omständigheter som inver
kar på hans betalningsförmåga. 

Som exempel på rätten att vägra lämna 
uppgifter kan nämnas vad som i 17 kap. 
20 § rättegångsbalken stadgas om en parts 
nära släktingars rätt att vägra vittna samt 
den i 24 § i samma kapitel stadgade rätten 
för ett vittne att låta bli att yppa vissa om
ständigheter och besvara frågor om sådana 
omständigheter. Den i 17 kap. 24 § rätte
gångsbalken stadgade rätten att undandra sig 
vittnesmål gäller frågor som ett vittne inte 
kan yttra sig om utan att utsätta sig själv 
eller en nära släkting för åtal, samt affärs
eller yrkeshemligheter i vissa fall samt tid
ningspressens och övriga massmediers s.k. 
källskydd. Enligt 17 kap. 48 § rättegångs
balken är en sakkunnig inte skyldig att yppa 
en affärs- eller yrkeshemlighet, om detta inte 
påkallas av "en synnerlig anledning". 

Om tystnadsplikt i samband med rättegång 
stadgas i 17 kap. 23 § rättegångsbalken. Ge
nom stadgandet skyddas den tystnadsplikt 

370036 

som hänför sig till en tjänst eller ett offent
ligt uppdrag, skyddande av rikets säkerhet i 
förhållande till främmande stater, forhållan
det mellan hälsovårdspersonal och patienter 
samt förhållandet mellan ombud eller rättsbi
träden och dessas huvudmän. 

l punkten. Osann utsaga inför domstol är 
ett brott som kan begås för det första av den 
som i egenskap av vittne eller sakkunnig 
hörs av en domstol. Med domstol avses så
väl allmänna domstolar som specialdomsto
lar och förvaltningsdomstolar. Enligt 27 § 
lagen om skiljeförfarande (967/92) får skilje
männen begära att en part, ett vittne eller 
någon annan skall infinna sig får att höras i 
saken, men de har inte rätt att ta emot ed, 
försäkran eller sanningsförsäkran. Det före
slagna lagrummet är inte tillämpligt på ut
sagor som en vid skiljeförfarande hörd per
son givit i egenskap av vittne. Enligt 29 § 
Jagen om skiljeforfarande kan skiljemännen 
be en domstol ordna det så att ett vittne eller 
en sakkunnig förhörs i saken. Denna punkt 
är tillämplig på osann utsaga som avges vid 
ett sådant förhör. 

2 punkten. Enligt denna punkt kan brottet 
osann utsaga begås då en part under san
ningsförsäkran förhörs inför en domstol. En 
part kan förhöras under sanningsförsäkran i 
syfte att få bevisning i ett tvistemål, medan 
en målsägande i ett brottmål kan förhöras 
om och i vilken utsträckning han har lidit 
skada med anledning av ett brott (rätte
gångsbalken 17 kap. 61 §). I en sak som 
avses i lagen om faderskap får partema och 
deras fåreträdare inte höras under sann!.ngs
försäkran (30 § Jagen om faderskap). Aven 
om det i praktiken är sällsynt att en part för
hörs under sanningsförsäkran måste det fort
farande anses behövligt med straffbot i dessa 
sammanhang. Straffbotet är ägnat att betona 
skillnaden mellan dessa förhör och andra 
partsförhör som sker i bevisningssyfte. 

3 punkten. Enligt denna punkt i förslaget 
kan brottet osann utsaga fullbordas också då 
någon annan än ett vittne eller en sakkunnig 
under ed eller försäkran förhörs inför en 
domstol. Här avses t.ex. konkursgäldenärer 
och vissa med dessa jämförbara personer (15 
och 17 §§ konkursstadgan) samt de som av
ger sjöförklaring efter en sjöolycka (18 kap. 
l O § sjölagen). Brottet osann utsaga kan i 
dessa fall samtidigt uppfylla rekvisiten för 
vissa gäldenärsbrott (39 kap. 2-5 §§ straff
Jagen). stadgandena om sammanträffande av 
brott är då tillämpliga. Ifall det är fråga om 
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grovt gäldenärsbrott (39 kap. 3 § strafflagen) 
är det inte motiverat att därutöver tillämpa 
stadgandena om osann utsaga. 

straffskalan för osann utsaga inför domstol 
föreslås vara böter eller fängelse i högst tre 
år. Den föreslagna straffskalan innebär i de 
flesta fall en lindring av straffbarheten. I 
vissa fall skulle sammanslagningen av 
straffstadgandena å andra sidan också inne
bära en skärpning av straffskalan. Eftersom 
grovhetsgraderingen av brottet osann utsaga 
föreslås bli genomförd på helt andra grunder 
än enligt gällande 17 kap. strafflagen, är 
straffskalorna inte direkt jämförbara. 

Enligt förslaget kan också bötesstraff dö
mas ut, även om det är fråga om osann utsa
ga inför domstol, dvs. ett brott som i första 
hand måste betraktas som allvarligt. I lagen 
föreslås ingen sådan särskild form av brottet 
osann utsaga som skulle gälla lindrig osann 
utsaga, eftersom det är svårt att klart avgrän
sa någon gärningsform som endast bötes
straff kunde tillämpas på. 

Möjligheten att döma ut bötesstraff kan 
emellertid behövas i ett flertal fall. Den som 
avgivit en osann utsaga kan t.ex. på eget 
initiativ efter det att han, även med beaktan
de av begränsningsstadgandet i kapitlets 
13 §, har fullbordat brottet osann utsaga rät
ta sin utsaga eller yppa en omständighet som 
han förtigit. Om gärningsmannen rättar en 
oriktig uppgift eller yppar en omständighet 
som han förtigit betraktas detta som en 
strafflindringsgrund, särskilt om uppgiften 
rättas eller omständigheten yppas innan nå
gon på de oriktiga uppgifterna baserad dom 
har givits eller annan skada har uppkommit. 

Ett bötesstraff kan betraktas som en moti
verad påföljd också då den osanna utsagan 
har ovanligt liten betydelse eller då den inte 
har haft någon betydelse för handläggningen 
av ärendet eller det rättsliga beslutsfattandet. 
Detta betyder inte att avvikelsen från san
ningen i sig behöver vara liten, även om en 
felaktig uppgift som gäller en enskild om
ständighet ofta har endast liten betydelse i 
saken 

En osann utsaga i en sak som gäller ett yt
terst lindrigt straffbart brott eller ett brott på 
vilket till följd av dess obetydlighet skall 
tillämpas stadgandena om åtgärdseftergift, 
kan förutsätta att det finns en möjlighet att 
ådöma bötesstraff. Enligt rådande rättsupp
fattning skall straffbarheten i fråga om brot
tet osann utsaga på ett rimligt sätt överens
stämma med den sak i samband med vilken 

brottet osann utsaga har begåtts. 
Vissa personkategorier har rätt att vägra 

vittna vid domstol (rättegångsbalken 17 kap. 
20 §) eller att vägra yppa vissa omständig
heter eller besvara vissa frågor (rättegångs
balken 17 kap. 24 §). Ett vittne som inte 
åberopar sin rätt att vägra måste, i likhet 
med vittnen överhuvudtaget, hålla sig till 
sanningen. Sådana vittnen kan försättas i en 
situation där det inte är skäligt att kräva att 
de iakttar lagen på normalt sätt, t.ex. när det 
är fråga om sanningsenlig utredning av brott 
som har begåtts av nära släktingar. 

Dessutom kan de motiv som styr gärnings
mann~r motivera ett lindrigare straff än nor
malt. A ven om det inte är fråga om de situa
tioner som nämns i begränsningsstadgandet 
(13 § 2 punkten), kan gärningsmannen ha 
haft något liknande, förståeligt motiv. Ett 
sådant är det fråga om bl.a. då en utsaga 
eller ett förtigande syftar till att förhindra 
uppdagandet av en omständighet som är pin
sam eller synnerligen skadlig för den förhör
de själv eller en nära anhörig. Sådana om
ständigheter kan vara av många slag. Som 
exempel kan nämnas att en person, som i 
åratal levt laglydigt, för länge sedan har 
dömts till straff för ett brott. Det kan också 
vara fråga om att han vårdats på sinnessjuk
hus eller sådana strängt personliga angelä
genheter som gäller vederbörandes hälsotill
stånd eller sexuella inriktning. 

På brottet osann utsaga kan naturligtvis 
också tillämpas de allmänna stadgandena om 
åtals- och domseftergift, enligt de grunder 
som framgår i 3 kap. 5 § 3 mom. strafflagen 
och 15-15 a § § förordningen om införande 
av strafflagen. 

2 §. Osann utsaga vid myndighetsfölfa
rande 

l mom. Också osann utsaga vid annat 
myndighetsförfarande än förfarandet vid en 
domstol kan utgöra ett allvarligt hot mot 
rättsvårdens säkerhet. Det är därför skäl att 
hålla kvar kriminaliseringen också av denna 
typ av förfarande. Man kan emellertid utgå 
ifrån att de allvarligaste hoten mot rättsvår
den sammanhänger uttryckligen med osann 
utsaga inför domstol. A v denna anledning 
föreslås ett särskilt stadgande om osann ut
saga vid annat myndighetsförfarande. Detta 
brott föreslås bli förenat med ett något lind
rigare straffhot än det som skall gälla för 
osann utsaga inför domstol. 
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Det föreslagna stadgandet gäller avgivande 
av osann utsaga vid sådant myndighetsför
farande som kan jämställas med en rätte
gång, vid förundersökning samt vid polisun
dersökning eller därmed jämförbart myndig
hetsförfarande. stadgandet motsvarar huvud
sakligen den gällande lagens kriminalisering 
av osann utsaga som inte givits inför dom
stol. 

l punkten. Denna punkt i lagförslaget gäl
ler situationer där någon ger en osann utsaga 
under ed eller försäkran vid ett myndighets
förfarande som kan jämställas med en rätte
gång. Motsvarande kriminaliseringar ingår i 
gällande 17 kap. 3 och 5 §§. I det föreslagna 
lagrummet är det fråga om osann utsaga 
som avges under ed eller sanningsförsäkran, 
och lagrummet gäller både den som hörs i 
egenskap av vittne eller sakkunnig eller i nå
gon annan egenskap vid ett myndighetsförfa
rande som kan jämställas med en rättegång. 

Andra myndigheter än domstolar har en
dast i undantagsfall rätt att höra vittnen eller 
sakkunniga i den ställning som lagförslaget 
avser. Enligt lagen om förvaltningsförfaran
de kan ett vittne av särskilt skäl höras t.o.m. 
under ed, men hörarrdet verkställs då av den 
länsrätt vid vilken detta lämpligast kan ske 
(19 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfaran
de). Som exempel på en myndighet som inte 
är en domstol och som lagförslagets uttryck 
"ett myndighetsförfarande som kan jämstäl
las med en rättegång" åsyftar, kan nämnas 
statens tjänstemannanämnd då denna hör 
sakkunniga vid muntlig förhandling. Enligt 
51 § statstjänstemannalagen kan tjänsteman
nanämnden hålla muntlig förhandling och 
höra parter också under sanningsförsäkran 
samt vittnen och sakkunniga under ed eller 
försäkran. Ett skiljeförfarande är däremot 
inte ett sådant myndighetsförfarande som 
avses i l punkten. I motiveringen till l 
punkten i föregående paragraf redogörs för 
paragrafens tillämplighet på sådana fall där 
skiljemännen ansökt om att en domstol skall 
höra ett vittne eller en sakkunnig. 

2 punkten. För det andra gäller paragrafen 
om osann utsaga vid förundersökning, var
om stadgas i gällande l 7 kap. 4 § l mom. 
Den föreslagna punkten motsvarar gällande 
stadgande. 

Det nuvarande stadgandets ordalydelse är 
från år 1987 då det reviderades i samband 
med att förundersökningslagen stiftades. 
skyldigheten att hålla sig till sanningen vid 
förundersökning i brottmål gäller utsagor av 

andra än den som misstänks för brott. I 25 § 
förundersökningslagen stadgas uttryckligen 
att målsäganden samt hans lagliga företräda
re eller ombud skall hålla sig till sanningen 
när de redogör för den sak som utreds och 
svarar på de frågor som ställs. Om måls
ägandens skyldighet att hålla sig till san
ningen inför domstol stadgas i 14 kap. l § 
och 3 § 2 mom. rättegångsbalken. Åsidosät
tande av den sistnämnda skyldigheten är inte 
förenat med något allmänt straffhot Gällan
de lag avser inte andra utsagor än sådana 
som den förhörde har avgivit vid förhör där 
han varit personligen närvarande och inte 
heller utsagor som han avgivit t.ex. vid tele
fonförhör, under förberedande samtal, i sam
band med förfrågningar eller under andra 
sådana samtal med polisen som inte ansluter 
sig till den egentliga förundersökningen. 

stadgandet om osann utsaga vid förunder
sökning har i praktiken visat sig vara ända
målsenligt. Det föreslås emellertid bli pre
ciserat så att det inte gäller utsagor som gi
vits av andra vid förhöret personligen närva
rande än den som förhörs i det enskilda fal
let. 

3 punkten. Enligt denna punkt i den före
slagna paragrafen kan brottet osann utsaga 
begås vid polisundersökning eller därmed 
jämförbart myndighetsförfarande, om den 
som förhörs är i någon annan egenskap än 
misstänkt. stadgandet gäller hörande vid s.k. 
specialundersökningar. Utöver polisunder
sökning enligt 37 § i den nya polislagen är 
det således också fråga om annat därmed 
jämförbart myndighetsförfarande. 

Vid polisundersökning kan det vara fråga 
t.ex. om utredning av dödsorsak eller brand
orsak eller om sådan utredning av olycksfall 
i arbete som skall utföras enligt 39 § 2 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring. Enligt 
den nya luftfartslagen (281/95) skall olyckor 
som har inträffat vid luftfart undersökas i 
enlighet med lagen om undersökning av 
olyckor (373/85). 

De utredningar som nämns ovan kan ut
över att de är förenade med polisundersök
ning också vara förenade med förundersök
ning, ifall förutsättningarna för denna upp
fylls medan den övriga utredningen pågår. I 
lagen om undersökning av storolyckor in
togs en hänvisning till stadgandena om för
undersökning. I fråga om förhör och under
sökningar som polisen verkställer på under
sökningskommissionens begäran gäller i till
lämpliga delar vad som stadgas om förun-
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dersökning i brottmål. Också undersökning 
som verkställs för meddelande eller förläng
ning av näringsförbud, varom stadgas i 19 § 
2 mom. (1263/88) lagen om näringsförbud, 
kan räknas som specialundersökning, men 
enligt det nämnda lagrummet gäller också i 
fråga om sådana undersökningar i tillämpli
ga delar vad som stadgas om förundersök
ning i brottmål. Å andra sidan kan under
sökningskommissionerna tex. vid undersök
ning av olyckor höra parter samt utomståen
de sakkunniga och vittnen utan att behöva 
anlita handräckning av polisen. 

Frågan om det är straffbart för en i sam
band med ovan berörda undersökningar för
hörd person att ge en osann utsaga har i viss 
mån varit oklar. Det är inte obestridligt att 
vad som i 17 kap. 4 § l mom. strafflagen 
stadgas om förundersökning kan tillämpas 
på dessa undersökningar. Däremot kan det 
ha varit möjligt att tillämpa 17 kap. 5 § 
strafflagen på ett vittnes eller en sakkunnigs 
osanna utsaga inför en annan myndighet än 
en domstol eller förundersökningsmyndighet, 
om det varit fråga om undersökning som 
verkställts av polisen. 

Den nya polislagen innehåller stadganden 
som syftar till att göra den hördes ställning 
klarare vid dessa undersökningar. Vid sådan 
polisundersökning som nämns ovan avgörs 
den hördes skyldighet att hålla sig till san
ningen enligt hans ställning vid förhöret (po
lislagen 38 §). Om undersökningen görs för 
utredning av om en person skall dömas till 
straff eller en med straff jämförbar påföljd, 
och den som hörs är en person som eventu
ellt kommer att ställas till ansvar, skall på 
honom tillämpas stadgandena om den som 
misstänks för brott (38 § 2 mom.). Om un
dersökningen däremot avser utredning av en 
omständighet som inverkar på den hörda 
personens rättigheter eller skyldigheter, skall 
i fråga om honom tillämpas de stadgandena 
som gäller en part vid förundersökning. Den 
som hörs måste hålla sig till sanningen när 
han redogör för den sak som utreds eller 
svarar på frågor (38 § l mom.). Däremot är 
han inte skyldig att utan att förtiga något 
berätta vad han vet om den sak som under
söks. På andra som hörs tillämpas stadgan
dena om vittnen och sakkunniga (38 § 3 
mom.). Brott mot den i paragrafen stadgade 
skyldigheten att hålla sig till sanningen be
straffas med stöd av det nya 2 mom. som 
fogats till 17 kap. 4 § strafflagen såsom 
osann utsaga vid polisundersökning. 

Effektiviteten och säkerheten när det gäller 
polisundersökning och andra undersökningar 
i samband med myndighetsförfarande är så 
viktiga faktorer att det är motiverat att de 
kan tryggas också genom straffhot En med 
straffhot förenad skyldighet att hålla sig till 
sanningen bör avgränsas i så stor utsträck
ning som möjligt, i överensstämmelse med 
det förfarande som iakttas då motsvarande 
fall leder till förundersökning eller rättegång. 
Det vore inkonsekvent om den hörde i ett 
sådant tidigare undersökningsskede åläggs 
mera omfattande skyldigheter än vad som 
förutsätts vid en eventuell senare rättegång. 
Å andra sidan visar erfarenheten från tiden 
före den nuvarande lagstiftningen att det är 
skäl att förutsätta att också vissa som hörs i 
dessa undersökningsskeden håller sig till 
sanningen vid hot om straff. Såsom utgångs
punkt kan uppställas att det för den som 
hörs i egenskap av vittne eller sakkunnig är 
motiverat att uppställa en med straffhot före
nad skyldighet att hålla sig till sanningen. 
Det vore å andra sidan oskäligt, och stridan
de mot de principer som omfattas i vår ve
dertagna rättsordning, att förplikta någon att 
vid hot om straff berätta också sådant som 
vore ägnat att främja utredningen av eventu
ella brottsmisstankar mot honom själv. 

Det mest problematiska är att finna ett 
godtagbart sätt att avgränsa straffbarheten 
vid avvikelse från skyldigheten att hålla sig 
till sanningen i sådana fall då den som hörs 
är en person som vid rättegången och för
undersökningen betraktas som part. En per
son som har anledning att i den sak som un
dersökningen gäller vänta sig ekonomiska 
eller andra rättigheter och skyldigheter har 
av förståeliga skäl en benägenhet att betrakta 
saken ur sin subjektiva synvinkel. En sådan 
attityd kan knappast påverkas med straffhot 
Å andra sidan kan en part inte heller tillåtas 
att klart leda in undersökningen på villospår 
eller att skaffa sig olagliga fördelar genom 
att lämna oriktiga uppgifter. Om polisunder
sökning görs tex. för att utreda en älgskada, 
kan en part inte tillåtas lämna oriktiga upp
gifter som innebär att han genom vilseledan
de får grundlös ersättning. Liksom vid för
undersökning kan lämnande av oriktiga upp
gifter också vid polisundersökning och där
med jämförbar undersökning innebära att ve
derbörande gör sig skyldig till något annat 
brott än osann utsaga. Härvid kommer när
mast i fråga falsk angivelse eller bedrägeri. 

Enligt förslaget skall straffhotet för osann 
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utsaga vid polisundersökning och motsva
rande undersökning riktas endast mot den 
som förhörs i vittnes- eller sakkunnigställ
ning. Avgränsningen är emellertid såtillvida 
problematisk att den förhördes ställning inte 
alltid är klar. T.ex. vid undersökning av 
olyckor är avsikten att öka den allmänna 
säkerheten och förebygga olyckor, och un
dersökningen syftar därvid inte till att förbe
reda en rättegång mot den som eventuellt är 
skyldig till olyckan. Av denna orsak kan den 
hördes ställning inte alltid uttryckligen defi
nieras. Vid undersökning av en dödsorsak är 
det också möjligt att höra en person som har 
medverkat till dödsfallet. Om den hördes 
medverkan inte på förhand är känd kan han 
anses vara i vittnesställning. stadgandet bör 
emellertid tillämpas utgående från den hör
des faktiska ställning. Om den hörde i den 
sak som utreds har intagit partsställning bör 
på honom tillämpas de stadganden som gäl
ler parter, även om partsställningen inte var 
känd då han hördes. 

I fråga om de övriga rekvisiten i momentet 
hänvisas till det som anförs ovan i samband 
med l §. 

straffskalan för osann utsaga vid myndig
hetsförfarande föreslås vara böter eller fäng
else i högst två år. Den föreslagna straffska
lan visar att osann utsaga vid annat myndig
hetsförfarande än domstolsförfarande kan 
betraktas som en något mindre klandervärd 
gärning än motsvarande gärning begången 
inför en domstol. I fråga om bestämmandet 
av straff hänvisas till det som anförs i sam
band med l §. 

2 mom. Vid utredningen av en juridisk 
persons straffansvar i samband med förun
dersökning måste den juridiska personens 
lagliga företrädare höras. Det är inte skäligt 
att förutsätta att en person i en sådan ställ
ning skall vara skyldig att hålla sig till san
ningen i en större utsträckning än en person 
som är misstänkt för brott. För undvikande 
av divergerande tolkningar är det skäl att ut
tryckligen stadga om detta. 

3 §. Grov osann utsaga inför domstol 

I gällande 17 kap. strafflagen finns det 
inget stadgande som direkt motsvarar det 
föreslagna stadgandet om grov osann utsaga 
inför domstol. I stadgandena om osann ut
saga anges emellertid olika kvalificerings
grunder. Den i gällande 17 kap. l § angivna 
straffskalan för osann utsaga inför domstol i 

egenskap av vittne eller sakkunnig är emel
lertid strängare än den normala skalan i det 
fall att utsagan var bekräftad med ed eller 
med motsvarande försäkran. Enligt gällande 
17 kap. 2 § är straffet för osann utsaga ännu 
strängare om utsagan eller förtigandet har 
bidragit till att en oskyldig person har dömts 
till straff eller en skyldig dömts till strängare 
straff än han eljest skulle ha ådömts. Den 
strängaste skalan gäller i fall där den åtalade 
till följd av utsagan eller förtigandet har 
dömts till strängare straff än fängelse i ett 
år. Enligt gällande 17 kap. 4 § är straffska
lan för osann utsaga vid förundersökning 
strängare än den normala, om utsagan eller 
förtigandet har medverkat till att en oskyldig 
har ställts under åtal eller häktats. Enligt 
gällande 17 kap. 5 § är straffet för osann ut
saga strängare i det fall att utsagan bekräf
tats med ed eller motsvarande försäkran. 

De i gällande 17 kap. angivna grunderna 
för grovhetsgraderingen är oenhetliga. Grov
hetsgraderingen baserar sig dessutom när
mast på de beslut som en domstol eller nå
gon annan myndighet har fattat om betydel
sen av den osanna utsagan. Vilka beslut 
domstolen eller myndigheten fattar härvidlag 
beror i de flesta fallen också på andra om
ständigheter än på själva utsagan. 

Enligt förslaget kan stadgandet om grov 
osann utsaga tillämpas endast på gärningar 
som avses i l §, dvs. på osann utsaga inför 
domstol. Osann utsaga i samband med andra 
myndighetsförfaranden kan inte leda till lika 
allvarliga rättsliga fel, eftersom endast dom
stolar har rätt att bestämma påföljder av de 
strängaste typerna. En osann utsaga som har 
givits inför någon annan myndighet än en 
domstol kan endast leda till ett kortvarigt 
frihetsberövande eller till ekonomiska för
luster. Vid betydande ekonomiska förluster 
är det dessutom ofta fråga om att någon har 
gjort sig skyldig till bedrägeribrott. 

Jämfört med vanlig osann utsaga förutsät
ter grov osann utsaga inte någon högre grad 
av uppsåt. Enligt de normala uppsåtsreglerna 
räcker det att gärningsmannen är förvissad 
om eller anser det vara ytterst sannolikt att 
de uppgifter han lämnat är osanna och är 
relevanta i saken eller inser att en omstän
dighet som han förtigit med säkerhet eller 
ytterst sannolikt har betydelse i saken. För
utsättningen att brottet skall vara grovt även 
bedömt som en helhet torde i praktiken in
skränka tillämpningen av stadgandet om 
osann utsaga inför domstol till sådana fall 
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där gärningsmannen inte är förvissad om att 
en uppgift som han lämnat är oriktig och har 
betydelse i saken eller där han inte är förvis
sad om att en omständighet som han förtigit 
har betydelse i saken. Det kan vara fråga om 
grov osann utsaga inför domstol också i så
dana fall där den som givit utsagan uppsåt
ligen med falska fakta fyller ut luckor eller 
brister i sitt eget vetande. I dessa fall finns 
det särskild orsak att ta ställning till om 
brottet är grovt också bedömt som en helhet. 

l punkten. Som den första grunden för att 
anse en osann utsaga vara grov nämns att 
därmed orsakas fara för att domstolen med 
stor sannolikhet dömer en oskyldig till straff 
eller någon annan sträng påföljd eller för att 
den dömer en person till en betydligt sträng
are påföljd än han annars skulle dömas till 
eller för att domstolen med stor sannolikhet 
fattar ett felaktigt beslut som i något annat 
avseende åsamkar parten synnerligen känn
bar skada. 

Den som ger en osann utsaga kan anses 
göra sig skyldig till en gärning som är sär
skilt klandervärd, om han inser att hans 
osanna utsaga eller det som han förtiger med 
stor sannolikhet leder till att någon blir ut
satt för klart orättvist stränga påföljder. I en 
sådan situation befinner sig t.ex. den som 
uppträder som vittne eller sakkunnig vid en 
straffrättegång och vars utsagor har en av
görande betydelse för om ett åtal som 
uppenbart kommer att leda till fängelsestraff 
för den åtalade kan anses ha blivit bevisat. 

Faran för att ett felaktigt beslut kommer 
att fattas förutsätts vara synnerligen sanno
lik. Det räcker inte att följden av brottet 
eventuellt blir ett felaktigt avgörande. Med 
uttrycket stor sannolikhet avses att den osan
na utsagan med klart större sannolikhet än 
normalt leder till en sådan sträng påföljd 
som avses i förslaget. Bedömningen av san
nolikhetsgraden kan påverkas också av att 
den som ger den osanna utsagan på annat 
sätt aktivt medverkar till att en oskyldig per
son döms till en sådan sträng påföljd som 
avses i förslaget. 

Det är motiverat att tillämpa stadgandet 
om grov osann utsaga i första hand då ut
sagan medför risk för att en oskyldig person 
med stor sannolikhet döms till ett långvarigt 
ovillkorligt fängelsestraff eller någon döms 
till ett betydligt längre ovillkorligt fångelse
straff än han annars skulle ådömas. Försla
gets ordalydelse utgör inget hinder för till
lämpning av l punkten också på sådana fall 

där det till följd av den osanna utsagan 
grundlöst ådömda straffet uppenbarligen vo
re ett villkorligt fängelsestraff. Det är t.ex. 
möjligt att den som till följd av utsagan 
grundlöst blivit utsatt för ett straffbot har be
gått det påstådda brottet innan han fyllt 18 
år, vilket innebär att ett ovillkorligt fångelse
straff enligt l § 2 mom. (992/89) lagen om 
villkorligt straff (135/76) får ådömas endast 
av vägande skäl. Förslagets ordalydelse 
hindrar inte att l punkten tillämpas också på 
fall där den grundlöst ådömda påföljden vo
re ett relativt kort fängelsestraff. Brottet 
måste emellertid i varje fall vara grovt även 
bedömt som en helhet. 

I sådana fall där en utsaga medför risk för 
att någon döms till en betydligt strängare på
följd än han annars skulle ådömas måste det 
förutsättas att det straff som ådöms till följd 
av utsagan ligger på den stränghetsnivå som 
avses i första delen av paragrafens l punkt. 
Det är således inte meningen att den före
slagna l punkten skall tillämpas på fall där 
en osann utsaga uppenbarligen skulle leda 
till att ett betydligt strängare bötesstraff 
ådöms än om utsagan inte hade givits. 

Med någon annan sträng påföljd avses i 
förslaget närmast särskilt kännbara ekono
miska konsekvenser. Som exempel kan näm
nas en till beloppet synnerligen stor skade
ståndsskyldighet eller konfiskationspåföljd. 
Också avsättning som ådöms för osann ut
saga i ett mål som gäller tjänstebrott måste 
betraktas som en sådan sträng påföljd som 
avses i detta sammanhang. 

En osann utsaga kan anses vara grov ock
så när det föreligger risk för att domstolen 
med stor sannolikhet fattar ett felaktigt be
slut som i något annat avseende åsamkar en 
part synnerligen kännbar skada. Som exem
pel på ett sådant felaktigt beslut kan nämnas 
ett beslut som innebär att en part åläggs en 
ersättningsskyldighet som klart överstiger 
hans ekonomiska möjligheter. Det kan vara 
fråga om en synnerligen kännbar skada ock
så då en part till följd av domstolens beslut 
förlorar en fastighet eller en bostad eller nå
gon annan särskilt värdefull egendom. Frå
gan om skadan är synnerligen kännbar be
döms från den persons synpunkt som blir 
lidande till följd av brottet. En skada kan 
anses vara synnerligen kännbar också när en 
mindrebemedlad person till följd av ett fel
aktigt beslut får vidkännas en så stor förlust 
att han blir nödlidande. 

En osann utsaga av det ifrågavarande sia-
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get påminner om s.k. processbedrägeri, när 
den uppfyller rekvisitet för grovt bedrägeri 
enligt 36 kap. 2 § strafflagen. Skillnaden be
står närmast däri att brottet osann utsaga 
fullbordas i det skedet då domstolens höran
de av ett vittne eller en sakkunnig eller nå
gon motsvarande person avslutas, medan 
processbedrägeri fullbordas först då någon 
till följd av ett domstolsbeslut som grundar 
sig på felaktiga uppgifter har lidit skada, 
vilket visserligen inte alltid förutsätter att det 
har uppkommit en definitiv ekonomisk för
lust. Före den nämnda tidpunkten är det frå
ga om försök till processbedrägeri, vilket 
också det är straffbart. Den föreslagna 3 § l 
punkten bör i detta avseende betraktas som 
ett specialstadgande som, när det är tillämp
ligt, åsidosätter stadgandet om grovt bedrä
geri. 

2 punkten. En osann utsaga anses för det 
andra vara grov om utsagan eller förtigandet 
gäller en särskilt betydelsefull omständighet. 
Detta är fallet framförallt om den hördes, 
t.ex. ett vittnes eller en sakkunnigs, utsaga 
är av avgörande betydelse för slutresultatet i 
en rättssak, t.ex. om det kan anses att talan 
eller åtalet blivit styrkt eller inte. Endast den 
omständigheten att föremålet för tvisten rep
resenterar ett betydande värde eller att brot
tet är av en allvarlig karaktär räcker däremot 
inte för att man skall kunna dra slutsatsen 
att de förhörda personernas utsagor eller de 
omständigheter som dessa har förtigit skulle 
vara särskilt betydelsefulla. A v avgörande 
betydelse för tillämpningen av det föreslagna 
lagrummet är utsagans bevisvärde. Arten av 
rättssaken kan emellertid indirekt inverka i 
en sådan riktning att utsagorna anses hänföra 
sig till en särskilt betydelsefull omständig
het. 

3 punkten. En osann utsaga är enligt den
na punkt grov också när brottet begås sär
skilt planmässigt. Med särskild planmässig
het avses bl.a. att den osanna utsagan är om
sorgsfullt förberedd, att flera personer sinse
mellan uttryckligen har kommit överens om 
innehållet i sina osanna utsagor samt att det 
vidtas särskilda arrangemang för att främja 
den osanna utsagan eller för att hindra att 
den uppdagas. 

Den ovanstående förteckningen över grun
der på vilka en utsaga skall betraktas som 
grov måste anses vara uttömmande. Att nå
gon av de nämnda omständigheterna är för 
handen räcker emellertid inte för att brottet 
skall betraktas som grovt. Grunden för grov-

hetsgraderingen är en helhetsbedömning som 
påverkas också av andra omständigheter än 
de som uttryckligen nämns i det föreslagna 
lagrummet. Sådana omständigheter kan vara 
t.ex. att den osanna utsagan ges under en 
rättegång som gäller ett synnerligen allvar
ligt brott eller under en rättegång som är av 
en vittbärande betydelse, eller att gärnings
mannen kräver eller tar emot en betydande 
ekonomisk förmån som vederlag för utsagan 
eller förtigandet A andra sidan kan det vara 
skäl att mildra helhetsbedömningen i det fall 
att gärningen, oavsett att en kvalificerings
grund är för handen, inte kan anses vara 
grov bedömd som en helhet, t.ex. av den 
anledningen att gärningsmannens motiv är 
förståeliga. Det kan vara fråga om detta om 
utsagan har givits i syfte att hemlighålla en 
omständighet som är pinsam för en nära an
hörig. Då det är fråga om ett synnerligen 
lindrigt straffbart brott kan det vara skäl att 
bedöma den osanna utsagan lindrigare än 
normalt, även om brottet t.ex. ådagalägger 
särskild planmässighet. Straffet för en osann 
utsaga skall stå i en rimlig proportion till 
den gärnings straffbarhet vars handläggning 
den osanna utsagan har samband med. I mo
tiveringen till kapitlets l § görs en mera ut
förlig bedömning av de faktorer som kan 
inverka som förmildrande omständigheter 
vid brottet osann utsaga. 

Som straff för grov osann utsaga inför 
domstol föreslås fängelse i minst fyra må
nader och högst sex år. 

4 §. Oaktsam osann utsaga 

Enligt förslaget är oaktsam osann utsaga 
straffbar endast i det fall att den har givits 
(l) i egenskap av vittne eller sakkunnig in
för domstol eller (2) under sanningsförsäk
ran, ed eller försäkran inför domstol eller 
vid ett myndighetsförfarande som kan jäm
ställas med en rättegång. I fråga om straff
barheten överensstämmer lagrummet med 
gällande 17 kap. l § 3 mom., 3 § 2 mom. 
och 3 a § 2 mom. strafflagen. Det anses inte 
nödvändigt att utsträcka straffbarheten till 
andra fall. Hörande av ett vittne eller en sak
kunnig vid en domstol eller vid något annat 
med rättegång jämförbart myndighetsförfa
rande under sanningsförsäkran, ed eller för
säkran utgör å andra sidan en grund för att 
den som avger utsagan skall förutsättas un
der straffhot uppfylla aktsamhetsplikten. 

Att någon ger en oaktsam osann utsaga är 
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detsamma som att han lämnar en i något 
relevant avseende felaktig uppgift eller för
tiger en omständighet utan att omsorgsfullt 
ha tänkt igenom sin utsagas innehåll och 
betydelse, trots att detta kunde ha förutsatts 
av honom och han även haft förmåga därtill. 

En oaktsam osann utsaga kan i de allvarli
gaste fallen med hänsyn till sin klandervärd
het jämföras med en uppsåtlig osann utsaga. 
straffet föreslås därför vara böter eller fäng
else i högst sex månader. 

5 §. Försök till anstiftan av osann utsaga 

Enligt gällande 17 kap. 9 § strafflagens 
skall den straffas som försöker förleda en 
annan till ett sådant brott som nämns i kapit
let. En förutsättning för straffbarheten är inte 
att den förledde avger en sådan osann utsaga 
som avses i kapitlet. Det är fråga om ett 
undantag från den allmänna regeln att anstif
tan är straffbar endast om huvudgärningen 
eller ett straffbart försök därtill begås. Om 
den som förletts att ge en osann utsaga fak
tiskt ger en sådan osann utsaga som avses i 
17 kap., straffas anstiftaren inte enligt 9 § i 
det gällande kapitlet, utan enligt det stadgan
de vars rekvisit gärningen uppfyller. Det sist 
nämnda framgår inte direkt av 17 kap. utan 
av 5 kap. om delaktighet. 

I den föreslagna 5 § stadgas om försök till 
anstiftan av osann utsaga. En förutsättning 
för att försöket skall vara straffbart är att 
den som anstiftaren riktar sig till skulle göra 
sig skyldig till uppsåtlig osann utsaga i det 
fall att han skulle låta sig förledas att handla 
på det sätt som anstiftan avses. 

Enligt förslaget ändras den gällande regle
ringen inte med avseende på grunderna. I 
rättspraxis finns det ett behov att, utöver 
anstiftan som har lett till osann utsaga, kri
minalisera också sådana mot ett vittne rikta
de påtrycknings- och förledningsförsök som 
syftar till att förmå vittnet att ge en osann 
utsaga eller förtiga någon relevant omstän
dighet. Syftet med stadgandet är bl.a. att 
skydda vittnet mot påtryckning. Ett vittne 
som utsätts för påtryckning befinner sig i en 
synnerligen svår situation om t.o.m. kraftiga 
påtryckningar eller övertalningsförsök är 
straffbara endast i det fall att vittnet går med 
på att ljuga och avge osann utsaga vid för
hör. Genom att påtrycknings- och övertal
ningsförsök i syfte att åstadkomma osann 
utsaga enligt förslaget fortfarande skall vara 
straffbara, oberoende av om de leder till nå-

got resultat, kan de som har sanningsplikt 
förmås att hålla sig till sanningen. 

A v de allmänna stadgandena om delaktig
het följer att den som uppsåtligen förmår 
någon att begå ett sådant brott som avses i 
1-3 §§ skall dömas till straff enligt det lag
rum som skulle tillämpas på anstiftaren om 
han vore gärningsman. 

Det föreslås inte vara straffbart att förmå 
eller försöka förmå en annan till oaktsam 
osann utsaga. En förutsättning för att anstif
tan skall vara straffbar är således att den 
som har förletts att avge en osann utsaga 
handlar på det sätt som anstiftaren avsett 
och därmed gör sig skyldig till uppsåtlig 
osann utsaga. 

Ett försök till anstiftan av osann utsaga 
kan begås skriftligen, muntligen eller genom 
något annat kommunikationsmedium. En 
förutsättning för straffbarheten är att adres
saten nås av budskapet. 

straffskalan för försök till anstiftan av 
osann utsaga föreslås vara böter eller fångel
se i högst ett år. 

6 §. Falsk angivelse 

I gällande 26 kap. strafflagen stadgas om 
falsk och ostyrkt angivelse. stadgandenas 
placering och innehåll återspeglar uppfatt
ningen att brottet falsk angivelse är nära be
släktat med ärekränkningsbrotten. Föremål 
för brottet är således i första hand den en
skilda person om vilken lämnas osanna upp
gifter och i endast andra hand rättskipningen 
samt dess behov av sanningsenliga uppgif
ter. Numera anses det att falsk angivelse är 
ett brott som i första hand riktar sig mot 
rättskipningen, trots att det också riktar sig 
mot en enskild person och hans rättssäker
het. I enlighet med detta grundar sig det 
föreslagna stadgandet på den uppfattningen 
att brottet falsk angivelse i första hand riktar 
sig mot rättskipningen och i andra hand mot 
en enskild person. 

Enligt förslaget består en falsk angivelse i 
att någon till en förundersökningsmyndighet, 
en annan myndighet eller till en domstol 
lämnar falska uppgifter och därmed orsakar 
fara för att den angivne på felaktiga grunder 
anhålls, häktas eller utsätts för något annat 
tvångsmedel eller för att han åtalas, döms 
till straff eller utsätts för någon annan straff
rättslig påföljd. 

Motivet till falsk angivelse är ofta att ådra 
en annan person en grundlös misstanke för 
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brott. Detta är ofta angivarens huvudsyfte. 
En tillräcklig förutsättning för tillämpning 
av stadgandet är emellertid att angivaren när 
han lämnar de falska uppgifterna inser att 
den angivne därigenom löper risk att bli ut
satt för straffprocessuella tvångsmedel eller 
åtal eller att bli dömd till straffrättslig på
följd för ett brott som han inte begått. 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet är att angivaren inser att de uppgifter 
som han lämnar är falska eller åtminstone 
håller det för ytterst sannolikt att så är fallet. 
Om en osann angivelse beror på att angiva
ren inte har känt till hur det i verkligheten 
förhåller sig utan t.ex. trott på rykten, är 
den inte straffbar som falsk angivelse. För
slaget innebär att straffbarheten bortfaller för 
sådan osann angivelse som avses i gällande 
26 kap. 4 § strafflagen. I praktiken får det 
ingen större betydelse att straffbarheten in
skränks i detta avseende. Vid falsk angivelse 
är angivaren i allmänhet JP..edveten om att en 
oskyldig person drabbas. Andringen kommer 
förmodligen att leda till en minskning av 
antalet sådana fall där svaranden, efter att 
åtalet förkastats till följd av bristande bevis
ning, väcker åtal mot målsäganden för falsk 
angivelse. 

Den föreslagna 6 § förutsätter inte att an
givarens uppgifter är alltigenom falska. Det 
kan vara fråga om falsk angivelse också när 
angivaren fogar vissa lögner till uppgifter 
som i övrigt är med sanningen överensstäm
mande. En förutsättning är härvid att en 
uppgift, sådan den lagts fram för en myndig
het eller domstol, medför att en person löper 
risk att på felaktiga grunder bli utsatt för 
tvångsmedel eller åtal eller dömd till straff 
eller någon annan straffrättslig påföljd. 

Brottet består i att gärningsmannen ger 
felaktiga uppgifter till en förundersök
ningsmyndighet, en annan myndighet eller 
en domstol. I regel fullbordas falsk angivel
se genom att oriktiga uppgifter lämnas till 
en förundersökningsmyndighet, vanligen till 
polisen. Med uttrycket andra myndigheter 
avses i det föreslagna stadgandet bl.a. tull
myndigheter och allmänna åklagare. Det är 
fråga om att lämna oriktiga uppgifter till en 
domstol närmast när angivaren själv, med 
utnyttjande av de rättigheter som tillkommer 
en målsägande, väcker åtal vid domstol mot 
en oskyldig person. Också genom att en 
målsägande lämnar falska uppgifter vid för
undersökning kan det uppstå en i stadgandet 
nämnd fara för att den angivne blir utsatt för 
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tvångsmedel eller dömd till någon straffrätts
lig påföljd. 

Eftersom rekvisitet för falsk angivelse kan 
uppfyllas genom att osanna uppgifter lämnas 
till vilken allmän åklagare som helst, är den 
möjligheten inte utesluten att ett ogrundat 
klagomål till justitiekanslern eller justitieom
budsmannen kan utgöra en falsk angivelse. 
Det är emellertid ytterst sällsynt att det görs 
ogrundade klagomål som utsätter oskyldiga 
för sådana risker som det här är fråga om. 
Eftersom det finns en hel del straffstadgan
den i fråga om vilka tillsynen av efterlevna
den och åtalsrätten i första hand ankommer 
på andra myndigheter än allmänna åklagaren 
och polisen, är det nödvändigt att stadgandet 
kan tillämpas också på sådana fall där orikti
ga uppgifter lämnas till dessa myndigheter. 
Rekvisitet för falsk angivelse kan således 
uppfyllas också genom att någon till justitie
ministeriet lämnar oriktiga uppgifter om 
tryckfrihetsbrott eller genom att någon till en 
arbetskraftsmyndighet lämnar oriktiga upp
gifter om brott mot arbetarskyddsbestämmel
ser. 

Till åtskillnad från vad som stadgas i gäl
lande 26 kap. 3 § strafflagen föreslås rekvi
sitet för falsk angivelse inte längre bli upp
fyllt genom att oriktiga uppgifter lämnas till 
en målsägande. Gärningar av detta slag blir 
enligt förslaget i allmänhet inte avkriminali
serade eftersom de oftast kan betraktas som 
ärekränkningsbrott. En oriktig uppgift som 
lämnas till en målsägande leder å andra si
dan endast i undantagsfall till att en rätte
gång inleds utan att det först görs en komp
letterande undersökning. Den som lämnat en 
oriktig uppgift måste således i praktiken 
göra sig skyldig till falsk angivelse eller 
osann utsaga innan den angivne löper någon 
större risk att bli utsatt för ett obefogat 
tvångsmedel. Det förefaller således inte fin
nas något behov av en kriminalisering av 
den nuvarande omfattningen. 

Den föreslagna 6 § förutsätter att den som 
blivit föremål för falsk angivelse löper risk 
att bli utsatt för en sådan åtgärd som avses i 
paragrafen eller att bli dömd på felaktiga 
grunder. I typfallet är det fråga om att den 
angivne är oskyldig till det brott som den 
osanna uppgiften avser. I första hand skyd
dar stadgandet givetvis dem som inte har 
begått någon straffbar gärning. Men det 
skydd som stadgandet ger kan omfatta också 
andra personer som skall betraktas som 
oskyldiga. Om en person t.ex. gör sig skyl-
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dig till ett stöldbrott och den som brottet 
riktar sig mot osant berättar att gärnings
mannen använt våld eller hot som avses i 31 
kap. l § strafflagen, kan den osanna upp
giften uppfylla rekvisitet för falsk angivelse. 
A v väsentlig betydelse är att den osanna 
uppgiften medför risk för att en person blir 
utsatt för tvångsmedel eller åtal eller för att 
han döms för något annat brott än ett som 
han i verkligheten gjort sig skyldig till. Där
emot är det inte nödvändigtvis fråga om 
falsk angivelse när någon om en person som 
i verkligheten gjort sig skyldig till ett brott 
lämnar en osann uppgift som kan ha bety
delse för bedömningen av brottets klander
värdhet. T.ex. målsägandens uppgift om att 
gärningsmannen tillgripit mera pengar hos 
honom än vad som i verkligheten är fallet, 
utgör inte i sig en falsk angivelse utan upp
fyller eventuellt rekvisitet för något av be
drägeribrotten i 36 kap. 1-3 §§ strafflagen. 
En sådan osann uppgift uppfyller emellertid 
rekvisitet för falsk angivelse i det fall att 
grovhetsbedömningen av ett brott till följd 
därav så klart förskjuts att den angivne med 
anledning därav löper risk att bli utsatt för 
något tvångsmedel eller att på felaktiga 
grunder bli dömt till en straffrättslig påföljd, 
t.ex. till ett strängare straff än han skulle bli 
dömd till på grundval av riktiga uppgifter. 
Det kan vara fråga om framförande av orik
tiga kvalificerande omständigheter eller om 
framförande av sådana osanna uppgifter som 
hindrar beaktandet av förmildrande omstän
digheter. Det är emellertid inte fråga om ett 
på felaktiga grunder ådömt straff i det fall 
att den osanna uppgiften inte har påverkat 
den straffrättsliga bedömningen av fallet. 
Det kan vara fråga om falsk angivelse även 
då den person som också i verkligheten gjort 
sig skyldig till brottet till följd av felaktiga 
uppgifter döms på felaktiga grunder. En 
osann uppgift om en person som har gjort 
sig skyldig till ett brott kan naturligtvis ock
så uppfylla rekvisitet för osann utsaga. 

Den omständigheten att rekvisitet för falsk 
angivelse uppfylls förutsätter inte nödvän
digtvis att den person som är föremål för 
brottet uttryckligen individualiseras. En falsk 
angivelse är visserligen i praktiken riktad 
mot en viss person, t.o.m. mot en person 
som är känd för angivaren. Det kan vara frå
ga om falsk angivelse också när angivaren 
grundlöst berättar att ett brott har begåtts 
och angivelsen riktar sig t.ex. mot en grupp 
enskilda personer. En förutsättning är emel-

lertid att angivelsen leder till att någon löper 
risk att grundlöst bli utsatt för ett tvångsme
del eller för att bli åtalad eller dömd till 
straff eller någon annan påföljd. 

Enligt förslaget är falsk angivelse ett så 
kallat faredelikt. En förutsättning för straff
barheten är att den angivne med gärnings
mannens vetskap utsätts för risk att bli an
hållen eller häktad, utsatt för något annat 
tvångsmedel, åtalad eller dömd till straff 
eller till någon annan straffrättslig påföljd. 
Faran behöver inte vara allvarlig och den 
kan också vara kortvarig. Faran måste emel
lertid vara i den meningen iakttagbar att ve
derbörande, dvs. den angivne personen själv 
eller de myndigheter som utreder saken, be
aktar den falska uppgiften när de vidtar åt
gärder i den uppkomna situationen. Eftersom 
tillämpningen av stadgandet förutsätter att 
det uppstår en fara av nämnt slag, fullbordas 
brottet falsk angivelse inte om den myndig
het som tar emot den osanna uppgiften, an
tingen utgående från formen eller sättet för 
lämnandet av uppgifterna eller med ledning 
av de uppgifter som myndigheten på annat 
sätt har inhämtat eller av någon annan an
ledning, också utan tilläggsutredningar kan 
konstatera att de uppgifter som den fått är 
falska. En uppenbart grundlös angivelse som 
inte har framkallat sådan fara som avses i 
stadgandet om falsk angivelse kan uppfylla 
rekvisitet för något ärekränkningsbrott. 

För att stadgandet skall vara tillämpligt 
krävs det inte att en oskyldig person har ut
satts för ett tvångsmedel eller blivit åtalad 
eller dömt på felaktiga grunder. Om tvångs
medel har använts, åtal väckts eller en fål
lande dom givits kan det anses vara klart att 
det existerar en sådan fara som avses i stad
gandet. Vanligen föreligger det en fara för 
att någon blir utsatt för tvångsmedel då det 
till följd av ett angivet brott enligt lag är 
möjligt att använda tvångsmedel och polisen 
har övervägt denna möjlighet. Risk för åtal 
uppkommer oftast när förundersökningen 
har slutförts och allmänna åklagarens 
åtalsprövning har börjat. För att en oskyldig 
person skall löpa risk att dömas till straff 
eller någon annan straffrättslig påföljd förut
sätts det i allmänhet att en brottmålsrätte
gång har anhängiggjorts mot honom. 

straffskalan för falsk angivelse föreslås 
vara böter eller fängelse i högst tre år. Vid 
valet av straffart och straffmätningen skall 
såsom kvalificerande omständigheter beaktas 
den orsakade farans allvarlighetsgrad, det 
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angivna brottets exceptionella allvarlighet, 
angivelsens särskilda planmässighet och and
ra liknande omständigheter. I motsatt rikt
ning talar t.ex. den omständigheten att risken 
för att någon skall bli åtalad är obetydlig 
eller den omständigheten att den falska an
givelsen gäller ett brott vars straffvärde är 
obetydligt. straffskalan för falsk angivelse är 
tillräcklig för alla tänkbara fall. Det har där
för inte ansetts nödvändigt att föreslå någon 
grovhets gradering. 

I motiveringen till den föreslagna l §, som 
gäller osann utsaga inför domstol, redogörs 
för de grunder enligt vilka det är skäl att 
bedöma en osann utsaga lindrigare än nor
malt. Som exempel nämns att den osanna 
utsagan rättas innan det har uppkommit någ
ra negativa följder samt motiven till den o
sanna utsagan, t.ex. strävan att hindra att 
någon för vederbörande eller hans nära an
höriga pinsam omständighet avslöjas. Också 
vid bedömningen av en falsk angivelses all
varlighetsgrad är det skäl att uppmärksamma 
sådana omständigheter. 

I gällande 26 kap. 5 § stadgas om en spe
ciell påföljd för falsk angivelse. Enligt lag
rummet skall den som döms till straff för 
falsk angivelse tillika åläggas att ersätta 
målsäganden kostnaderna for tryckning av 
domen i en allmän eller på orten utkomman
de tidning, om målsäganden yrkar det. stad
gandet härstammar från år 1889. Under de 
år som gått har massmedierna utvecklats så 
pass mycket att denna speciella påföljd nu
mera inte har samma betydelse som för 
hundra år sedan. I praktiken har påföljden 
tillämpats ytterst sällan. Det måste också ob
serveras att varken tidningarna eller övriga 
massmedier uppenbarligen kan åläggas att 
publicera domar av detta slag. Påföljden 
föreslås följaktligen bli upphävd. För detta 
talar också den omständigheten att falsk an
givelse i första hand uppfattas som ett brott 
mot rättskipningen. 

7 §. Bevisförvanskning 

I gällande strafflag finns det inget uttryck
ligt stadgande om bevisförvanskning. Det 
föreslagna stadgandet om bevisförvanskning 
innebär emellertid inte någon ny kriminalise
ring, eftersom gärningar som uppfyller rek
visitet för det ifrågavarande brottet redan nu 
är straffbara. Manipulering av bevismaterial 
som skall användas vid en rättegång är, då 
detta sker i syfte att få en oskyldig dömd till 

straff, för närvarande straffbart som s.k. in
direkt falsk angivelse enligt 26 kap. 2 §. 
Undanröjande av bevis i syfte att skydda en 
brottsling är enligt 16 kap. 20 § straffbart 
som gynnande av brott. I flera fall är också 
de i 33 kap. angivna rekvisiten för förfalsk
ningsbrott tillämpliga. 

I flera länders strafflagar ingår stadganden 
om bevisförvanskning som motsvarar de 
föreslagna stadgandena. 

Bevisförvanskning som avses i lagförslaget 
innebär förvanskning av bevismaterial som 
används vid en domstol eller i samband med 
förundersökning i brottmål och sker i syfte 
att få en oskyldig person dömd till straff 
eller att skada en annan. I vissa fall är bevis
förvanskning som sker i syfte att förhindra 
att en annan person blir ställd under straff
rättsligt ansvar ett sätt att begå det brott som 
benämns skyddande av brottsling och avses i 
förslaget till 15 kap. 11 §. I tvistemål upp
fyller motsvarande förvanskning ofta rekvisi
ten för något av de bedrägeribrott som 
nämns i 33 kap. 1-3 eller 5 §. Ett klart 
behov att straffbelägga bevisförvanskning i 
det föreslagna 15 kap. föreligger åtminstone 
till den del som det är fråga om förvansk
ning av annat bevismaterial än sådant som 
nämns i 33 kap .. Eftersom en förutsättning 
för tillämpning av stadgandet är att gär
ningsmannen har för avsikt att få en oskyl
dig person dömd till straff eller att annars 
skada en annan person, är bevisförvanskning 
som brott betraktad ofta jämförbar med falsk 
angivelse. 

l m om. Enligt den föreslagna 7 § l mom. 
skall en person dömas till straff för bevisför
vanskning om han i syfte att få en oskyldig 
dömd till straff eller annars för att skada en 
annan döljer, förstör, skadar, ändrar eller på 
något annat sätt förvanskar ett föremål, en 
handling eller något annat bevismaterial som 
behövs som bevis vid en domstol eller vid 
förundersökningen i ett brottmål, eller något 
annat bevismaterial som enligt vad han vet 
har betydelse i saken. 

Enligt förslaget fullbordas bevisförvansk
ning då någon försöker få en oskyldig per
son dömd till straff. Med begreppet oskyldig 
avses i detta sammanhang att vederbörande 
inte är skyldig till det brott som man genom 
förvanskade bevis försöker binda honom till. 
Man kan göra sig skyldig till bevisförvansk
ning genom att försöka utpeka en oskyldig 
person som brottsling. Den som utpekas kan 
också vara en person som har begått en 
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straffbar gärning men som genom bevisför
vanskningen binds till något annat brott än 
det som han i verkligheten har begått. Be
visförvanskning för att skada en annan på 
något annat sätt är det fråga om t.ex. i det 
fallet att bevisningen mot en person som 
verkligen har gjort sig skyldig till ett brott 
underbyggs med förvanskade bevis. 

I det föreslagna stadgandet nämns ingen
ting om bevisförvanskning i syfte att gynna 
en annan person. Särskilt i ekonomiska tvis
ter innebär gynnande av någon att någon 
annan samtidigt åsamkas skada. Bevisför
vanskning i syfte att gynna en brottsling kan 
vara straffbart som skyddande av brottsling. 

Om bevismaterial förvanskas av en tjänste
man, t.ex. en polis, kan det också vara fråga 
om missbruk av tjänsteställning enligt 40 
kap. 7 §, om grovt missbruk av tjänsteställ
ning enligt 8 § i samma kapitel eller åtmins
tone om brott mot tjänsteplikt enligt kapit
lets l O §. 

Också ett bevis som behövs i ett tvistemål 
kan vara föremål för förvanskning. Väsent
ligt är att föremålet för förvanskningen an
vänds eller är avsett att bli använt som bevis 
vid en domstol. Om beviset är avsett att an
nars bli använt inom det rättsliga livet är 
närmast stadgandena i strafflagens 33 kap. 
om förfalskningsbrott tillämpliga på brottet. 
Om brottet uppfyller såväl rekvisitet för be
visförvanskning som rekvisitet för ett för
falskningsbrott, tillämpas stadgandena om 
sammanträffande av brott. Detta är fallet 
också då en gärning uppfyller dels rekvisitet 
för bevisförvanskning, dels rekvisitet för ett 
i syfte att åsamka skada begånget s.k. pro
cessbedrägeri som har begåtts. 

Som sätt att begå brottet anges i förslaget 
döljande, förstörande, skadande, ändring el
ler annan förvanskning. Gärningen kan såle
des innebära att ett bevismaterial görs odug
ligt som bevis för någon sak eller att det 
ändras så att innehållet i 9:en uppgift som 
bevismaterialet ger ändras. Andring eller an
nan förvanskning är det också fråga om då 
ett föremål eller andra bevis placeras på ett 
sådant ställe att de leder till att felaktiga 
slutsatser dras. Det kan anses vara fråga om 
bevisförvanskning i den bemärkelse som 
avses i stadgandet t.ex. då narkotika eller 
stöldgods i hemlighet placeras i en bostad i 
syfte att få bostadens innehavare dömd för 
narkotikabrott, tillgreppsbrott eller häleri. 

Objektet för gärningen kan enligt förslaget 
vara ett föremål eller en handling eller något 

annat bevismaterial som behövs som bevis 
vid en domstol eller vid förundersökningen i 
ett brottmål. stadganden som närmare anger 
vilka dessa objekt är finns bl.a. i stadgande
na om editionsplikt i 17 kap. 12-17 §§rät
tegångsbalken, i samma kapitels 56-60 §§ 
om förrättande av syn samt i tvångsme
delslagens ( 450/87) 4 kap. om beslag. En 
förutsättning för tillämpning av stadgandet 
om bevisförvanskning är inte att beviset om
händertagits av myndigheterna. En förutsätt
ning är inte heller att det anhängiggjorts ett 
rättegångs- eller förundersökningsförfarande 
för vilket beviset är av betydelse. En förut
sättning för tillämpning av stadgandet är att 
bevisförvanskaren inser att hans gärning 
kommer att ha betydelse vid en rättegång 
som redan börjat eller som blir anhängig 
efter förvanskningen eller vid förundersök
ningen i ett brottmål. 

Bevisförvanskningen kan gälla föremål, 
handlingar eller annat bevismaterial som ägs 
antingen av någon annan eller av gär
ningsmannen själv. Det föreslagna stadgan
det begränsar således ägarens rätt att fritt 
förfoga över sin egendom, i likhet med t.ex. 
stadgandet om editionsplikt i 17 kap. 12 § 
rättegångsbalken eller samma kapitels 57 § 
om skyldigheten att tillhandahålla domstolen 
föremål för besiktning. Den föreslagna 7 § 
begränsar emellertid inte den normala an
vändningen av föremål, handlingar och an
nat bevismaterial, utan endast användningen 
av dessa för begående av brott. 

Gärningsmannens egna åtgärder för att 
hindra uppdagandet eller utredningen av ett 
brott utgör i allmänhet s.k. eftergärningar 
som inte är straffbara. T.ex. en inbrottstjuv 
som undanröjer de brottsspår som han å
stadkommit gör sig inte därigenom skyldig 
till en särskild straffbar gärning. Om gär
ningsmannen själv döljer, förstör, skadar, 
ändrar eller på annat sätt förvanskar bevis
material så att han därigenom försöker ut
peka en annan person som skyldig till brot
tet, kan det i lagrummet angivna rekvisitet 
emellertid bli uppfyllt. Till bevisförvansk
ning gör sig med andra ord den skyldig som 
vidtar åtgärder som syftar till att utpeka en 
annan som gärningsman. 

För att stadgandet om bevisförvanskning 
skall kunna tillämpas förutsätts det inte nöd
vändigtvis att det förvanskade beviset har 
kommit till användning vid en förundersök
ning eller domstolsbehandling. Eftersom 
brottet fullbordas endast då gärningen har 
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begåtts i syfte att få en oskyldig dömd till 
straff eller på annat sätt skada en annan, är 
en förutsättning att bevismaterialet har för
vanskats uttryckligen i ett sådant syfte. Om 
någon har dolt, förstört, skadat, ändrat eller 
på annat sätt förvanskat föremål, dokument 
eller annat material utan sådant syfte som 
anges i det föreslagna lagrummet, t.ex. för 
att hindra avslöjandet av för honom själv 
pinsamma omständigheter, eller utan något 
samband med en rättssak som är eller kom
mer att bli anhängig, är det föreslagna lag
rummet inte tillämpligt. Det i stadgandet an
givna syftet skall föreligga redan vid den 
tidpunkt då bevisförvanskningen sker. Om 
ett sådant syfte inte föreligger vid gärnings
tidpunkten kan det föreslagna l mom. inte 
tillämpas på gärningen. Användning av ve
terligen grundlöst eller förvanskat bevisma
terial vid en domstol eller i samband med 
förundersökning kan emellertid vara straff
bart enligt 2 mom. 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet är att gärningsmannen inser att det 
förvanskade beviset har betydelse i saken. 

straffet för bevisförvanskning föreslås vara 
böter eller fängelse i högst två år. Eftersom 
det föreslagna straffstadgandet gör det möj
ligt att döma ut böter och eftersom också 
relativt små ingrepp i bevismaterial som 
kommer till användning vid en rättegång 
eller i samband med förundersökning i all
mänhet kan betraktas som ett tämligen all
varligt brott, anses det inte behövas något 
stadgande om en särskild lindrig gärnings
form av detta brott. 

I fråga om klandervärdbeten ligger bevis
förvanskning nära brottet osann utsaga. Det 
sistnämnda brottet begås inför en domstol 
eller en annan myndighet. Det ger därför 
uttryck för större skrupelfrihet än bevisför
vanskning. Därför föreslås för bevisför
vanskning en något lindrigare straffskala än 
för osann utsaga inför domstol. 

I motiveringen till l §, dvs. lagrummet om 
osann utsaga inför domstol, redogörs för 
vissa förmildrande omständigheter som kan 
gälla detta brott. I det sammanhanget nämns 
det fallet att gärningsmannen rättar den orik
tiga uppgiften innan några negativa konsek
venser uppkommer, att brottet är obetydligt 
samt sådana motiv som att gärningsmannen 
har försökt förhindra avslöjande av sakför
hållanden som är pinsamma för honom själv 
eller för honom närstående personer. Denna 
typ av omständigheter är det skäl att beakta 

också vid bedömningen av hur allvarlig be
visförvanskningen är. 

2 m om. Enligt den föreslagna paragrafens 
l mom. är föremålet för gärningen ett exis
terande föremål eller dokument eller något 
annat bevismaterial som förvanskas på ett 
sådant sätt att därav dras slutsatser som inte 
överensstämmer med sanningen. Bevisför
vanskning kan också ske genom att ett 
grundlöst eller förvanskat bevismaterial 
överlämnas för att användas samt genom att 
man själv användes sådant bevismaterial. I 
det föreslagna 2 mom. stadgas om denna 
form av bevisförvanskning. 

Enligt det föreslagna 2 mom. är syftet med 
brottet detsamma som enligt l mom. 

Någon risk för rättsförlust uppkommer inte 
ännu då någon har förfärdigat eller skaffat 
förvanskat bevismaterial men håller det i sin 
besittning utan att använda det eller över
lämna det för att användas av någon annan. 
A v denna anledning föreslås att bevisför
vanskning som avses i 2 mom. skall vara 
straffbar endast om någon överlämnar 
grundlöst eller förvanskat bevismaterial till 
användning, eller själv på ett vilseledande 
sätt använder sådant material, vid en dom
stol eller vid förundersökning i ett brottmål. 
Bevisförvanskning fullbordas således i såda
na fall genom att ett grundlöst bevis över
lämnas direkt till en domstol eller förunder
sökningsmyndighet eller genom att det in
direkt överlämnas för att användas i ett så
dant sammanhang, t.ex. till ett rättegångsom
bud eller rättegångsbiträde. I de sistnämnda 
fallen är en förutsättning för att det skall 
vara fråga om bevisförvanskning inte nöd
vändigtvis att ombudet eller biträdet handlar 
svekfullt. 

Bevisförvanskning enligt 2 mom. består i 
att bevismaterial som veterligen är grundlöst 
eller förvanskat används på ett vilseledande 
sätt vid en domstol eller vid förundersök
ningen i ett brottmål. Det är inte fråga om 
vilseledande användning då grundlöst eller 
förvanskat bevismaterial överlämnas till en 
domstol eller förundersökningsmyndighet 
med en förklaring om materialets beskaffen
het. 

8 §. Grov bevisförvanskning 

Enligt förslaget anses bevisförvanskning 
vara grov l) om därvid orsakas fara för att 
en oskyldig person med stor sannolikhet 
döms till fängelse eller någon annan sträng 
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påföljd, 2) om föremålet för brottet är ett 
synnerligen viktigt bevis eller 3) om brottet 
begås särskilt planmässigt och även bedömt 
som en helhet är grovt. Grunderna för grov
hetsgraderingen är till stor del desamma som 
enligt 3 §, dvs. stadgandet om grov osann 
utsaga inför domstol. 

l punkten. I paragrafens l punkt anges 
som en grund för att anse bevisförvansk
ningen vara grov att den orsakar fara för att 
en oskyldig person med stor sannolikhet 
döms till fångelse eller någon annan sträng 
påföljd. Uttrycket "stor sannolikhet" avser i 
första hand att det föreligger en sannolikhet 
som är större än normalt för att bevisför
vanskningen leder till en i förslaget angiven 
sträng påföljd. Bedömningen av sannolikhe
ten kan också påverkas av bevisförvanska
rens andra eventuella aktiva åtgärder för att 
få en oskyldig person dömd till en sträng 
påföljd av det slag som anges i förslaget. 

Liksom i det föreslagna stadgandet om 
grov osann utsaga inför domstol inbegriper 
risken att bli dömd till fångelse dels ovill
korligt långvarigt fångelsestraff, dels också 
villkorliga och kortvariga fångelsestraff. Om 
en oskyldig person till följd av bevisför
vanskning löper risk att bli dömd till ett vill
korligt eller till ett kortvarigt ovillkorligt 
fångelsestraff, måste de övriga grunder som 
beaktas vid helhetsbedömningen av bevisför
vanskningen vara mera vägande än i det fall 
att en oskyldig person har utsatts för risk att 
bli dömd till ett långvarigt ovillkorligt fång
elsestraff. 

Med en annan sträng påföljd som kan jäm
ställas med fångelse avses närmast särskilt 
kännbara ekonomiska påföljder, exempelvis 
stora skadeståndsbelopp eller omfattande 
konfiskation. Också avsättning kan anses 
vara en sådan sträng påföljd som avses i 
förslaget. 

2 punkten. Enligt 2 punkten i den före
slagna paragrafen anses bevisförvanskningen 
vara grov om föremålet för brottet är ett 
synnerligen viktigt bevis. Här avses bevis
värdet, dvs. bevisets betydelse för vad som i 
den aktuella saken med fog kan anses bevi
sat och vilket slutresultat det rättsliga be
slutsfattandet leder till. Bevisförvanskningen 
kan anses vara mera klandervärd än normalt 
i det fall att gärningen riktar sig mot en så
dan del av bevismaterialet som i detta avse
ende spelar en nyckelroll. T.ex. resultaten av 
kriminaltekniska undersökningar har ofta en 
sådan betydelse. Däremot inverkar beviste-

mat, dvs. den eventuella avsevärda ekono
miska eller övriga betydelse som samman
hänger med det faktum som bevisningen 
hänför sig till, inte i sig på bevisvärdet. Så
dana omständigheter kan likafullt ha en indi
rekt betydelse vid tillämpningen av 2 punk
ten i den föreslagna paragrafen. 

3 punkten. Bevisförvanskningen kan anses 
vara grov också i det fall att den begås sär
skilt planmässigt. Frågan om det föreligger 
särskild planmässighet avgörs på liknande 
grunder som vid andra sådana brott där 
planmässigheten ligger till grund för grov
hetsgraderingen. Särskild planmässighet kan 
komma till synes bl.a. genom överlagda för
beredande åtgärder, genom specialarrange
mang som möjliggör bevisförvanskningen 
eller hindrar att den avslöjas samt genom 
organisering som bygger på arbetsfördelning 
mellan flera personer. 

Bevisförvanskningen kan betraktas som 
grov endast om någon av de grunder som 
nämns i förslaget föreligger. Grovhetsgrade
ringen bestäms emellertid på grundvalen av 
en helhetsbedömning. På helhetsbedömning
en inverkar också andra omständigheter än 
de som nämns i det föreslagna lagrummet. 
Det kan vara fråga t.ex. om att få en bety
dande ekonomisk förmån, en strävan att få 
en o sky !dig person straffad för ett synner
ligen allvarligt brott samt om andra motsva
rande omständigheter. 

straffet för grov bevisförvanskning före
slås vara fångelse i minst fyra månader och 
högst sex år. Grov bevisförvanskning kan 
till sin klandervärdhet jämställas med grov 
osann utsaga. 

9 §. Övergrepp i rättssak 

I den gällande strafflagen finns det inget 
stadgande om detta brott, som innebär att en 
person som skall höras i ett rättskipnings
ärende blir hotad. Det finns visserligen ett 
flertal strafflagsstadganden som kan tilläm
pas på fall där den som skall höras i ett rätt
skipningsärende blir utsatt för våld eller hot. 
Syftet med det föreslagna stadgandet är att 
göra bedömningen av sådant förfarande en
hetligt och att understryka brottets särskilda 
klandervärdhet på grund av det hot det in
nebär för rättskipningen. stadgandet skall 
skydda förhörsförfarandet i samband med 
rättegångar, förundersökning, polisundersök
ning och annat därmed jämförbart myndig
hetsförfarande. Paragrafens l punkt gäller 
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åtgärder som vidtas före hörandet medan 2 
punkten gäller tiden därefter. 

I vardera punkten nämns våld och hot som 
gärnings sätt. V ål det kan vara misshandel 
men också någon annan form av våld än 
sådant som straffas som våldsbrott kan kom
ma i fråga. Våldet behöver inte nödvändigt
vis vara riktat mot en person - det kan bestå 
i att någons egendom söndras för att för
hindra att denne deltar i förhör. Hotet behö
ver inte gälla våld, utan också andra orätt
mätiga påtryckningsmetoder kan komma i 
fråga. Hotet kan t.ex. vara riktat mot ekono
miska förmåner. En före bevisningen vidta
gen åtgärd som innefattar våld eller hot kan 
vara riktad också mot någon annan än den 
som skall höras, t.ex. mot en närstående per
son eller dennes egendom. Det förutsätts 
inte heller att våldet eller den kränkning som 
hotet avser omedelbart ansluter sig till gär
ningssituationen, utan det kan också avse 
hot om framtida våld eller någon annan 
framtida handling. En förutsättning är emel
lertid att våldet eller hotet tillgrips som en 
metod att påverka den förhörde så som stad
gandet förutsätter. V ål det eller hotet graderas 
inte på något särskilt sätt, men det måste 
med beaktande av omständigheterna vara så 
sannolikt att det påverkar vederbörande. 

När det är fråga om våld eller hot som 
sammanhänger med en hörd persons yttran
de, skall våldet eller hotet vara riktat mot 
den hörde själv. Det är inte motiverat att 
utsträcka straffbarheten för efteråt utövat 
våld eller hot lika långt som när det är fråga 
våld eller hot som utövas innan vederböran
de skall höras. För det första kan sambandet 
mellan å ena sidan de gärningar som riktar 
sig mot någon annan än den som skall höras 
och å andra sidan vittnandet, eller något an
nat hörande, i allmänhet konstateras endast i 
relativt allvarliga fall. Då finns det också 
andra stadganden som är tillämpliga på gär
ningen och som i allmänhet har en så vid 
straffskala att gärningens eventuella särskil
da klandervärdhet kan beaktas vid straffmät
ningen. För det andra utgör varken smärre 
hotelser som framförs i efterskott eller ens 
lindrigt våld som utövas i efterskott ett så 
allvarligt hot mot rättskipningen att det är 
skäl att med ett särskilt straffstadgande täcka 
dessa fall i en lika hög grad som då det är 
fråga om gärningar som föregår hörandet. 

Om våldet eller hotet inte har samband 
med förestående hörande eller hörande som 
redan hållits, kan stadgandet inte tillämpas. 

Syftet bör vara att hindra en annan att yttra 
sig eller att påverka innehållet i hans utsaga 
eller också att hämnas med anledning av en 
redan given utsaga. T.ex. om en tvist som 
har lett till våld handlar om vilkendera par
ten som har rätt i någon rättegång kan den 
inte bedömas med stöd av detta stadgande, 
om inte våldet syftar till att påverka den 
andras yttrande vid rättegången eller om inte 
våldet uttryckligen sammanhänger med in
nehållet i ett yttrande och inte med själva 
tvisten. 

Den persongrupp som paragrafen skall 
skydda definieras delvis på samma sätt som 
i kapitlets l och 2 §§. De situationer där ytt
randen av det ifrågavarande slaget förekom
mer beskrivs i detta sammanhang på mot
svarande sätt som i de nämnda paragraferna. 
Det skall således vara fråga om en utsaga 
vid en rättegång, vid förundersökning eller 
polisundersökning eller vid något därmed 
jämförbart myndighetsförfarande. Paragrafen 
gäller dels gärningar som riktar sig mot i l 
och 2 § § nämnda personer, dels också gär
ningar som riktar sig mot andra som skall 
höras eller har hörts. straffbarheten förutsät
ter inte att den som är föremål för gärningen 
har en med straffbot förenad skyldighet att 
hålla sig till sanningen. Med tanke på para
grafens tillämpningsområde har det inte hel
ler någon betydelse om vederbörande hörs 
under ed eller försäkran. Han kan vara ett 
vittne, en sakkunnig, en person som hörs i 
någon annan egenskap eller en part. Be
greppen vittne och sakkunnig har en i rätte
gångsbalken och med stöd av övriga stad
ganden klart avgränsad innebörd. Den som 
hörs i någon annan egenskap kan vara t.ex. 
ett försäkringsbolag som hörs i samband 
med ett trafikbrottmål eller en arbetsgivare 
som hörs i ett mål som gäller ersättning för 
en arbetsrelaterad skada. En gärning som 
riktar sig mot en part kan vara straffbar ock
så i det fall att parten inte uttryckligen är 
skyldig att hålla sig till sanningen eller då 
brott mot denna skyldighet inte är förenat 
med något straffbot Föremål för gärningen 
kan således vara en part i en tviste- eller 
brottmålsrättegång och likaså en part som 
skall höras vid förundersökning. Det är vik
tigt att samtliga som hörs vid en rättegång 
eller vid något annat från rättskipningssyn
punkt viktigt myndighetsförfarande skyddas 
mot sådana otillbörliga påtryckningar. 

Den gärning som föregår utsagan skall 
hindra eller utgöra ett försök att hindra den-
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na eller påverka eller utgöra ett försök att 
påverka utsagans innehåll. Ett försök och en 
fullbordad gärning är i princip lika klander
värda, eftersom den för gärningen utsatta 
personens reaktion är avgörande för fullbor
dandet av gärningen. När det är fråga om 
våld eller hot som utövas på grund av en 
utsaga är ett försök inte straffbart enligt det
ta stadgande. Om våldet stannar på försöks
stadiet räcker det att det allmänna straffstad
gandet om försök till våldsbrottet kan tilläm
pas på gärningen. 

Gärningen skall vara orättmätig. Denna 
avgränsning hänvisar till situationer där nå
gon är berättigad eller rentav skyldig att vid
ta åtgärder för att hindra att en utsaga ges, 
påverka innehållet i densamma eller vidta 
åtgärder med anledning av en utsaga. Moti
vet kan vara att det orsakas störning i ett 
förfarande, varvid avgivaodet av utsagan kan 
avbrytas eller förhindras, eller att det före
ligger tystnadsplikt, varvid det är berättigat 
att försöka påverka utsagan eller vidta åtgär
der med anledning av att tystnadsplikten 
åsidosätts. Det är också berättigat att vidta 
åtgärder med anledning av en uppsåtligt fel
aktig utsaga. 

För att det skall vara fråga om uppsåt för
utsätts det antingen att gärningsmannen ut
tryckligen försöker hindra att höraodet sker 
eller påverka utsagans innehåll eller att han 
åtminstone inser att detta är en sannolik 
följd av hans gärning. I fråga om en gärning 
som begås i efterhand är det däremot nöd
vändigt att kunna påvisa att gärningsmannen 
har handlat till följd av utsagan. 

När en person som skall höras i ett rätt
skipningsärende hotas genom våld uppfylls i 
regel rekvisitet åtminstone för misshandels
brott. A v paragrafens subsidiaritetsstadgande 
framgår att om ett strängare straff för gär
ningen inte stadgas annorstädes i lag, tilläm
pas specialstadgandet om hot mot en person 
som skall höras i ett rättskipningsärende, 
dvs. övergrepp i rättssak. Utgångspunkten är 
den att misshandel och lindrig misshandel 
ingår i hotet mot en person som skall höras i 
ett rättskipningsärende då dessa brott utgör 
en del av hotet. Grov misshandel åsidosätter 
däremot det föreslagna stadgandet. Om över
greppet i rättssak inskränker sig till att en 
person som skall höras i ett rättskipnings
ärende hotas kan detta innebära att gärnings
mannen gör sig skyldig också till olaga hot. 
I så fall räcker det att gärningen bedöms 
enligt det föreslagna stadgandet. Detta kan 

dessutom betyda att gärningsmannen gör sig 
skyldig till försök till anstiftan av osann ut
saga enligt kapitlets 5 §. I det fallet åsido
sätts stadgandet om anstiftan av osann ut
saga av lagrummet om övergrepp i rättssak. 

straffet för övergrepp i rättssak är böter 
eller fangelse i högst tre år. På grund av den 
osedvanligt vida straffskalan är det möjlig 
att beakta dels hur allvarligt våld eller hot 
som använts vid gärningen har varit, dels 
gärningens negativa inverkan på rättsvården. 
Vid bestämmandet av straffet spelar allvar
ligheten av den misshandel eller det hot som 
är förenat med gärningen en viktig roll. 
Dessutom skall avseende fastas vid den 
rättsliga betydelsen av den omständighet 
som det varit avsikten att påverka genom 
hotet. 

JO§. Underlåtenhet att anmäla grovt brott 

Enligt Finlands rättsordning föreligger det 
ingen allmän skyldighet att göra anmälan 
om brott till myndigheterna eller till dem 
som brotten är riktade mot. En generell 
skyldighet att anmäla brott anses inte vara 
förenlig med Finlands rättsordning. Tillsy
nen över en sådan omfattande anmälnings
skyldighet skulle dessutom inte kunna ord
nas på ett effektivt sätt. 

I strafflagen har emellertid ingått ett från 
år 1889 härstammande stadgande om under
låtenhet att anmäla vissa grova brott. stad
gandet om detta underlåtenhetsbrott som 
riktar sig mot rättsvården finns i 16 kap. 
19 § strafflagen. Det ändrades senast i sam
band med det andra skedet av strafflagens 
totalrevidering. Enligt stadgandet straffas 
den som vet att äventyrande av Finlands 
suveränitet, landsförräderi, grovt landsförrä
deri, spioneri, grovt spioneri, högförräderi, 
grovt högförräderi, våldtäkt, grov våldtäkt, 
mord, dråp, dråp under förmildrande om
ständigheter, grov misshandel, rån, grovt 
rån, människorov, tagande av gisslan, pen
ningförfalskning, grov penningsförfalskning 
eller ett i 34 kap. 1-6 eller 11 § nämnt 
brott eller grovt narkotikabrott är på farde, 
men låter bli att i tid medan brottet ännu 
kan förhindras underrätta myndigheterna el
ler den som hotas av brottet, om brottet eller 
ett straffbart försök därtill sker. För under
låtenhet i detta avseende skall emellertid 
enligt 2 mom. inte dömas till straff, om den 
som vet att brottet är på farde skulle ha varit 
tvungen att ange någon av de personer som 
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nämns i 16 kap. l O § 2 m om. för att förhin
dra brottet. 

stadgandet har under de senaste åren i 
flera repriser ändrats så att listan över an
mälningspliktiga brott förlängts. Ar 1983 
fogades till listan tagande av gisslan enligt 
25 kap. 9 a § strafflagen. Samtidigt fick 
brottet rubriken underlåtenhet att anmäla 
grovt brott. I denna utformning var stadgan
det i kraft till utgången av 1990. I samband 
med det första skedet av strafflagens total
revidering år 1990 reviderades också ordaly
delsen i 16 kap. 19 §. Enligt den ordalydelse 
som gällde från början av 1991 dömdes den 
för underlåtenhet att anmäla grovt brott som 
visste att högförräderi, landsförräderi, mord, 
dråp, grov misshandel, rån eller grovt rån, 
brott som nämns i 25 kap. l eller 9 a § eller 
penningförfalskning, grov penningsförfalsk
ning eller i 34 kap. nämnt brott som äventy
rade annans liv eller hälsa var på färde, men 
underlät att i tid medan brottet ännu kunde 
förhindras varsko myndigheterna eller den 
som hotades av brottet, under förutsättning 
att brottet eller ett straffbart försök därtill 
skedde. Med högförräderi avsågs i lagrum
met de brott som nämns i 11 kap. straffla
gen och med landsförräderi de brott som 
nämns i 12 kap. Till förteckningen fogades 
då dråp och under riksdagsbehandlingen 
grov misshandel, samt justerades vissa 
brottsbenämningar i överensstämmelse med 
de reviderade strafflagsstadgandena. 

Ar 1993 utökades förteckningen med grovt 
narkotikabrott. Den senaste förteckningen 
över anmälningspliktiga brott fastställdes 
således i det andra skedet av totalrevidering
en. 

straffskalan har sedan år 1889 varit böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

Det kan framföras divergerande uppfatt
ningar om huruvida det behövs ett stadgande 
om underlåtenhet att anmäla grovt brott. Då 
riksdagen åren 1990-1995 i olika samman
hang har ansett att stadgandet behövs, före
slås nu att stadgandet revideras närmast ge
nom att dess ordalydelse anpassas till de 
stadganden som revideras i detta skede. 
Samtidigt föreslås smärre justeringar i för
te~}mingen över anmälningspliktiga brott. 

A ven om stadgandet under de senaste åren 
ofta varit aktuellt i samband med att straffla
gen reviderats och överhuvudtaget i lagbe
redningssammanhang, har frågan om hur 
anmälningsskyldigheten skall motiveras och 
hur omfattande den skall vara aktualiserats 

370036 

närmast i samband med andra ärenden. 
Ovan konstateras att en omfattande skyldig
het att ange brott inte anses förenlig med 
Finlands rättsordning. I enlighet härmed 
måste en med straffhot förenad anmäl
ningsskyldighet begränsas så långt som möj
ligt. Anmälningsskyldigheten kan anses vara 
motiverad närmast då det ifrågavarande brot
tet är synnerligen allvarligt och överlagt 
samt ett resultat av systematiska förberedel
ser och riktar sig mot viktiga rättsgoda som 
skall skyddas. En förutsättning är dessutom 
att brottet eller dess fortsättning kan förhind
ras genom en anmälan. 

Det föreslagna stadgandet om underlåten
het att anmäla grovt brott innebär dels en 
viss inskränkning och dels en utvidgning av 
anmälningsskyldigheten, jämfört med gällan
de 16 kap. 19 §. Anmälningsskyldigheten 
föreslås innefatta de allvarligaste politiska 
brotten, de uppsåtliga brotten mot liv samt 
vissa andra våldsbrott, de allvarligaste all
mänfarliga brotten, grov miljöförstöring och 
grovt narkotikabrott. 

l m om. Enligt förslaget till l O § l mo m. 
gör den sig skyldig till underlåtenhet att an
mäla grovt brott som vet att äventyrande av 
Finlands suveränitet, landsförräderi, grovt 
landsförräderi, spioneri, grovt spioneri, hög
förräderi, grovt högförräderi, mord, dråp, 
dråp under förmildrande omständigheter, 
grov misshandel, grovt rån, människorov, 
tagande av gisslan, grovt sabotage, grovt 
äventyrande av andras hälsa, kärnladdnings
brott, kapning av fartyg, grov miljöförstö
ring eller grovt narkotikabrott är på färde, 
men underlåter att i tid medan brottet ännu 
kan förhindras underrätta myndigheterna 
eller den som hotas av brottet, om brottet 
eller ett straffbart försök därtill sker. 

Enligt förslaget gäller anmälningsskyldig
heten inte samtliga landsförräderibrott och 
högförräderibrott utan endast de uttryckligen 
uppräknade allvarligaste politiska brotten. 
De av landsförräderi- och högförräderibrot
ten som inte omfattas av anmälningsskyldig
heten är krigsanstiftan, röjande av statshem
lighet, oaktsamt röjande av statshemlighet, 
olovlig underrättelseverksamhet och upprätt
hållande av landsförrädisk förbindelse samt 
förberedelse till högförräderi och olaglig 
militär verksamhet. 

Liksom enligt gällande lag föreslås att 
dråp under förmildrande omständigheter 
nämns vid sidan av mord och dråp. stadgan
det om dråp under förmildrande omständig-
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heter togs in i strafflagen i det andra skedet 
av totalrevideringen. Med dråp under för
mildrande omständigheter avses ett dråp 
som, med beaktande av de exceptionella 
förhållandena vid brottets begående, gär
ningsmannens motiv och de övriga omstän
digheter som lett till och har samband med 
brottet, bedömt som en helhet har begåtts 
under förmildrande omständigheter. Att grov 
misshandel har tagits med i förteckningen 
över anmälningspliktiga brott kan motiveras 
med att då någon förbereder sig för ett 
våldsbrott är det synnerligen svårt att sluta 
sig till om förberedelserna avser ett uppsåt
ligt brott mot liv eller någon annan form av 
synnerligen allvarligt våld. Också de allvar
ligaste sexualbrotten som innefattar våld el
ler hot om våld, dvs. våldtäkt och grov våld
täkt, skulle underställas anmälningsskyldig
het. Till den del som det är fråga om rån, 
grovt rån, människorov och tagande av 
gisslan motsvarar det föreslagna stadgandet 
till sitt innehåll gällande 16 kap. 19 § straff
lagen. 

I den föreslagna förteckningen över anmäl
ningspliktiga grova brott nämns bl.a. grovt 
sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, 
kärnladdningsbrott, kapning av fartyg och 
grov miljöförstöring. Dessa innebär i vissa 
avseenden en inskränkning av området för 
anmälningspliktigt beteende, i andra avseen
den innebär den en viss utvidgning. Efter
som anmälningsskyldigheten inte längre gäl
ler alla de i 34 kap. strafflagen ingående 
allmänfarliga brotten utan endast de uttryck
ligen uppräknade brotten som nämns i ifrå
gavarande kapitel, kommer kriminaliseringen 
av underlåtenhet att anmäla grovt brott att i 
någon mån inskränkas till denna del. Det 
viktigaste tillägget till förteckningen är brot
tet grov miljöförstöring. 

Förslaget innebär att man utöver de ovan 
nämnda brotten också slopar penningför
falskning och grov penningförfalskning ur 
förteckningen över anmälningspliktiga brott. 
De är trots sitt höga straffvärde närmast eko
nomiska brott som inte hotar vare sig staten, 
människoliv, andras hälsa eller miljön. Pen
ningsedlar har inte längre samma betydelse 
som i början av 1900-talet, då sedelförfalsk
ning i stor skala allvarligt kunde skada sam
hällsekonomin. 

En förutsättning för att underlåtenhet att 
anmäla grovt brott skall vara straffbar är att 
något av de i det föreslagna lagrummet 
nämnda brotten är på färde. Härmed avses 

att vetskapen om en annan persons allmänna 
beredskap att begå ett grovt brott inte med
för anmälningsskyldighet Enbart en miss
tanke mot en annan person räcker inte hel
ler. Planeringen av brottet måste ha fram
skridit tillräckligt långt. För att anmälnings
skyldighet skall uppkomma förutsätts det i 
allmänhet vetskap om mot vad eller vilka 
det tilltänkta brottet kommer att riktas samt 
på vilket sätt det är meningen att begå brot
tet. Brottsplanen skall vara så pass detaljerad 
och utarbetad att en rationellt tänkande och 
omsorgsfull person som får vetskap om pla
nen förhåller sig allvarligt till den och be
aktar den i sitt eget handlande. Någon an
mälningsskyldighet föreligger inte ifall upp
gifterna om ett brott som förbereds är så 
ospecificerade eller vaga att myndigheterna 
eller den som hotas av brottet på grundval 
av dessa uppgifter inte kan överväga vilka 
åtgärder som behövs för att förhindra brottet 
och avvärja den fara som brottet medför. 

En förutsättning för uppkomsten av anmäl
ningsskyldighet är inte att det planerade 
brottet redan har hunnit till ett sådant sta
dium att det blivit straffbart, eftersom det då 
redan kan vara alltför sent att avvärja faran. 
Anmälningsskyldigheten kan fortfarande 
gälla om det genom anmälan är möjligt att 
förhindra att den brottsliga verksamheten 
fortsätter, t.ex. då det är fråga om tagande 
av gisslan. Detta brott är på färde så länge 
som frihetsberövandet fortgår, eftersom rek
visitet för tagande av gisslan inbegriper ett 
hot om att döda gisslan eller skada gisslans 
hälsa. 

Anmälningsskyldigheten skall uppfyllas i 
tid medan brottet ännu kan förhindras eller, i 
vissa fall, medan det ännu är möjligt att för
hindra att brottet fortsätter. Ifall anmälan om 
brottet görs alltför sent bortfaller straffbar
heten inte. En förutsättning för att underlå
tenheten skall vara straffbar är naturligtvis 
att det har varit möjligt att i tid göra anmä
lan om brottet. Vetskapen om brottet har 
kunnat erhållas så sent att det inte varit möj
ligt att underrätta myndigheterna eller den 
som hotas av brottet. Också de omständig
heter under vilka anmälan borde ha gjorts 
måste beaktas. 

Ifall vetskapen om ett brott har fåtts senare 
än vad som avses i det föreslagna lagrum
met, med andra ord i ett skede då brottet 
eller dess fortsättning inte längre kan för
hindras, föreligger inte längre någon anmäl
ningsskyldighet Allmän skyldighet att an-
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mäla om redan begångna brott föreligger 
emellertid inte heller annars enligt vår straff
lagstiftning och någon sådan skyldighet stad
gas inte heller i den föreslagna Il § som 
gäller skyddande av brottsling. 

När det gäller underlåtenhet att anmäla 
grovt brott saknas det en tillräcklig straffbar
hetsgrund om det inte ens gjorts något för
sök till ett anmälningspliktigt brott. Både 
enligt det gällande och enligt det föreslagna 
stadgandet är en förutsättning för straffbar
heten i detta sammanhang därför att det ifrå
gavarande brottet eller ett försök därtill sker, 
med andra ord att något av de anmälnings
pliktiga brotten har begåtts eller att därtill 
syftande åtgärder har vidtagits. En förutsätt
ning är däremot inte att den ifrågavarande 
gärningsmannen i praktiken också straffas. 
Den som åsidosätter anmälningsskyldigheten 
ställs inte till ansvar för det begångna brottet 
eller för ett försök därtill utan endast för sin 
underlåtenhet. 

Antingen myndigheterna eller den som 
hotas av brottet skall underrättas om det 
brott som är på färde. Den myndighet som 
kommer i fråga är närmast polisen, vars 
uppgift det är att förhindra brottet. Enligt det 
föreslagna lagrummets ordalydelse är det 
brottet som skall anmälas och inte gärnings
mannen. Ofta är det emellertid inte möjligt 
att anmäla ett brott utan att uppge identiteten 
på den som planerar brottet. Om flera perso
ner hotas av en fara skall samtliga underrät
tas om brottet. Om de hotade utgör ett grupp 
räcker det i allmänhet att en person i grup
pen underrättas om brottet. Om t.ex. en fa
milj som bor tillsammans hotas räcker en 
underrättelse till en av familjemedlemmarna 
för att uppfylla anmälningsskyldigheten. 

Straffet för underlåtenhet att anmäla grovt 
brott föreslås vara böter eller fängelse i 
högst sex månader, dvs. detsamma som en
ligt gällande 16 kap. 19 §. 

2 mom. I gällande 16 kap. 19 § 2 mom. 
strafflagen beaktas den omständigheten att 
det inte skäligen kan krävas att alla uppfyl
ler anmälningsskyldigheten. Denna synpunkt 
har beaktats också i det föreslagna stadgan
det om underlåtenhet att anmäla grovt brott. 

F ör det första försätts nära släktingar och 
andra närstående personer till den som för
bereder ett brott i en från rättslig och etisk 
synpunkt besvärlig konfliktsituation ifall 
anmälningsskyldigheten skulle gälla också 
dem. Därför föreslås det att stadgandet om 
underlåtenhet att anmäla grovt brott inte 

skall tillämpas på den som är make, syskon 
eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 
till den som förbereder brottet och inte hel
ler på den som bor i gemensamt hushåll 
med honom eller på den som genom något 
annat därmed jämförbart personligt förhål
lande kan jämställas med dessa. Med boende 
i gemensamt hushåll avses framförallt s.k. 
samboförhållanden men också andra former 
av gemensamt hushåll, däremot inte t.ex. 
medlemskap i samma brottsliga organisation. 
En nära relation som baserar sig på ett per
sonligt förhållande och som avses i stadgan
det kan föreligga t.ex. mellan andra släkting
ar än de som uttryckligen nämns i förslaget, 
t.ex. mellan kusiner, svågrar, fosterföräldrar 
och fosterbarn samt mellan trolovade. Det 
kan också vara oskäligt att kräva att en före 
detta make till en person som förbereder ett 
brott skall uppfylla anmälningsskyldigheten. 
Eftersom de personliga relationer som inne
bär att en person står nära en annan kan 
vara av skiftande slag, är det inte möjligt att 
göra upp en fullständig förteckning över 
dessa. 

Av de allmänna rättsliga principerna följer 
att de som bereder ett grovt brott inte själva 
är anmälningsskyldiga. Detta kan anses vara 
självklart och behöver därför inte nämnas i 
lagtexten. Inte heller den som hotas av en 
fara är anmälningsskyldig. Han är således 
inte skyldig att underrätta myndigheterna om 
att han hotas av ett brott. Om det däremot 
föreligger en risk för att det brott som förbe
reds skall drabba också andra, är han natur
ligtvis skyldig att underrätta dessa om saken. 

3 mom. Vid sidan av nära släktingar till 
den som förbereder ett brott samt med dessa 
jämförbara personer kan också vissa andra 
personer försättas i en situation där det är 
oskäligt att förutsätta att de anger en person 
som dem veterligen förbereder ett allvarligt 
brott. I en sådan kan t.ex. ett rättegångsbiträ
de eller ombud, en läkare eller andra som 
arbetar inom hälsovården eller en präst som 
i sitt arbete har fått vetskap om att ett brott 
förbereds befinna sig. Lagen föregriper des
sa etiska konfliktsituationer genom att för de 
nämnda persongrupperna stadga om tyst
nadsplikt. Den konfidentiella karaktären av 
arbete som går ut på att bevaka en huvud
mans rättsliga intressen, vårda en sjuk pati
ent eller ge själavård kan äventyras om en 
person med tystnadsplikt av det slag som det 
här är frågan om åläggs att röja konfidentiel
la uppgifter. stadganden om tystnadsplikt 
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finns t.ex. i 17 kap. 23 § rättegångsbalken. 
Med hänsyn till karaktären av de anmäl

ningspliktiga brotten kan skyddet av affärs-, 
yrkes- och företagshemligheter i allmänhet 
inte stå i konflikt med anmälningsskyldig
heten. 

Om en part som står i ett konfidentiellt 
förhållande av det nämnda slaget har fått 
veta att ett allvarligt brott förbereds, får han 
i flera fall utan hinder av tystnadsplikten 
göra anmälan om detta. Detta beror på att en 
nödsituation utgör en grund som bryter tyst
nadsplikten. Om t.ex. en i ett brottmål åtalad 
persons rättsbiträde konfidentiellt har fått 
veta att den åtalade förbereder sig för att 
döda en annan, får rättsbiträdet utan hinder 
av 17 kap. 23 § rättegångsbalken underrätta 
en myndighet eller den som hotas av brottet. 

Il §. skyddande av brottsling 

Som brott riktade mot rättskipningen be
traktas i den juridiska litteraturen i allmänhet 
gynnande av brott, dvs. brott varom stadgas 
i gällande 16 kap. 20 §. Den gör sig skyldig 
till gynnande av brott som sedan han fått 
veta att ett brott blivit begånget har dolt el
ler hjälpt att dölja förbrytaren, främjat hans 
flykt eller hjälpt honom att dölja gärningen 
eller undanröja bevis. straffet är strängare 
om gynnandet av brott har skett för egen 
vinning. straffet får inte vara strängare än 
vad som ådöms för medhjälp till det ifråga
varande brottet. Gynnande av brott jämställs 
med medhjälp också i ett annat avseende. 
Enligt gällande 16 kap. 20 § 2 mom. är det 
inte straffbart att gynna s.k. politibrott och 
inte heller är det enligt gällande 5 kap. 3 § 4 
mom. straffbart att ge medhjälp till ett så
dant brott. Den som står i ett sådant släktskaps-
eller annat förhållande till gärningsmannen 

som avses i gällande 16 kap. l O § 2 mo m. 
gör sig inte skyldig till gynnande av brott. 

Enligt rådande uppfattning har straffstad
gandet om gynnande av brott ett onödigt 
vidsträckt tillämpningsområde och ett alltför 
högt straffvärde. Det kan i och för sig anses 
vara motiverat att envar åtminstone under 
vissa förutsättningar är skyldig att avhålla 
sig från åtgärder som leder till att det blir 
omöjligt eller klart svårare att ställa gär
ningsmannen under rättsligt ansvar. Därför 
föreslås gällande 16 kap. 20 § strafflagen 
inte bli upphävd utan moderniserad, samti
digt som det straffbara området inskränks. 

l m om. Den som efter att ha fått veta att 

ett brott har begåtts hjälper gärningsmannen 
att undkomma eller förstör bevis och därige
nom hindrar eller försöker hindra att gär
ningsmannen ställs till ansvar för brottet gör 
sig skyldig till skyddande av brottsling. 

A v det föreslagna stadgandet framgår inte 
direkt om den person mot vilken brottet har 
begåtts kan göra sig skyldig till skyddande 
av brottsling. Gynnande av brott i den be
märkelse som avses i gällande stadganden 
kan enligt rådande tolkning också den som 
har utsatts för ett brott göra sig skyldig till, 
åtminstone då brottet lyder under allmänt 
åtal. Under rådande förhållanden föreligger 
det knappast något behov att straffa brotts
offret för skyddande av brottsling. Eftersom 
det i samband med målsägandebrott står 
målsäganden fritt att väcka åtal eller låta bli 
att göra detta, vore det märkligt om måls
äganden straffas för att han aktivt vidtar åt
gärder för att hindra att hans egna yrkanden 
bifalls. Samma aspekt kan emellertid anläg
gas på brott som lyder under allmänt åtal. 
Också stadgandena om dessa brott har stif
tats i syfte att skydda brottsoffren mot rätts
kränkningar. Åtalsrätten är i dessa fall obe
roende av om målsäganden vill anmäla brot
tet för åtal. Genom att vidta åtgärder för att 
främja gärningsmannens flykt eller för att 
förstöra bevis som talar emot honom avstår 
den som utsatts för brottet på sätt och vis 
från sina rättigheter. Det vore inte konsek
vent att bestraffa honom för detta. Enligt 
förslaget gör sig således den som har blivit 
utsatt för brottet inte skyldig till skyddande 
av brottsling, ifall det straffstadgande som 
skall tillämpas på gärningsmannens brott 
har stiftats för att skydda hans rättigheter, 
såvida inte målsägandens förfarande klart 
kränker andra för samma brott utsatta måls
ägandes rättigheter. 

Det föreslagna stadganden om skyddande 
av brottsling inbegriper två gärningsformer, 
dvs. främjande av gärningsmannens flykt 
och förstörande av bevis. Främjandet av 
flykten kan t.ex. bestå i att dölja en gär
ningsman som befinner sig på flykt eller i 
att genom oriktiga upplysningar vilseleda de 
myndigheter som söker efter gärningsman
nen. Främjandet kan också bestå i transport 
av en flyende gärningsman från en ort till en 
annan, överlämnande av ett motorfordon att 
användas för gärningsmannens flykt eller 
överlämnande av andra under flykten behöv
liga redskap till gärningsmannens använd
ning. Förstörande av bevis kan bestå t.ex. i 
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att förstöra föremål eller dokument eller un
danröja brottsspår. Det kan också vara fråga 
om att dölja offret för ett brott mot liv eller 
gömma undan eller förstöra handlingar eller 
föremål som behövs för att fastställa offrets 
identitet. Undanskaffande av lik är straffbart 
enligt gällande 24 kap. 4 § och kan vara 
straffbart också som brott mot griftefrid en
ligt det föreslagna 17 kap. 12 §. Om rekvisi
tet för skyddande av brottsling uppfylls, be
höver stadgandena om griftefrid uppenbarli
gen inte tillämpas. Förstörande av bevis i 
syfte att få en oskyldig dömd till straff eller 
annars skada en annan person, skall enligt 
det föreslagna 15 kap. 7 § vara straffbart 
som bevisförvanskning, också när syftet är 
att samtidigt skydda gärningsmannen. 

Främjande av flykt eller förstörande av 
bevis räcker i sig inte för att det föreslagna 
stadgandet skall kunna tillämpas. En förut
sättning är dessutom att den gärning som 
begåtts i syfte att skydda brottslingen hind
rar eller äventyrar att gärningsmannen ställs 
till ansvar för sitt brott. Att sådant äventy
rande skall vara straffbart framkommer däri 
att också försök till hindrande föreslås bli 
straffbart. I fråga om främjande av flykt in
nebär denna förutsättning att skyddsåtgärder
na leder till en förlängning av den tid under 
vilken brottslingen lyckas hålla sig på flyen
de fot. Vid en eventuell rättegång mot 
brottslingen har förstärandet av bevis en po
sitiv betydelse för honom. I jämförelse med 
det gällande stadgandet om gynnande av 
brott leder ändringen till en inskränkning av 
straffbarheten. 

straffet för skyddande av brottsling före
slås vara böter eller fängelse i högst ett år. 
En omständighet som skall beaktas vid 
straffbestämningen är hur allvarligt brott den 
skyddade brottslingen har begått. En särskild 
strängare straffskala anses inte vara behöv
lig, eftersom fängelse i ett år kan anses vara 
en tillräcklig påföljd också för den som för 
egen vinning skyddar en brottsling som har 
gjort sig skyldig till ett grovt brott. 

2 mom. Det kan anses vara självklart att 
stadgandet inte kan gälla åtgärder som en 
brottsling själv eller den som är delaktig i 
ett brott har vidtagit för att slippa sitt straff
rättsliga ansvar. För säkerhets skull föreslås 
att ett omnämnande om saken tas in i Jagen. 
Enligt det föreslagna stadgandet anses de 
som har begått och är delaktiga i samma 
brott utgöra en enda grupp i den bemärkel
sen att inte heller sådana åtgärder är straff-

bara, som vidtas i syfte att förhindra att en 
annan delaktig i samma brott ställs till an
svar för brottet. Det är således inte fråga om 
straffbart skyddande av en brottsling då en 
person som är delaktig i ett brott främjar en 
annan i samma brott delaktig persons flykt 
eller förstör bevis som talar emot honom. 

Samma synpunkter som i stadgandet om 
underlåtenhet att anmäla grovt brott talar för 
att det inte kan tillämpas på brottslingens 
närstående personer gäller också skyddande 
av brottsling. Det föreslås därför att före
slagna 11 § l mom. inte skall gälla den som 
står i ett sådant förhållande till brottslingen 
som avses i l O § 2 m om. 

Enligt gällande 16 kap. 20 § är det inte 
straffbart att gynna s.k. politibrott. I fråga 
om smärre brott föreligger det inget behov 
att straffa skyddande av brottsling. Det är i 
praktiken inte möjligt att på samma sätt som 
i fråga om underlåtenhet att anmäla grovt 
brott uttryckligen räkna upp de brott som 
den som skyddas skall ha gjort sig skyldig 
till för att det skall vara fråga om straffbart 
skyddande. Därför föreslås en mera generell 
gränsdragning. Enligt förslaget skall stad
gandet om skyddande av brottsling inte gälla 
brott för vilka inte stadgas strängare straff 
än fängelse i sex månader. 

12 §. Utomlands avgiven osann utsaga 

Enligt l kap. strafflagen kan finsk straff
rätt i ett rätt stort antal situationer tillämpas 
på brott som har förövats utanför Finland. 
Det oaktat är det inte vanligt att åtal för 
utomlands begångna brott handläggs vid 
finska domstolar, och endast i sällsynta fall 
finns det något praktiskt behov att behandla 
dylika mål vid finsk domstol. Enligt gällan
de l kap. 12 § får åtal för brott som har för
övats utom Finland således inte väckas med 
mindre justitiekanslern har förordnat om 
åtal. Justitiekanslerns åtalsförordnande be
hövs dock inte, om brottet har förövats i 
Danmark, Island, Norge eller Sverige och 
vederbörande allmän åklagare i det land där 
gärningen begåtts har gjort anmälan om 
brottet för väckande av åtal. stadgandet ger 
uttryck för de nordiska ländernas strävan att 
idka ett rättsligt samarbete som är intimare 
och sker under friare former än vad som är 
fallet i internationell praxis. 

Vissa brott har emellertid ansetts vara i 
den bemärkelsen nationellt förankrade att 
finsk strafflag tillämpas på dem endast om 
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de har begåtts i Finland. Den nationella be
gränsning som är förknippad med ett stad
gande i finsk strafflagstiftning framgår ofta 
inte direkt av stadgandet, utan den måste 
härledas ur sammanhanget och av andra 
motsvarande omständigheter. stadgandena 
om osann utsaga måste anses vara nationellt 
begränsade. Det finns ingen vedertagen 
rättspraxis i detta avseende. Ett stadgande 
om osann utsaga som har avgivits utomlands 
k~n anses behövligt redan av denna anled
mng. 

Finlands medlemskap i Europeiska unio
nen innebär att de nationella begränsningar 
som är förenad med stadgandena om osann 
utsaga måste avvecklas. Enligt 3 § i lagen 
om stadganden om rättsvård som ansluter 
sig till medlemskapet i Europeiska unionen 
(15 54/94) har straffbarheten i fråga om 
osann utsaga utsträckts till att gälla ett vitt
nes eller en sakkunnigs osanna utsaga när 
han hörs av Europeiska gemenskapernas 
domstol eller Europeiska gemenskapernas 
förstainstansrätt Detta måste ses som en 
nödvändig och brådskande lagstiftningsåt
gärd. Det alltmera omfattande rättsliga sam
arbetet inom Europeiska unionen och mellan 
de nordiska länderna förutsätter att en utom
lands avgiven osann utsaga skall anses vara 
straffbar i Finland också i en vidare bemär
kelse. 

I och med internationaliseringen ökar an
talet fall där handläggningen av en rättssak 
inte inskränker sig till ett enda lands dom
stolsväsende. Finland har ingått ett flertal 
internationella avtal om handräckning och 
annat rättsligt samarbete mellan de nordiska 
länderna och även mera omfattande interna
tionella överenskommelser, vilka genom lag
stiftningsåtgärder har satts i kraft i Finland. 
Bland annat följande kan nämnas: 

- Lagen om samverkan mellan finska och 
utländska myndigheter vid rättegång samt 
om verkställighet i vissa fall av utländsk 
domstols beslut (171/21 ). 

- Lagen om bevisning för bevakande av 
rätt i utlandet ( 4/27). 
- Konventionen angående civilprocessen 
(FördrS 2/57). 

- Europeiska konventionen om inbördes 
rättshjälp i brottmål (FördrS 30/81). 

- Konventionen om bevisupptagning i ut
landet i mål och ärenden av civil eller kom
mersiell natur (FördrS 37/76). 

- Lagen om skyldighet att i vissa fall in
ställa sig vid domstol i annat nordiskt land 

(34W75). 
- Overenskommelsen mellan Finland, Dan

mark, Island, Norge och Sverige om inbör
des rättshjälp genom delgivning och bevis
upptagning (FördrS 26/75). 

- Lagen om erkännande av nordiska domar 
angående privaträttsligt anspråk (588/77). 

- Konventionen mellan Finland, Danmark, 
Island, Norge och Sverige om erkännande 
och verkställighet av domar på privaträttens 
område (FördrS 56/77) 

- Förordningen om verkställighet av nor
diska domar angående privaträttsligt anspråk 
(938/77). 

- Konventionen om internationell rättshjälp 
(FördrS 47/88). 

- Konventionen om domstols behörighet 
och verkställighet av domar på privaträttens 
område (FördrS 44/93). 

- Lagen och förordningen om internatio
nell rättshjälp i straffrättsliga ärenden ( 4/94 
och 13/94). 

Dessutom har Finland ingått ett flertal 
motsvarande bilaterala överenskommelser. 
Finland kan också anses vara förpliktat att 
kriminalisera osanna utsagor inför den ge
nom Förenta Nationernas stadga inrättade 
Internationella domstolen och andra av FN 
inrättade domstolar (t.ex. domstolen som 
undersöker krigsförbrytelser begångna i f.d. 
Jugoslavien). 

Det är inte skäl att generellt slopa de na
tionella begränsningar som gäller för stad
gandena om osann utsaga. Så har inte heller 
skett i de nordiska länder som på grund av 
den överenskommelse som har ingåtts mel
lan de nordiska länderna har kompletterat 
sin strafflagstiftning med ett stadgande om 
utomlands avgiven osann utsaga. Ett uppen
bart behov att tillämpa den finska straffla
gens stadganden om osann utsaga utomlands 
föreligger endast i sådana fall då den osanna 
utsagan avges inför domstol. Det förefaller 
också vara uppenbart att den finska straffla
gens stadganden om osann utsaga oftare bor
de kunna tillämpas på osann utsaga inför 
nordiska domstolar än inför övriga utländska 
domstolar. Med nordiska domstolar är det 
skäl att jämställa Europeiska gemenskaper
oas och EV-ländernas domstolar. 

De ovan anförda synpunkterna beaktas 
bäst genom att det i strafflagen stadgas om 
tillämpning av stadgandena om osann utsaga 
också på osann utsaga som har avgivits 
utomlands. Enligt förslaget avses med dom
stol, vid tillämpningen av stadgandena om 
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osann utsaga, också den genom Förenta Na
tionernas stadga inrättade internationella 
domstolen och andra av FN inrättade dom
stolar, domstolar i Island och Norge, Euro
peiska gemenskapernas domstol och dom
stolar i Europeiska unionens medlemsländer 
samt även andra utländska domstolar då des
sa ger en finsk domstol handräckning. 

Den föreslagna 12 § innebär att stadgande
na om osann utsaga inte avgränsas nationellt 
utan i stället avgränsas till Förenta Nationer
na, de nordiska länderna och Europeiska 
unionen, till den del det är fråga om osann 
utsaga inför domstol. I övriga avseenden 
kommer brottets nationellt begränsade karak
tär att bibehållas och förtydligas. På osann 
utsaga inför andra utländska domstolar kom
mer i undantagsfall att tillämpas gällande 
finsk lag i sådana fall då brottet har förövats 
i samband med att en utländsk domstol ger 
en finsk domstol handräckning. Handräck
ningen kan avse en rättegång som redan är 
eller kommer att bli anhängig i Finland. 

13 §. Begränsningsstadgande 

Ett viktigt syfte med stadgandena om brott 
mot rättskipningen är att skapa garantier för 
ett sanningsenligt faktaunderlag för besluts
fattandet i olika skeden av en rättsprocess. 
stadgandena om osann utsaga skall framför 
allt skydda sanningsenligheten av den 
muntliga och skriftliga bevisningen samt av 
den materiella bevisningen. Det är förenligt 
med strävandet efter ett sanningsenligt fakta
underlag att den som har gjort sig skyldig 
till ett brott som avses i dessa stadganden 
kan minska sin gärnings klandervärdhet ge
nom att på eget initiativ rätta sin osanna ut
saga. Klandervärdbeten minskar särskilt i så
dana fall då ingen till följd av de felaktiga 
uppgifterna har lidit någon rättsförlust eller 
annan skada. 

A v stadgandena om osann utsaga och av 
vissa andra stadganden följer en skyldighet 
att hålla sig till sanningen vid rättegångar 
och med dessa jämförbara myndighetsförfa
randen. Rätten eller skyldigheten att förtiga 
sådant som har betydelse i saken baserar sig 
på uttryckliga stadganden om denna rätt el
ler skyldighet. Undantagen från skyldigheten 
att hålla sig till sanningen gäller t.ex. en 
misstänkt persons ställning vid förundersök
ning och den åtalades ställning vid dom
stolsbehandlingen av brottmål samt ett vitt
nes och en sakkunnigs rätt eller rentav skyl-

dighet att förtiga vissa i lagen angivna om
ständigheter. Inom rättskipningen kan det 
emellertid vid sidan av vissa i lagen uttryck
ligen reglerade situationer uppkomma situa
tioner där det inte skäligen kan förutsättas 
att en person skall hålla sig till sanningen. 
Det kan t.ex. vara fråga om en med en nöd
situation jämförbar situation, där det förelig
ger en grund som rättfärdigar en normstridig 
handling. 

Enligt det föreslagna begränsningsstadgan
det tillämpas stadgandena om osann utsaga 
inte om l) den som givit utsagan rättar den
na eller yppar det som han förtigit innan 
höraodet eller förhöret avslutas eller om 2) 
den som givit utsagan inte har kunnat hålla 
sig till sanningen utan att löpa risk för att bli 
ställd till ansvar för ett brott eller en därmed 
jämförbar lagstridig gärning som han själv 
har begått. 

l punkten. Rekvisitet för osann utsaga 
uppfylls i och med att höraodet av eller för
höret med vederbörande avslutas. Denna i 
rättspraxis vedertagna gränsdragning föreslås 
bli fastställd i lagstiftningen. 

Enligt förslagets ordalydelse skall rättelsen 
göras av den som givit den osanna utsagan. 
För klarhetens skull är det skäl att observera 
att stadgandet om rättelse innan höraodet 
eller förhöret avslutas är avsett att gälla alla 
de former av osann utsaga som regleras i det 
föreslagna 15 kap. 

För det första kan rättelsen göras under det 
förhör eller i samband med det hörande där 
den osanna utsagan har givits eller relevanta 
omständigheter har förtigits. Den som avgett 
den osanna utsagan eller förtigit något skall 
då inte anses ha gjort sig skyldig till något 
brott. I praktiken behöver förhöret eller hö
randet inte nödvändigtvis ha skett i en följd. 
T.ex. vid förundersökningen i brottmål är 
det inte ovanligt att ett vittne förhörs på nytt 
vid ett annat tillfälle eller att ett påbörjat 
förhör återupptas efter att någon omständig
het som orsakat avbrottet inte längre före
ligger. Också vid ett rättegångsförfarande är 
det möjligt att någon vid flera än ett dom
stolssammanträde hörs såsom vittne, sakkun
nig eller annars i en egenskap som innebär 
att stadgandena om osann utsaga är tillämp
liga på honom. I synnerhet då den som hörs 
uttryckligen åläggs att infinna sig till ett an
nat sammanträde för att höras i samma ären
de, anses höraodet av honom inte avslutat i 
den bemärkelse som avses i det föreslagna 
lagrummet. 
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Då hörandet avslutas vid det förfarande 
där den osanna utsagan givits eller en om
ständighet har förtigits, fullbordas också 
brottet osann utsaga. Om en osann utsaga 
t.ex. har givits vid förundersökningen i ett 
brottmål och utsagan rättas då samma sak 
behandlas vid en domstol, bortfaller inte 
straffbarheten för den vid förundersökningen 
givna osanna utsagan. Den omständigheten 
att utsagan rättats kan emellertid beaktas 
som en strafflindringsgrund eller som en 
grund för straffeftergift. Enligt samma prin
cip bortfaller inte straffbarheten för en osann 
utsaga t.ex. i det fall att ett vittne som för
hörts vid förundersökningen eller under rät
tegången i ett brottmål vill rätta en osann 
utsaga efter att förhöret avslutats. I ett så
dant fall kan vittnet lämpligen förhöras på 
nytt och sålunda ges tillfälle att rätta sin ut
saga. Därvid betraktas rättelsen som en för 
det ifrågavarande brottet typisk grund för 
strafflindring eller domseftergift 

Vår lagstiftning reglerar inte närmare tid
punkten då ett hörande eller förhör anses 
avslutat. Vid en domstol avslutas vittnesför
hör i allmänhet så att vittnet inte längre får 
några frågor, varefter rättens ordförande ger 
vittnet tillstånd att lämna rättssalen. I det 
skedet kan vittnesförhöret anses vara avslu
tat, om inte vittnet senare förhörs i samma 
sak. På motsvarande sätt anses ett förhör i 
samband med förundersökningen i ett brott
mål vara avslutat när förhöraren inte ställer 
några nya frågor och berättelsen har lästs 
och undertecknats och förhöraren har gett 
den förhörde tillstånd att avlägsna sig. I fall 
då flera förhör hålls med samma person an
ses förhöret avslutat först efter det sista för
hörstillfåll et. 

Om den som har givit en osann utsaga 
eller förtigit en omständighet rättar sin ut
saga innan hörandet eller förhöret avslutas, 
saknar det betydelse vilken orsaken till rät
telsen är. Han har således då inte gjort sig 
skyldig till en straffbar gärning, även om 
den uteslutande orsaken till rättelsen varit 
insikten att förhöraren vet att han lämnat 
oriktiga uppgifter och han genom sitt hand
lande vill slippa risken för åtal. En rättelse i 
detta skede innebär således att straffbarheten 
bortfaller oavsett att rättelsen inte sker på 
eget initiativ eller ens frivilligt. En senare 
rättelse leder emellertid i allmänhet till 
strafflindring eller domseftergift endast i det 
fall att den gjorts på eget initiativ. 

2 punkten. Enligt 17 kap. 24 § l mom. 

rättegångsbalken får ett vittne undandraga 
sig att yppa omständigheter eller besvara en 
fråga, varöver vittnet inte skulle kunna yttra 
sig utan att för åtal utsätta sig själv eller 
någon annan som står i ett sådant förhållan
de till vittnet som nämns i samma kapitels 
20 §. stadgandet uttrycker den rättsliga prin
cipen att ingen är skyldig att medverka till 
att han ställs till rättsligt ansvar. Vid förun
dersökning skall enligt 27 § l mom. förun
dersökningslagen iakttas samma princip då 
vittnesförhör hålls. 

Det föreslagna stadgandet behövs för att 
ange att den nämnda principen ingår i Fin
lands rättsordning också i andra situationer 
än vid vittnesförhör inför domstol. stadgan
det ger rätt att förtiga en omständighet som, 
om den yppas, skulle medföra risk för att 
den förhörde blir åtalad eller ställs till an
svar för någon annan lagstridig gärning. 
stadgandet anger att den nämnda principen 
gäller när ett vittne eller en sakkunnig hörs 
vid en domstol, när en part hörs under san
ningsförsäkran, när någon hörs under ed el
ler försäkran vid myndighetsförfarande som 
kan jämföras med en rättegång, när också 
den misstänkte hörs vid förundersökning i 
ett brottmål eller när en person i egenskap 
av vittne eller sakkunnig hörs vid polisun
dersökning eller vid därmedjämförbart myn
dighetsförfarande. 

Utanför tillämpningsområdet för stadgan
dena om osann utsaga faller endast sådana 
utsagor och förtiganden där det varit omöj
ligt för vederbörande att hålla sig till san
ningen utan att löpa risk för att bli ställd till 
ansvar för ett brott eller en därmed jämför
bar lagstridig gärning som han själv har be
gått. Begränsningsstadgandet ger således inte 
t.ex. en sådan person någon allmän rätt att 
framföra osanningar, som vid en rättegång 
har hörts som vittne och som andra ovetande 
gjort sig skyldig till något brott. Om någon 
vill förhindra avslöjande av ett brott eller en 
annan lagstridig gärning som han själv be
gått behöver han i allmänhet inte i strid med 
sanningen påbörda någon annan den ifråga
varande gärningen, utan det räcker att han 
förtiger sådana omständigheter som kunde 
leda till att hans eget brott eller lagstridiga 
gärning avslöjas. 

Som exempel kan nämnas ett rättsfall där 
en person vid förundersökningen förhördes 
som målsägande. För att dölja sitt eget lag
stridiga förfarande lämnade han därvid vissa 
oriktiga uppgifter som sedermera ledde till 



RP 6/1997 nl 49 

att en oskyldig person blev åtalad. Den så
som målsägande förhörde dömdes med stöd 
av 17 kap. 4 § strafflagen för osann utsaga 
vid förundersökning (HD 1987:93). Det 
föreslagna begränsningsstadgandet i fråga 
om osann utsaga skulle inte ha eliminerat 
straffbarheten i detta fall, eftersom veder
börande inte nödvändigtvis hade behövt 
lämna oriktiga uppgifter för att förhindra att 
hans egna lagstridiga gärning uppdagades. 
Han skulle enligt föreslagna 6 § ha straffats 
för osann utsaga. 

J undantagsfall kan emellertid också fram
förande av osanna uppgifter falla utanför 
tillämpningsområdet för stadgandena om 
osann utsaga. T.ex. om det med säkerhet är 
känt att någon som hör till en viss grupp av 
personer har gjort sig skyldig till ett brott, 
men samtliga medlemmar i gruppen skyller 
på varandra, kan den såsom vittne hörde 
verklige gärningsmannens påstående att nå
gon annan är skyldig till brottet enligt be
gränsningsstadgandet inte straffas såsom 
osann utsaga. 

I princip utgör det föreslagna begräns
ningsstadgandets ordalydelse inget hinder för 
att förtiga omständigheter som hänrör sig till 
ett eget brott även om detta är av ett ytterst 
lindrigt slag. Man kan tänka sig t.ex. en så
dan situation att en person, som vid en rätte
gång som gäller ett synnerligen allvarligt 
brott hörs i någon annan egenskap än som 
åtalad, för att hålla sig till sanningen i hu
vudsaken skulle vara tvungen att avslöja att 
han själv har begått ett lindrigt brott eller en 
därmed jämförbar lagstridig gärning. Denna 
fall där någon talar osanning i dylika situa
tioner torde i rättspraxis vara så pass säll
synta att det inte med tanke på dem är moti
verat att avvika från den allmänna principen. 
Om det för utredningen av ett synnerligen 
allvarligt brott är nödvändigt att t.ex. en per
son som hörs i egenskap av vittne avslöjar 
att han begått ett linqrigt brott, har vittnet 
en stark etisk förpliktelse att ge'en sannings
enlig· utsaga. DeQna omständighet har rätts
lig betydelse vid bedömningen av vittnets 
eget brott. Om en person som i enlighet med 
17 kap. 24-·§ l m()m. rättegångsbalken eller 
med stöd av det föreslagna begräns
p.ingsstadgandet har rätt att förtiga vissa om
ständfgheter ändå avslöjar att han själv har 
begått-ett~rott, kan den situation som lett 
till~avslöjandet av brottet beaktas som en 
omständighet som lindrar brottets straffbar
het eller som en omständighet som talar för 

370036 

åtgärdseftergift 
Till åtskillnad från 17 kap. 24 § l mom. 

rättegångsbalken nämns i det föreslagna 
stadgandet inte som en begränsning av till
lämpningsområdet för stadgandena om osann 
utsaga att nära släktingar till den person som 
hörs löper risk att bli åtalade eller ställda till 
ansvar. Denna möjlighet beaktas som en 
lindringsgrund när det gäller straffbarheten 
för osann utsaga eller som en grund för 
domseftergift 

Med en lagstridig gärning som jämställs 
med ett eget brott avses i förslaget t.ex. en 
gärning som utan att vara ett brott kan leda 
till disciplinär påföljd för en tjänsteman, till 
ett sådant disciplinstraff eller en sådan disci
plinär tillrättavisning som avses i militära 
disciplinlagen eller till en påföljd för en så
dan ordningsförseelse som avses i 2 kap. 
l O § lagen om verkställighet av straff eller 
till att villkorlig frihet på grund av missköt
samhet föverkas i enlighet med den sistnä
mnda lagens 2 kap. 14 a § (349/90) eller till 
brottsrelaterat skadeståndsansvar. F örslagets 
uttryck "därmed järnrörbar lagstridig gär
ning" avser däremot inte gärningar som 
eventuellt leder till rent civilrättsliga eller 
motsvarande påföljder. 

1.3. 16 kap. Om brott mot myndigheter 

1.3.1. Kapitelmotivering 

1.3.1.1. Gällande lagstiftning 

Till de uppgifter som åligger de myndig
heter som utövar offentlig makt hör ofta att 
vidta sådana åtgärder som de har rätt att vid
ta med stöd av sin ställning som myndighet. 
De offentliga myndigheternas befogenheter 
att ingripa i medborgarnas rättigheter och 
ställning är enligt allmänna principer basera
de på lagstiftningen samt på hierarkiskt sett 
lägre, kompletterande författningar. Myndig
heterna måste kunna fullgöra sina uppgifter 
även när de stöter på motstånd. Vissa myn
digheter, t.ex. polisen, har lagstadgade be
fogenheter att vid behov använda våld i sin 
tjänsteutövning. När myndigheterna fullgör 
sina uppgifter råkar de i praktiken ofta i 
konflikt med människor som motsätter sig 
vissa åtgärder. Ett flertal straffstadganden 
med ett allmänt tillämpningsområde, t.ex. de 
som gäller våldsbrott, skyddar naturligtvis 
också personer som sköter sina tjänsteålig-
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ganden. Eftersom dessa stadganden emeller
tid inte anses vara tillräckliga har tjänster 
och andra offentliga uppdrag förenats med 
stadganden som innebär ett särskilt straff
rättssligt skydd. 

strafflagstiftningen skyddar myndigheterna 
och dessas verksamhet också i många andra 
avseenden än i deras ställning som parter i 
konflikter som uppstår med dem som är 
föremål för den offentliga maktutövningen. 
Det centrala syftet med straffstadgandena 
om mutande av tjänstemän och med dessa 
jämställda personer är att bland allmänheten 
stärka förtroendet för lagligheten, saklighe
ten och objektiviteten i myndighetsorganisa
tionens verksamhet. Vissa straffstadganden 
tryggar myndigheternas uteslutande behörig
het till offentlig maktutövning. I den gällan
de strafflagen finns stadganden som syftar 
till att trygga myndigheternas bestämmande
rätt när det gäller vissa typer av föremål och 
egendom. De straffstadganden som skyddar 
den offentliga ekonomin och regleringen av 
den utsträcker indirekt det straffrättsliga 
skyddet till de myndigheter som sköter ifrå
gavarande uppgifter som ankommer på det 
allmänna. Syftet med vissa straffstadganden 
är att säkra myndigheternas tillgång till kor
rekta och tillräckliga faktauppgifter. De äm
betsverk och andra ställen där myndighetsut
övningen sker åtnjuter i vissa avseenden ett 
särskilt straffrättsligt skydd. I andra fall syf
tar straffstadgandena till att förebygga verk
samhet som försvårar myndighetstillsynen. 

Särskilda stadganden om straffrättsligt 
skydd för de offentliga myndigheterna ingår 
i strafflagens gällande 16 kap., där det också 
stadgas om brott mot allmän ordning. Därut
över finns motsvarande stadganden i andra 
strafflagskapitel samt i speciallagstiftning. 

stadganden som ger de offentliga myndig
heterna straffrättsligt skydd i egenskap av 
parter i konflikter med dem som är föremål 
för utövandet av offentlig makt finns fram
för allt i gällande 16 kap. 1-5 och 
10-12 §§. 

Gällande 16 kap. § l stadgar om våldsamt 
motstånd mot tjänsteman. Till detta brott gör 
sig den skyldig som med våld eller hot om 
våld tvingar eller försöker tvinga en tjänste
man att företa eller underlåta en tjänsteåt
gärd, eller på dylikt sätt gör honom mot
stånd i hans utövning av tjänsten eller eljest 
våldför sig på en tjänsteman i utövning av 
tjänsten eller för att hämnas på honom för 
en tjänsteåtgärd. Till våldsamt motstånd mot 

tjänsteman gör enligt paragrafens 2 mom. 
också den sig skyldig, som riktar en hand
ling av ovan nämnt slag mot den som är 
förordnad eller vald att tillhandagå vid en 
offentlig förrättning eller tillställning eller 
eljest bistår en tjänsteman i tjänstens utöv
ning, eller mot en krigsman i tjänst. Skyddet 
omfattar också vissa persongrupper som inte 
kan betraktas som tjänstemän. Med tjänste
män jämställs ordningsmän som avses i l O § 
lagen om offentliga nöjestillställningar 
( 492/68), i förordningen om ordningsmän 
vid allmänna sammankomster (190/33) samt 
i 10 § 2 mom. (473/95) förordningen om 
inkvarterings- och förplägnadsrörelser. På 
vissa motsvarande persongrupper tillämpas 
emellertid specialstadganden som skiljer sig 
från 16 kap. l § strafflagen. Till dessa hör 
väktare som avses i lagen om bevaknings
företag (23 7/83 ), trafikpersonal som avses i 
lagen om upprätthållande av ordning i kol
lektivtrafik ( 4 72177) också då de står i of
fentligt tjänsteförhållande samt passagerare 
som bistår dem, och biljettkontrollörer som 
avses i lagen om kontrollavgift i kollektiv
trafik ( 469179). 

För sådant uppsåtligt hindrande av tjänste
man i utövning av tjänsten som inte innefat
tar våld eller hot om våld stadgas straff i 
gällande 16 kap. 2 § strafflagen. Denna pa
ragraf har sin ursprungliga ordalydelse från 
år 1889. stadgandet om hindrande av tjäns
teman skyddar enligt 2 mom. också de per
soner som nämns i 16 kap. l § 2 mom. samt 
den som har fått lov att anställa husrannsa
kan. Gällande 16 kap. 2 § gäller inte väktare 
som avses i lagen om bevakningsföretag och 
inte heller trafikpersonal som avses i lagen 
om upprätthållande av ordning i kollektivtra
fik eller i lagen om kontrollavgift i kollek
tivtrafik. Motstånd mot dessa personer straf
fas enligt specialstadgandena i de sistnämn
da lagarna. 

I gällande 16 kap. 3-5 §§ stadgas om 
våldsamt motstånd mot tjänstemän i folk
samlingar, om andra våldsbrott, om brott 
som riktar sig mot allmän eller enskild egen
dom, om störande av ordningen samt om 
polismyndigheternas befogenheter att skingra 
folksamlingar i sådana fall. 

I gällande 16 kap. 3 § stadas straff för 
"upplopp". Det är fråga om upplopp då folk 
församlar sig i mängd och folksamlingen 
ådagalägger uppsåt att samfällt begå brott 
innefattande våldsamt motstånd mot tjänste
man samt då den inte efterkommer en polis-
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myndighets tre gånger givna befallning att 
skingra sig. Alla som inte efterkommer be
fallningen gör sig skyldiga till upplopp, men 
anstiftarna och anförarna av upploppet döms 
enligt en strängare straffskala än de övriga. 

Benämningen på det brott som avses i gäl
lande 16 kap. 4 § är uppror. stadgandet här
stammar från år 1889. Det är fråga om upp
ror om en församlad folkmängd i förening 
gör våldsamt motstånd mot tjänsteman. An
stiftarna och anförarna samt de som i sam
band med upproret deltagit i det våldsamma 
motståndet döms enligt en strängare straff
skala än de övriga deltagarna i upproret. 

Det brott som avses i gällande 16 kap. 5 § 
har i den juridiska litteraturen benämnts all
mänt störande av ordningen. stadgandet här
stammar från år 1889. Det tillämpas då en 
församlad folkmängd i förening, i andra si
tuationer än de som avses i stadgandet om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman, har be
gått våld mot en person eller våldfört sig på 
allmän eller enskild egendom eller plundrat 
egendom. Anstiftarna, anförarna och de som 
deltagit i våldet eller plundringen döms en
ligt en strängare straffskala än de övriga del
tagarna i brottet. 

I 16 kap. 6 § stadgades tidigare om polis
myndigheternas befogenheter att skingra en 
folksamling som har ådagalagt uppsåt att 
göra uppror eller störa allmän ordning eller 
säkerhet. stadgandet har flyttats bort från 
strafflagen. I den nya polislagen finns ett 
ersättande stadgande om skingrande av folk
samling (19 §). 

I gällande 16 kap. l 0-12 § § finns stad
ganden vilkas syfte är att hindra fångrym
ningar och ordningsstörningar i fångelser 
och andra anstalter för förvaring av fångar. 

Enligt gällande 16 kap. l O § straffas den 
som uppsåtligen befriar en fånge ur straffan
stalt, häkte eller annat förvar eller från dess 
vård som bevakar, ledsagar eller forslar ho
nom, eller hjälper en fånge eller den att und
komma, som rymt och bör gripas. stadgan
det är från år 1889. Enligt gällande stadgan
den är straffskalan fängelse i minst två må
nader och högst tre år. Om den som gör sig 
skyldig till brottet är en sådan i förhållande 
till fången närstående person som nämns i 2 
mom. är straffet fängelse i högst två år eller 
böter. Försök till brottet är straffbart. 

Enligt gällande 16 kap. 11 a § straffas en 
fånge som olovligen tillverkar, anskaffar 
eller förvarar skjutvapen, eggvapen eller till
hygge eller annat redskap som kan brukas 

till begående av våld. stadgandet är från år 
1932. straffet för detta brott är fängelse i 
högst ett år. 

Enligt gällande 16 kap. 11 b § straffas en 
fånge som rymmer eller försöker rymma. 
Sin nuvarande utformning fick stadgandet år 
1974. straffskalan är fängelse i högst ett år 
eller böter. 

I gällande 16 kap. 12 § stadgas om våld
samt störande av ordningen i fängelse. Ock
så detta stadgande fick sin nuvarande orda
lydelse år 1974. Det tillämpas då två eller 
flera fångar har slutit sig samman och ge
mensamt våldfört sig på någon som har dem 
i sin vård eller under bevakning, eller med 
våld eller hot om våld har gjort motstånd 
mot honom eller tvingat eller försökt tvinga 
honom till något. De fångar som gjort sig 
skyldiga till våld eller hot om våld skall 
straffas med fängelse i högst sex år och de 
övriga med fängelse i högst ett år eller bö
ter. 

I rättspraxis har 16 kap. 10-12 §§ tilläm
pats så att med fånge, utöver straff- och 
rannsakningsfångar, avses också andra som 
på grund av brott har omhändertagits eller 
står under bevakning av myndigheter. 

Enligt 51 § i den nya polislagen straffas 
den som uppsåtligen 

l) underlåter att lyda en befallning eller ett 
förbud som en polisman för upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet eller utfö
randet av ett uppdrag meddelar inom ramen 
för sina befogenheter, 

2) vägrar lämna en polisman sina person
uppgifter, 

3) underlåter att följa ett tydligt tecken 
eller en befallning som en polisman ger för 
att stanna ett fordon eller få det flyttat, 

4) försummar sin skyldighet att bistå poli
sen med att leta efter någon som har för
svunnit, med att rädda människoliv, hjälpa 
skadade samt avvärja betydande egendoms
skada eller olägenhet för miljön, eller 

5) utan anledning tillkallar polis eller upp
såtligen försvårar polisens verksamhet 
genom att lämna falska uppgifter. 

straffstadganden som har till syfte att stär
ka allmänhetens förtroende för lagligheten, 
sakligheten och objektiviteten i myndigheter
nas verksamhet är framförallt de som gäller 
mutande av tjänstemän och offentligt an
ställda. Mutstadgandena reviderades år 1989 
i samband med revideringen av stadgandena 
om tjänstebrott och brott som begås av of
fentligt anställda arbetstagare. 



52 RP 6/1997 ni 

I gällande 16 kap. 13 § stadgas om givan
de av muta. För detta brott döms den som 
till en tjänsteman eller en offentligt anställd 
arbetstagare för dennes verksamhet i anställ
ningsförhållandet eller till en krigsman i 
tjänstgöring för hans verksamhet i tj änstgö
ringsförhållandet utlovar, erbjuder eller ger 
en gåva eller annan förmån som är avsedd 
för honom själv eller någon annan och som 
påverkar eller syftar till eller är ägnad att 
påverka hans verksamhet i nämnda förhål
lande. För givande av muta skall även dö
mas den som för en tjänstemans eller en 
annan ovan nämnd persons verksamhet i 
anställningsförhållandet till någon annan 
utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller för
mån. I gällande 16 kap. 13 a § stadgas om 
grovt givande av muta. Detta brott är det 
fråga om ifall vid givande av muta l) syftet 
med gåvan eller förmånen är att förmå den 
som saken gäller att i sitt anställningsförhål
lande handla i strid mot sin plikt till avse
värd nytta för den som ger mutan eller för 
en annan eller till kännbar skada eller olä
genhet för någon annan, eller 2) värdet av 
gåvan eller förmånen är avsevärt, och givan
det av muta även bedömt som en helhet är 
grovt. Motsvarande stadganden om tagande 
av muta, grovt tagande av muta och mutför
seelse ingår i gällande 40 kap. 1-3 §§. 

Myndigheternas uteslutande behörighet 
tryggas genom det som i gällande 16 kap. 
14 § stadgas om s.k. egenhandsrätt och usur
pation av tjänstemannabefogenhet samt i 24 
kap. 2 § om olaga husrannsakan. Enligt 16 
kap. 14 § l mom. gör sig den skyldig till 
egenhandsrätt som olovligen pantar något till 
sig eller "annorledes sjelf tager sig rätt". 
stadgandet är subsidiärt och tillämpas endast 
om strängare straff inte stadgas i något annat 
lagrum. Till sådan usurpation av tjänsteman
nabefogenhet som avses i 16 kap. 14 § 2 
mom. strafflagen gör sig den skyldig, som 
eljest utan laga rätt har företagit en handling 
som får utföras endast av en behörig tjänste
man. Brottet är strängare straffbart om det 
har begåtts i bedräglig avsikt. Olaga hus
rannsakan enligt 24 kap. 2 § strafflagen gör 
den sig skyldig till som verkställer husrann
sakan såsom obehörig eller i olaga ordning. 
De i detta stycke nämnda stadgandena här
stammar från år 1889. 

I gällande 16 kap. 15, 17 och 18 §§samt i 
tullagen ( 1466/94) ingår stadganden som 
skall trygga iakttagandet av myndigheternas 
föreskrifter om föremål eller egendom. I 

gällande 16 kap. 15 § strafflagen stadgas 
straff för den som uppsåtligen förstör, ska
dar, undanskaffar eller tillägnar sig en all
män urkund, ett protokoll, en rättegångs
handling eller en annan handling eller skrift, 
som rorvaras i ett allmänt arkiv eller hos en 
myndighet eller tjänsteman eller som för 
tjänstens skull överlämnas till en myndighet 
eller en tjänsteman. Enligt 16 kap. 17 § l 
mom., som härstammar från år 1889, straf
fas den som utan lov uppsåtligen bryter en 
myndighets eller tjänstemans insegel, var
med en sak eller skrift blivit förseglad. En
ligt 42 § tullagen skall den som bryter tullsi
gill straffas med böter eller fängelse i högst 
sex månader. Enligt 16 kap. 17 § 2 mom. 
strafflagen straffas den som uppsåtligen tar 
befattning med egendom som är föremål för 
beslag, kvarstad, utmätning eller förbud mot 
flyttning till annan plats, eller som skaffar 
sig inträde till en byggnad eller ett rum som 
har stängts av en myndighet eller som an
nars bryter mot ett beslut som en myndighet 
med stöd av 6 kap. 2 § tvångsmedelslagen 
har meddelat för att säkerställa utredningen 
av ett brott. Enligt 16 kap. 18 §, som här
stammar från år 1889, stadgas dessutom 
straff för den som i strid med ett lagligt för
bud skingrar eller föryttrar löst eller fast 
gods eller utger annans egendom. 

Det finns ett flertal stadganden enligt vilka 
det är straffbart att till myndigheter lämna 
felaktiga, osanna eller vilseledande uppgif
ter. 

Enligt gällande 16 kap. 20 a § gör sig den 
skyldig till vilseledande av myndighet, som i 
avsikt att vilseleda en myndighet begagnar 
sig av namn, stånd eller yrke som inte till
kommer honom eller som eljest lämnar om 
sig vilseledande upplysningar eller i samma 
syfte begagnar pass, arbetsintyg eller dylikt 
bevis som är utfårdat för annan. Enligt 51 § 
polislagen är det straffbart att vägra lämna 
personuppgifter till en polisman och att för
svåra polisens verksamhet genom att lämna 
falska uppgifter. Enligt 17 kap. 8 § straffla
gen straffas den som till en offentlig myn
dighet ingiver skriftligt intyg som honom 
veterligen är till innehållet osant, eller som 
efter att ha utfårdat sådant intyg överlåter 
det till någon annan att användas för sagda 
ändamål. Till registeranteckningsbrott enligt 
gällande 17 kap. 8 § gör sig den skyldig 
som l) för att orsaka ett rättsligt fel i ett 
allmänt register, som förs av en myndighet, 
till registermyndigheten lämnar en oriktig 
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uppgift, eller 2) för att bereda sig eller nå
gon annan nytta eller för att skada en annan 
utnyttjar ett fel som har tillkommit på det 
sätt som avses i l punkten. Enligt 33 kap. 
2 § l punkten kan en förfalskning anses 
vara grov om det bevismedel som är föremål 
för brottet är en arkivhandling som är av 
vikt från allmän synpunkt och som förvaras 
hos en myndighet eller ett allmänt register 
som förs av en myndighet. Dessutom är det 
skäl att i detta sammanhang nämnda 42 kap. 
5 a § strafflagen. Enligt detta lagrum är det 
straffbart bl.a. att offentligen eller i sam
kväm bära sådan uniform som inte åtföljer 
bärarens rang eller tjänst. straffskalan för 
detta brott är strängare om avsikten är att 
vilseleda en annan person eller myndighet 
eller om en civilperson utan tillstånd använ
der en militärdräkt 

I andra Jagar än strafflagen finns det ett 
stort antal straffstadganden som ensamma 
för sig eller vid sidan av andra stadganden 
kriminaliserar lämnande av falska eller vilse
ledande uppgifter till myndigheter. Bl.a. föl
jande kan nämnas: 

- 44 § lagen om faderskap (700/75), vari 
stadgas om avgivande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning, 

- 41 § l mom. och 42 §§ lagen om tryg
gande av underhåll for barn ( 122/77), vari 
stadgas om brott mot underhållsskyldighet 
och brott mot skyldighet att lämna uppgifter 
angående tryggande av underhåll, 

- 12 § 2 mom. lagen om kontrollavgift i 
kollektivtrafik, vari stadgas om vilseledande 
av biljettkontrollör, 

- 44 § l mom. 3 punkten personregisterla
gen ( 4 71 /87), vari stadgas om personregis
terförseelse, 

- 11 § lagen om explosionsfarliga ämnen 
(263/53), 

- 16 § l mom. 4 punkten lagen om 
granskning av videoprogram och andra bild
program (697 /87), vari stadgas om brott mot 
stadgandena om granskning av bildprogram, 

- 11 § steriliseringslagen (283/70), 
- 11 § kastreringslagen (282/70), 
- 14 § lagen om avbrytande av havande-

skap (239/70), 
- 16 kap. 8 § l punkten (687/83) lagen om 

aktiebolag, vari stadgas om aktiebolagsbrott, 
- 88 § lagen om bostadsaktiebolag, vari 

stadgas om bostadsaktiebolagsbrott, 
- 199 § lagen om andelslag, vari stadgas 

om sparkassebrott, 
- 27 § lagen om konkurrensbegränsningar 

( 480/92), vari stadgas om konkurrensbe
gränsningsförseelse, 

- 98 § kreditinstitutslagen (1607/93), vari 
stadgas om kreditinstitutsbrott, 

- 15 § lagen om tillsyn över utlänningars 
företagsköp (1612/92), vari stadgas om före
tagsköpsförseelse, 

- 68 § 2 mom. lagen om placeringsfonder 
( 480/87), vari stadgas om placeringsfonds
brott, 

- 18 kap. 4 § l och 2 punkten Jagen om 
forsäkringsbolag (l 062/79), vari stadgas om 
försäkrings bolags brott, 

- 44 § l punkten ( 484/93) lagen om ut
ländska försäkringsbolags verksamhet i Fin
land, vari stadgas försäkringsbolagsbrott, 

- 16 kap. 8 § l och 2 punkten Jagen om 
försäkringsföreningar (1250/87), vari stadgas 
om försäkringsföreningsbrott, 

- 163 § lagen om försäkringskassor 
( 1164/92 ), vari stadgas om försäkringskas
se brott, 

- 130 § l punkten lagen om pensionsstif
telser (1774/95), 

- 64 a § l mom. (639/93) utlänningslagen, 
vari stadgas om utlänningsförseelse av ar
betsgivare. 

Om en särskild typ av brott mot myndig
hetsövervakning stadgas i lagen om förbud 
mot anordningar som försvårar hastighets
övervakningen (733/85). Den som använder 
eller innehar en anordning som strider mot 
lagen skall enligt lagens 3 § l mom. dömas 
for radardetektorförseelse och den som im
porterar, tillverkar, håller till salu, säljer eller 
annars överlåter en sådan anordning skall 
enligt lagens 3 § 2 mom. dömas för radarde
tektorspridningsbrott. 

I strafflagen finns också stadganden som 
särskilt skall skydda byggnader och andra 
objekt som används vid tjänsteutövning. En
ligt 24 kap. l § 2 mom. strafflagen straffas 
hemfridsbrott enligt en strängare straffskala 
om det riktas t.ex. mot ett ämbetsrum eller 
ett rum där tjänsteförrättning sker. Ett lik
nande stadgande finns i 24 kap. 3 § 2 mom. 
De båda sistnämnda stadganden är från år 
1889. Enligt 24 kap. 3 a § straffas den som 
av illvilja eller självsvåld stör annans hem
frid genom oljud eller annat oväsende eller 
som i uppenbar avsikt att störa annan orsa
kar uppringning till honom i telefonapparat. 
Enligt lagrummets 2 mom. skall en strängare 
straffskala tillämpas då brottet riktar sig mot 
s.k. offentlig hemfrid. 

stadganden som indirekt skyddar myndig-
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heter är vidare de som gäller politiska brott, 
stadgandena i 29 kap. om brott mot den of
fentliga ekonomin samt stadgandena i 46 
kap. om regleringsbrott och smuggling. 

1.3.1.2. Problem i den gällande lagstift-
ningen 

De gällande stadgandena om brott mot 
myndigheter är oenhetliga. Detta beror del
vis på att stadgandena avspeglar de vid de
ras tillkomsttid rådande behoven. En del av 
stadgandena kvarstår i sin ursprungliga ly
delse från 1889 års strafflag eller också har 
de stiftats i början av detta sekel och är såle
des ohjälpligen föråldrade. strafflagens gäl
lande 16 kap. innehåller dels stadganden om 
brott mot offentliga myndigheter, dels stad
ganden om brott mot allmän ordning. Kapit
let är följaktligen onödigt omfattande och 
svårt att överblicka. 

Enligt dagens uppfattning är straffskalorna 
för ett flertal brott alltför stränga. Framför 
allt de i 16 kap. 3-5 §§ angivna straffska
lorna för brott som begås av en församlad 
folkmängd är oproportionerligt stränga. 

stadgandena om våldsamt motstånd mot 
tjänsteman i 16 kap. l § och om hindrande 
av tjänsteman i samma kapitels 2 § utsträck
er skyddet till vissa andra persongrupper än 
enbart till sådana tjänstemän som utövar of
fentlig makt. Vissa av dessa persongrupper 
skyddas emellertid genom speciallagstiftning 
som avviker från gällande 16 kap. 1-2 §§. 
A v denna anledning har den straffrättsliga 
regleringen blivit inkonsekvent i fråga om 
andra personer som upprätthåller ordningen 
än sådana som utövar offentlig makt. 

Medlemskapet i Europeiska unionen (EU) 
har lett till att beslutanderätten i en del av 
de ärenden som tidigare avgjordes av na
tionella myndigheter har överförts till EU 
och de övriga medlemsstaterna. De som är 
anställda hos de Europeiska gemenskaperna 
bereder dessa ärenden och utövar också be
slutanderätt i dem. De som är anställda hos 
Europeiska gemenskaperna kan också från 
finska medborgares sida bli utsatta för otill
börlig påverkan, vilket man strävar att av
värja genom stadgandena om givande av 
muta. Den gällande lagstiftningen skyddar 
emellertid endast det inhemska beslutsfattan
det mot denna typ av påverkan. 

I strafflagstiftningen finns det ett flertal 
stadganden enligt vilka det är straffbart att 
till myndigheterna lämna osanna och vilsele-

dande uppgifter. Det har emellertid ansetts 
vara ett missförhållande att lämnande av 
osanna eller vilseledande uppgifter till en 
myndighet om omständigheter som inverkar 
på en bötfällds betalningsförmåga inte är 
straffbart ens i sådana fall där uppgifternas 
bristande överensstämmelse med sanningen 
är avsevärd och där den bötfällde skaffar sin 
en klar ekonomisk vinning genom att ljuga. 

1.3.1.3. Förslagets huvudpunkter 

I förslaget till 16 kap. strafflagen tas in 
endast stadganden som på olika sätt skall 
skydda myndigheter när dessa utför tjäns
teåtgärder. I samband med detta kapitel har 
också ett förslag till 17 kap. om brott mot 
allmän ordning beretts. Genom att brotten 
mot myndigheter har avskilts från brotten 
mot allmän ordning blir helheten överskåd
ligare än gällande 16 kap. 

stadgandena j föreslagna 16 kap. kan in
delas i fem grupper. För det första tas i ka
pitlet in stadganden som skall skydda dels 
tjänstemännen som fysiska personer dels 
deras tjänsteutövning i situationer där de 
stöter på motstånd och motvärn. Till denna 
kategori hör de föreslagna stadgandena i l § 
om våldsamt motstånd mot tjänsteman och 
2 § om motstånd mot tjänsteman samt 3 § 
om brott mot polislagen. Den andra gruppen 
utgörs av stadganden som skall säkerställa 
myndigheternas tillgång till sanningsenliga 
uppgifter. Hit hör lagrummen om lämnande 
av oriktiga personuppgifter ( 4 §), hötesfusk 
(5 §), registeranteckningsbrott (6 §) samt 
ingivande av osant intyg till myndighet 
(7 §). Den tredje gruppen utgör de föreslag
na stadgandena om olika typer av egen
handsrätt samt befattningstagande med före
mål som myndigheter bestämmer över. Hit 
hör usurpation av tjänstemannabefogenhet 
(8 §), överträdelse av myndighetsförbud som 
gäller egendom (9 §) och förstörande av be
vismedel som är i en myndighets besittning 
(10 §). Den fjärde gruppen är de s.k. aktiva 
mutbrotten, dvs. givande av muta (11 §)och 
grovt givande av muta (12 §). slutligen in
går i förslaget till 16 kap. ett antal stadgan
den vilkas syfte är att säkerställa att lagligen 
frihetsberövade personer hålls i förvar, dvs. 
om olaga befriande av fånge (13 §), fång
rymning (14 §) och fånges vapeninnehav 
(15 §). På givande av muta och grovt givan
de av muta tillämpas vad som stadgas om 
juridiska personers straffansvar (16 §).Dess-
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utom ingår i det föreslagna kapitlet ett be
gränsningsstadgande som gäller våldsamt 
motstånd mot tjänsteman och motstånd mot 
tjänsteman (17 §) samt ett definitionsstad
gande som gäller anställda hos Europeiska 
gemenskaperna (18 §). 

Den gör sig skyldig till våldsamt motstånd 
mot tjänsteman som l) använder eller hotar 
använda våld för att tvinga en tjänsteman till 
eller hindra honom från att vidta en tjäns
teåtgärd som innefattar utövning av offentlig 
makt, 2) annars med anledning av en sådan 
tjänsteåtgärd använder eller hotar använda 
våld mot en tjänsteman som vidtar tjänsteåt
gärden eller 3) använder våld mot en tjänste
man som hämnd för en sådan tjänsteåtgärd. 
Enligt paragrafens 2 mom. skall också den 
dömas för våldsamt motstånd mot tjänste
man som gör våldsamt motstånd mot en 
tjänstgörande krigsman eller mot den som på 
en tjänstemans begäran eller med hans sam
tycke bistår tjänstemannen i en tjänsteåtgärd 
som innefattar utövande av offentlig makt. 

När den som gör motstånd mot en tjänste
man inte använder våld eller hot om våld 
skall den föreslagna 2 § tillämpas. Det är då 
fråga om att utan våld eller hot om våld 
orättmätigt hindra eller försöka hindra en 
tjänsteåtgärd som innefattar utövande av of
fentlig makt. Paragrafens 2 mom. innehåller 
ett stadgande som motsvarar föreslagna l § 
2 mom. 

Om motstånd mot andra som upprätthåller 
ordningen än sådana personer som nämns i 
förslaget till 16 kap. l och 2 § § stadgas i 
förslaget till 17 kap. 6 §, som gäller mot
stånd mot person som upprätthåller ord
ningen. 

Föreslagna 16 kap. 3 § om brott mot po
Iislagen överensstämmer med 51 § polisla
gen. Det sistnämnda lagrummet ersätts med 
en hänvisning till paragrafen som enligt för
slaget överflyttas till strafflagen. 

I det föreslagna 16 kap. finns inga sådana 
stadganden om upplopp, uppror och allmänt 
störande av ordningen som skulle motsvara 
gällande 16 kap. 3-5 §§.Liknande stadgan
den i en modern utformning ingår emellertid 
i det föreslagna 17 kap. om brott mot allmän 
ordning, dvs. i dess 2-4 §§ som gäller upp
lopp, våldsamt upplopp och anförande av 
våldsamt upplopp. 

Gällande 16 kap. 20 a § om vilseledande 
av myndighet motsvaras av det föreslagna 
16 kap. 4 § om lämnande av oriktiga per
sonuppgifter. Detta brott gör sig den skyldig 

till som i syfte att vilseleda en myndighet 
uppger falskt namn eller annars lämnar orik
tiga eller vilseledande uppgifter om sin iden
titet eller som i detta syfte använder en an
nan persons identitetsbevis, pass, körkort 
eller annat sådant intyg. 

Det föreslagna 16 kap. 5 § är ett nytt stad
gande om bötesfusk. Inte heller enligt gäl
lande rätt är det tillåtet att lämna osanna 
eller vilseledande uppgifter om sina inkoms
ter, sin förmögenhet, sin försörjningsplikt 
eller om någon annan på betalningsförmågan 
inverkande omständighet, med det har hit
tills inte funnits något uttryckligt straffstad
gande om saken. Detta sakförhållande har 
utnyttjats i praktiken. Enligt förslaget gör sig 
den skyldig till hötesfusk som för att skaffa 
sig ekonomisk vinning ger en myndighet i 
något väsentligt avseende osanna eller vilse
ledande uppgifter om sina inkomster, sin 
förmögenhet, sin försörjningsplikt eller om 
någon annan omständighet som inverkar på 
hans betalningsförmåga. 

Till åtskillnad från RP 2111981 rd., som 
inte ledde till att lagstiftningen ändrades, 
föreslås i detta sammanhang inte att krimi
naliseringen av hötesfusk skall innefatta väg
ran att till en myndighet lämna uppgifter 
som behövs för fastställande av böter. 

En separat proposition om revidering av 
de allmänna stadgandena om böter och ord
ningsbot har beretts vid justitieministeriet. 

Den föreslagna 6 § gäller registeranteck
ningsbrott Paragrafen överensstämmer med 
gällande 16 kap. 21 §, som trädde i kraft i 
början av år 1991. Det gällande stadgandet 
om registeranteckningsbrott godkändes år 
1990 i samband med det första skedet av 
strafflagens totalrevidering. På grund av de 
behov som i praktiken konstaterats föreligga 
föreslås att kriminaliseringen utsträcks till att 
gälla försök. 

I den föreslagna 7 § l mom. finns ett mot 
gällande 17 kap. 8 § strafflagen svarande 
stadgande om ingivande av osant skriftligt 
intyg till myndighet. Enligt det föreslagna 
stadgandet dömas den som till en myndighet 
ger in ett i rättsligt hänseende betydelsefullt 
osant skriftligt intyg eller en därmed jämför
bar teknisk upptagning eller som efter att ha 
tillverkat ett sådant intyg eller en sådan upp
tagning överlämnar detta eller denna till nå
gon annan för att användas i det nämnda 
syftet. stadgandet är i den bemärkelsen sub
sidiärt att det enligt förslaget skall tillämpas 
om strängare straff för gärningen inte stad-
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gas på något annat ställe i lag. Enligt para
grafens 2 mom. döms också den för ingivan
de av osant intyg till myndighet som bedri
ver verksamhet som är underställd särskild 
myndighetstillsyn eller dennes företrädare 
eller en person som är anställd hos denne 
eller den som är revisor för ett samfund som 
står under tillsyn, som i anslutning till en 
granskning som utförs med stöd av lag eller 
i övrigt vid uppfyllandet av en i lag stadgad 
upplysningssky ldighet, för tillsynsmyndig
heten uppger en i rättsligt hänseende bety
delsefull osann muntlig uppgift. 

Med usurpation av tjänstemannabefogenhet 
avses enligt den föreslagna 8 § att någon i 
syfte att vilseleda någon annan utan laglig 
rätt vidtar en åtgärd som endast får vidtas av 
en behörig myndighet som utövar offentlig 
makt, eller att någon annars uppträder i före
given egenskap av tjänsteman i offentlig 
tjänsteutövning. I det föreslagna 17 kap. 9 § 
ingår ett stadgande om en form av s.k. egen
handsrätt som motsvarar det brott som avses 
i den föreslagna 8 §. 

Föreslagna 16 kap. 9 § om överträdelse av 
myndighetsförbud som gäller egendom tryg
gar närmast vissa föreskrifter som polis-, tull-
och utsökningsmyndigheterna är behöriga 

att utfärda med avseende på vissa typer av 
föremål och egendom. Detta brott gör sig 
den sky l dig till som orättmätigt l) bryter lås, 
sigill, hinder eller markering varmed en 
myndighet har stängt eller avspärrat ett före
mål eller på annat sätt brytar sig in i ett 
föremål eller ett annat objekt som på detta 
sätt stängts av en myndighet, 2) tränger in i 
en byggnad eller ett rum som har stängts av 
en myndighet eller annars bryter mot ett för
bud som enligt 6 kap. 2 § tvångsmedelsla
gen har utfårdats för att säkerställa utred
ningen av ett brott, 3) tar befattning med 
egendom som är föremål för beslag, kvar
stad eller utmätning eller vars flyttning till 
en annan plats har förbjudits av en myndig
het eller 4) i strid med ett skingringsförbud 
eller något annat av en myndighet utfårdat 
förbud skingrar eller överlåter egendom eller 
i strid med ett betalningsförbud betalar en 
fordran eller lön. 

Mot gällande 16 kap. 15 § svarar i huvud
sak förslaget till 16 kap. l O § om förstöran
de av bevismedel som är i en myndighets 
besittning. Detta brott gör sig den skyldig 
till som orättmätigt förstör, skadar eller på 
något annat sätt odugliggör ett dokument 
eller annat bevismedel som finns i ett all-

mänt arkiv eller i en myndighets besittning, 
eller ett register som förs av en myndighet 
eller en del av ett sådant register. 

Det föreslagna 16 kap. 11 och 12 §§ gäller 
givande av muta och grovt givande av muta. 
Till innehållet överensstämmer de föreslagna 
stadgandena med gällande 16 kap. 13 och 
13 a §§, som gavs 1989. Kriminaliseringen 
föreslås bli utsträckt till att gälla mutande av 
Europeiska gemenskapernas anställda. 

Följande stadganden i det föreslagna 16 
kap. skall trygga myndigheternas förvar av 
fångar och andra motsvarande persongrupper 
samt upprätthållandet av ordningen i fängel
serna. Enligt förslaget till 13 § är det fråga 
om olaga befriande av fånge när någon olag
ligen l) befriar en fånge, anhållen eller gri
pen eller en i militära disciplinlagen avsedd 
arrestant ur fängelse eller annat förvar eller 
från den tjänstemans eller krigsmans vård 
som bevakar, ledsagar eller transporterar 
honom, eller hjälper honom att undkomma, 
eller 2) hindrar en behörig tjänsteman eller 
krigsman att gripa en flyende som han fått 
order att häkta eller anhålla eller som skall 
gripas. Det föreslagna kapitlets 14 § innehål
ler ett stadgande som i sak överensstämmer 
med gällande lags stadgande om fångrym
ning. Brottet fånges vapeninnehav innebär 
enligt den föreslagna 15 § att en fånge, en 
anhållen eller en gripen person som är i 
myndigheternas förvar eller en i militära 
disciplinlagen avsedd arrestant i strid med 
ett uttryckligt förbud tillverkar, skaffar eller 
innehar skjut- eller eggvapen eller något där
med jämförbart livsfarligt redskap. 

I det föreslagna kapitlet ingår inte något 
mot gällande 16 kap. 12 § svarande stad
gande om våldsamt störande av ordningen i 
fängelse. Förslaget innebär emellertid inte 
någon avkriminalisering av sådana gärning
ar. På våldsamt störande av ordningen i 
fängelse kan tillämpas de föreslagna stad
gandena om våldsamt motstånd mot tjänste
man. De som använt våld eller hotat med 
våld mot fängelsemyndigheter kan dömas till 
straff enligt den föreslagna l §, medan de 
som annars deltar i fångupplopp kan straffas 
för anstiftan eller medhjälp till våldsamt 
motstånd mot tjänsteman. På allvarliga 
våldsbrott mot fängelsemyndigheter kan ock
så tillämpas 21 kap. om brott mot liv och 
hälsa. 

stadgandena om juridiska personers straff
ansvar skall enligt förslaget tillämpas på gi
vande av muta och grovt givande av muta. 



RP 6/1997 rd 57 

1.3.2. Paragrafmotivering 

l §. Våldsamt motstånd mot tjänsteman 

Enligt det föreslagna 16 kap. l § gör sig 
den skyldig till våldsamt motstånd mot 
tjänsteman som l) använder våld eller hot 
om våld för att tvinga en tjänsteman till eller 
hindra honom från att vidta en tjänsteåtgärd 
som innefattar utövning av offentlig makt, 
2) annars med anledning av en sådan tjäns
teåtgärd använder våld eller hot om våld 
mot den tjänsteman som vidtar åtgärden el
ler 3) använder våld mot en tjänsteman som 
hämnd för en sådan tjänsteåtgärd. Enligt den 
föreslagna paragrafens 2 mom. skall också 
den dömas för våldsamt motstånd mot tjäns
teman som förfar på det nämnda sättet mot 
en tjänstgörande krigsman eller mot den som 
på en tjänstemans begäran eller med hans 
samtycke bistår tjänstemannen i en tjänsteåt
gärd som innefattar utövning av offentlig 
makt. 

l m om. Den personkrets som stadgandet 
skyddar är snävare än enligt den gällande 
lagen. Detta framgår inte direkt av det före
slagna stadgandet utan av att våldsamt mot
stånd mot vissa tjänstemän, som för närva
rande åtnjuter motsvarande straffrättsliga 
skydd, föreslås bli reglerat på annat sätt. I 
förslaget till 17 kap. 6 § stadgas om mot
stånd mot person som upprätthåller ord
ningen. Enligt detta stadgande straffas bl.a. 
våld eller hot om våld som riktar sig mot l) 
en sådan förare och med föraren jämställd 
person samt passagerare som på begäran 
bistår dessa, vilka avses i lagen om upprätt
hållande av ordning i kollektivtrafik, 2) en 
biljettkontrollör som avses i lagen om kon
trollavgift i kollektivtrafik, 3) en väktare 
som avses i lagen om bevakningsföretag, 4) 
ordningsmän som avses i lagen om offent
liga nöjestillställningar, i lagen om frilufts
liv, i förordningen om ordningsmän vid all
männa sammankomster och i förordningen 
om inkvarterings- och förplägnadsrörelser 
samt 5) en annan sådan person som har gi
vits i uppdrag att upprätthålla ordningen på 
en bestämd plats eller ett bestämt område. 
De persongrupper som räknas upp i 4 punk
ten skyddas för närvarande genom 16 kap. l 
och 2 §§ om våldsamt motstånd mot tjänste
man och hindrande av tjänsteman. 

Förslaget är baserat på att det straffrättsli
ga skyddet av tjänstemäns utövning av of
fentlig makt klart måste kunna särskiljas 
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från det straffrättsliga skydd som sådana i 
andra uppgifter sysselsatta personer åtnjuter, 
vilka i samband med sina uppgifter kan stöta 
på motstånd. Det är också skäl att förenhet
liga det straffrättsliga skydd som de sist 
nämnda persongrupperna åtnjuter. Som ett 
argument för den föreslagna ändringen kan 
vidare anföras den synpunkten att det är mo
tiverat att så noggrant som möjligt avgränsa 
tjänsteansvaret och det till tjänsten anslutna 
straffrättsliga skyddet till en och samma per
songrupp. 

Den föreslagna ändringen får en relativt 
stor praktisk betydelse. Åren 1985-1994 fick 
polisen vetskap om och till åklagare gjordes 
anmälan om sådana brott som avses i gällan
de 16 kap. l § enligt följande: 

Ar 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Brott som 
kommit till 
polisens 
kännedom 

1473 
1467 
1399 
1536 
1783 
1568 
1614 
1384 
1283 
1263 

Brott som 
anmälts till 
åklagare 

1452 
1407 
1390 
1450 
1517 
1476 
1495 
1275 
1153 
1115 

Den största enskilda tjänstemannagruppen 
som utsätts för brottet våldsamt motstånd 
mot tjänsteman är polismän. Andelen har 
varierat mellan 40 och 60 %. Denna brotts
typ riktas också i en rätt stor utsträckning 
mot andra tjänstemannagrupper som skyddas 
av stadgandet, t.ex. tull-, fängelse- och ut
sökningstjänstemän, men även mot ordnings
män som står utanför myndighetsorganisatio
nerna. 

I straffrättsligt hänseende definieras tjäns
temannabegreppet i 2 kap. 12 §. Detta stad
gande reviderades i samband med revide
ringen av stadgandena om tjänstebrott och 
brott som begås av offentligt anställda ar
betstagare. I det föreslagna stadgandet om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman har tjäns
temannabegreppet samma innebörd som i 
gällande 2 kap. 12 §. Självfallet finns det å 
andra sidan många tjänstemannagrupper som 
sällan ens i tjänsteutövning som inbegriper 
offentlig maktutövning blir utsatta för våld 
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eller hot om våld. I praktiken är det oftast 
sådana tjänstemän som blir utsatta för våld 
eller hot, som har till uppgift att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet. 

Enligt gällande 2 kap. 12 § anses också en 
hel del andra personer än sådana som ut
tryckligen står i tjänsteförhållande till staten 
eller något annat offentligt samfund vara 
tjänstemän i straffrättslig bemärkelse. Tjäns
teman i straffrättslig bemärkelse är enligt 
stadgandet 

l) den som står i tjänsteförhållande eller 
därmed jämförligt anställningsförhållande till 
staten, till en kommun, till ett kommunalför
bund eller något annat samarbetsorgan för 
kommuner, till den evangelisk-lutherska kyr
kan eller ortodoxa kyrkosamfundet eller till 
en fårsamling eller ett samarbetsorgan för 
församlingar inom kyrkan eller kyrkosam
fundet, eller till landskapet Åland eller Fin
lands Bank eller folkpensionsanstalten eller 
till någon annan självständig statlig anstalt, 
institutet för arbetshygien, kommunala pen
sionsanstalten eller kommunala arbetsmark
nadsverket, 

2) kommunfullmäktige och andra genom 
allmänna val utsedda medlemmar av repre
sentantskapet i ett offentligt samfund som 
nämns i l punkten, dock inte riksdagsmän i 
sitt riksdagsmannauppdrag, likaså medlem
mar av en kommunstyrelse, nämnd, direk
tion, kommitte, kommission eller delegation 
eller något motsvarande organ inom ett of
fentligt samfund eller en anstalt som avses i 
l punkten samt andra förtroendevalda inom 
ett offentligt samfund eller en anstalt som 
avses i l punkten, och 

3) den som enligt lag eller förordning eller 
ett med stöd därav utfårdat förordnande ut
övar offentlig makt i ett annat samfund än 
de som nämns i l punkten, samt den som på 
nämnda grund på annat sätt än i ett samfund 
utövar offentlig makt. 

En riksdagsman åtnjuter i sitt riksdags
mannauppdrag inte sådant skydd som avses i 
stadgandet om våldsamt motstånd mot tjäns
teman. Riksdagsmännen och riksdagens 
ställning skyddas emellertid i enlighet med 
15 § riksdagsordningen och 13 kap. straffla
gen. I det andra skedet av strafflagens total
revidering ändrades det nämnda stadgandet i 
riksdagsordningen inte. Högförräderistadgan
det i 13 kap. l § strafflagen kan tillämpas 
också på våld som riktar sig mot riksdagens 
verksamhet. 

Offentligt anställda arbetstagare hänförs 

enligt det föreslagna stadgandet inte till den 
grupp som åtnjuter skydd, även om en of
fentligt anställd arbetstagares straffrättsliga 
ansvar enligt gällande 40 kap. strafflagen till 
stor del överensstämmer med en tjänstemans 
ansvar. Detta beror på att arbetsförhållanden 
sällan används som anställningsform i såda
na uppgifter där det förekommer konflikter 
med risk för våld eller hot om våld. Då en 
offentligt anställd arbetstagare biträder en 
tjänsteman i en tjänsteåtgärd som innebär 
utövning av offentligt makt åtnjuter han en
ligt den föreslagna paragrafens 2 mom. sam
ma straffrättsliga skydd som tjänstemannen. 
Om t.ex. en i arbetsförhållande anställd per
son vid ett ämbetsverk har givits i uppdrag 
att upprätthålla ordningen, åtnjuter han 
skydd enligt det föreslagna stadgandet om 
motstånd mot person som upprätthåller ord
ningen. 

l punkten. Enligt förslaget kan våldsamt 
motstånd mot tjänsteman begås på flera 
olika sätt. I den föreslagna l § nämns för 
det första att våld eller hot om våld används 
för att tvinga en tjänsteman till eller hindra 
honom från att vidta en tjänsteåtgärd som 
innefattar utövning av offentlig makt. Med 
tjänsteåtgärd avses en åtgärd som hör till de 
uppgifter som skall skötas av den tjänsteman 
som tvingas. Däremot är det inte nödvändigt 
att tjänstemannen uttryckligen är behörig att 
vidta tjänsteåtgärden. Om t.ex. en polisman 
som inte enligt tvångsmedelslagen är behö
rig att besluta om anhållande tvingas att fat
ta beslut om att anhålla en person, är det 
fråga om våldsamt motstånd mot tjänsteman. 
Om däremot en tjänsteman tvingas vidta en 
tjänsteåtgärd som inte har något samband 
med hans uppgifter, är det föreslagna stad
gandet inte tillämpligt. Detsamma är fallet 
om en tjänsteman tvingas att underlåta vidta 
en sådan myndighetsåtgärd som inte har nå
got samband med hans tjänsteåligganden och 
som han således inte skulle vidta ens utan 
något tvång. När det är fråga om en åtgärd 
som ankommer på en tjänsteman, saknar det 
får fullbordandet av brottet våldsamt mot
stånd mot tjänsteman betydelse om en åtgärd 
eller underlåtelse som tjänstemannen tvingas 
till innebär ett brott mot hans tjänsteplikt 
eller om åtgärden överhuvudtaget är rationell 
eller oändamålsenlig. Sådana omständigheter 
kan emellertid ha betydelse för bedömningen 
av hur klandervärt det våldsamma motstån
det är. 

En förutsättning för att våldsamt motstånd 
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mot en tjänsteman skall vara straffbart är 
inte att tjänstemannen under tvång vidtar 
eller underlåter att vidta den ifrågavarande 
tjänsteåtgärden. Brottet är fullbordat då våld 
används i det nämnda syftet eller då hot om 
våld framförs. 

Om den åtgärd som en tjänsteman tvingas 
vidta är klart olaglig, har den som utsätts för 
åtgärden rätt till nödvärn mot åtgärden. Så 
länge han håller sig inom gränserna för till
låtet nödvärn gör han sig då inte skyldig till 
våldsamt motstånd mot tjänsteman. 

Att rekvisitet för våldsamt motstånd mot 
tjänsteman föreslås bli snävare än det nuva
rande innebär att den tjänsteåtgärd som 
tjänstemannen tvingas vidta eller underlåta 
skall inbegripa utövning av offentlig makt. 
Med beaktande av juridisk praxis är in
skränkningen inte särskilt betydande. 

Frågan om i vilken mån en tjänsteåtgärd 
inbegriper utövning av offentlig makt är i 
viss mån tolkbar. Kriteriet är inte nytt. Ut
gående från andra sammanhang kan man 
bilda sig en uppfattning om vad som i den 
föreslagna l § avses med utövning av of
fentlig makt. Enligt 3 kap. 2 § l mom. ska
deståndslagen ( 412/7 4) är ett offentligt sam
fund skyldigt att ersätta skada som förorsa
kats genom fel eller försummelse vid myn
dighetsutövning. Utövning av offentlig makt 
nämns i 2 kap. 12 § i samband med defini
tionen av straffrättslig tjänstemannaställning. 
Missbruk av tjänsteställning enligt 40 kap. 7 
§ strafflagen kan fullbordas bl.a. genom att 
en tjänsteman deltar i beslutsfattande eller i 
beredning av beslutsfattande eller utövar 
offentlig makt i sina andra tjänsteåligganden. 
Enligt 9 kap. 1 § 2 mom. strafflagen, som 
gäller juridiska personers straffansvar, skall 
kapitlets stadganden inte tillämpas på brott 
som begåtts vid utövande av offentlig makt. 
Begreppet har använts också i vissa lagstift
ningsförslag. I den till riksdagen avlåtna 
propositionen RP 72/1990 rd föreslogs att 
regeringsformens stadganden om justitie
kanslerns och justitieombudsmannens behö
righet skulle ändras så att den inbegriper till
syn över alla typer av myndighetsverksam
het och utövning av offentlig makt. I sam
band med behandlingen av förslaget ersattes 
uttrycket "utövande av offentlig makt" emel
lertid med uttrycket "skötseln av sitt offent
liga uppdrag" (lag om ändring av Regerings
formen för Finland 1221/90). 

Vad som avses med utövning av offentlig 
makt kan naturligtvis i någon mån variera, 

beroende på sammanhanget. Tjänsteåtgärder 
som innebär utövning av offentlig makt kan 
för det första bestå i fattande och beredning 
av beslut som innebär uppställande av rätts
liga regler och tillämpning av dessa i enskil
da fall. Utövning av offentlig makt kan såle
des vara sådana åtgärder t.ex. i samband 
med rättskipning vid domstolar, förunder
sökning av brott, polisundersökning, utsök
ning, straffverkställighet, förvaltningsförfa
rande eller kommunala organs beslutsfattan
de, som berör andras förmåner, rättigheter 
eller skyldigheter. Vid sidan av denna typ av 
tjänsteåtgärder skyddar den föreslagna l § 
också s.k. faktisk utövning av offentlig 
makt, som inbegriper möjligheten att ingripa 
i andras förmåner, rättigheter eller skyldig
heter. Det kan t.ex. vara frågan om att en 
tjänsteman i samband med att han utför lag
stadgade kontroller och inspektioner utfårdar 
order och förbud. Faktisk utövning av of
fentlig makt kan således t.ex. ha formen av 
trafik- och annan övervakning som utförs av 
polisen, ingripanden i pågående brott eller 
ordningsstörningar, vidtagande av åtgärder 
utöver förundersökning eller beslut om 
tvångsåtgärder efter ett förövat brott, parke
ringsövervakning, byggnadsmyndigheternas 
inspektioner, av behöriga myndigheter utförd 
besiktning av motorfordon, tullmyndigheter
nas kontroll av resenärer och gods som an
länder till landet, skatteinspektion i företag 
och arbetarskyddsinspektion på arbetsplatser 
samt övervakning av jakt och fiske. Det är 
uppenbart att stadgandet om våldsamt mot
stånd mot tjänsteman snarare är av betydelse 
för tryggandet av faktisk utövning av offent
lig makt av det nämnda slaget och tryggan
det av åtgärder för genomförande av myn
dighetsbeslut än för skyddandet av myndig
heternas beslutsfattande och beredningen av 
detta. 

All myndigheternas verksamhet är inte ut
övning av offentlig makt. Det är inte fråga 
om utövning av offentlig makt t.ex. när två 
eller flera tjänstemän diskuterar ett ärende 
under fria former, även om därvid behandlas 
sådant som hör till tjänsteåliggandena. Det
samma gäller liknande samtal mellan en 
tjänsteman och en kund vid ett ämbetsverk. 
Det är inte heller fråga om utövning av of
fentlig makt t.ex. då en tjänsteman inom 
ramen för sina tjänsteåligganden avfattar en 
skriftlig framställning eller håller ett före
drag. Tjänstemän vilkas uppgifter huvudsak
ligen består av forskning, undervisning eller 
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utbildning utövar å andra sidan offentlig 
makt t.ex. när de bedömer studieprestationer 
eller utövar disciplinära befogenheter. Det är 
inte heller fråga om utövning av offentlig 
makt när en tjänsteman utför konkreta upp
gifter i sin tjänsteutövning, t.ex. kör polisbil, 
bygger eller reparerar en allmän väg eller 
byggnad eller sköter en patient i ett sjukhus 
som upprätthålls av ett offentligt samfund. 
Om funktioner som inte hör till utövningen 
av offentlig makt störs med våld eller hot 
om våld kan det givetvis bli fråga om att 
trygga eller återställa ordningen genom myn
dighetsåtgärder som är liktydiga med utöv
ning av offentlig makt. 

V ål d och hot om våld innebär ett aktivt 
handlande som direkt eller indirekt riktar sig 
mot tjänstemannens person. En viktig skill
nad jämfört med motstånd mot tjänsteman 
av det slag som regleras i förslaget till 16 
kap. 2 § är att det sistnämnda brottet full
bordas genom passivt motstånd eller t.ex. 
genom att gärningsmannen avlägsnar sig 
från platsen. V ål det riktar sig vanligen direkt 
mot tjänstemannens hälsa eller säkerhet. 
Våldet eller hotet kan också vara riktat mot 
tjänstemannens frihet och t.ex. innebära att 
tjänstemannen blir inlåst i ett rum. Det är 
fråga om våld i den bemärkelse som avses i 
stadgandet också t.ex. då gärningsmannen 
uppsåtligen kör ett motorfordon mot myn
digheter som övervakar trafiken. 

Våld eller hot om våld som riktas mot en 
utomstående person, t.ex. en person som av 
en slump är närvarande, kan utgöra våldsamt 
motstånd mot tjänsteman i det fall att avsik
ten varit att hindra en ämbetsåtgärd. I ett 
rättsfall dömdes den åtalade för våldsamt 
motstånd mot tjänsteman då han beväpnad, i 
syfte att tvinga de polismän som kommit för 
att anhålla honom att avstå från denna tjäns
teåtgärd, hade meddelat polisen att han skul
le döda tre personer som befann sig i samma 
lägenhet om polisen försökte tränga in i bo
staden (HD 1977 II 66). Våld kan också 
indirekt riktas mot en tjänsteman. I ett annat 
rättsfall dömdes den åtalade för våldsamt 
motstånd mot tjänsteman då han genom att 
skjuta på en polishund hade tvingat en 
hundförande polisman att uppge förföljandet 
(HD 1977 II 55). Syftet med det föreslagna 
stadgandet är inte att förändra den straff
rättsliga bedömningen av denna typ av fall. 

I föreslagna 1 § 1 mom. 1 punkten jäm
ställs försök med en fullbordad gärning, av 
den anledningen att det vid bedömningen av 

klandervärdbeten när det gäller våldsamt 
motstånd mot tjänsteman i och för sig sak
nar betydelse om den genom våldet eller 
hotet yrkade tjänsteåtgärden har vidtagits 
eller om en pågående tjänsteåtgärd har kun
nat avbrytas. I vilken mån uppsåtet lyckas 
beror i hög grad på hur myndigheterna har 
berett sig på att bemöta våld samt på andra 
omständigheter som inte är beroende av gär
ningsmannen. En omständighet som har be
tydelse för om tjänsteutövningen hindras är 
å andra sidan karaktären och allvarligheten 
av våldet eller hotet. Denna omständighet 
kan inverka på mätningen av det straff som 
ådöms för våldsamt motstånd mot tjänste
man. 

2 punkten. Enligt den föreslagna 2 punk
ten kan brottet våldsamt motstånd mot tjäns
teman begås så att det på annat sätt än vad 
som avses i 1 punkten används våld eller 
hot om våld mot en tjänsteman med anled
ning av en tjänsteåtgärd som innebär utöv
ning av offentlig makt. Det i praktiken van
ligaste fallet av den typ som avses i 2 punk
ten är att en berusad eller brottsmisstänkt 
person slår eller sparkar polismän som skall 
gripa honom eller hotar dem med våld. Den 
som enbart stretar emot eller griper tag i 
dörrposter och trappräcken eller beter sig på 
något liknande sätt gör sig emellertid inte 
skyldig till våldsamt motstånd mot tjänste
man. 

Det som ovan anförs om uttrycken tjäns
teåtgärd och utövning av offentlig makt gäl
ler även sådant våldsamt motstånd mot 
tjänsteman som avses i 2 punkten. 

Vid sådant våldsamt motstånd mot tjänste
man som avses i den föreslagna paragrafens 
2 punkt är det fråga om ett aktivt handlande. 
Det är inte alltid så lätt att dra en gräns mel
lan aktivt respektive passivt motstånd. Om 
en person som skall gripas inte lyder en po
lismans order att följa med till polisinrätt
ningen utan uppträder på ett sådant sätt att 
flera polismän måste bära honom till polisin
rättningen eller till en polisbil, är det inte 
fråga om våldsamt motstånd mot tjänsteman. 
I det fallet tillämpas förslagets 16 kap. 2 § 
om motstånd mot tjänsteman. Om den som 
gripits ger eftertryck åt sitt motstånd genom 
att hota slå polismännen eller annars använ
der våld mot dem är det däremot fråga om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman. 

En förutsättning för att våld eller hot om 
våld skall betraktas som våldsamt motstånd 
mot tjänsteman i den bemärkelse som avses 
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här, är att tjänstemannen i sitt handlande 
inte klart och väsentligt överskrider sin be
hörighet. Om en tjänsteåtgärd är klart lag
stridig har den som utsätts för åtgärden rätt 
att använda nödvärn och han gör sig därvid 
inte skyldig till våldsamt motstånd mot 
tjänsteman ifall han iakttar de regler som 
gäller nödvärn. 

Enligt gällande 16 kap. l § består våld
samt motstånd mot tjänsteman i att någon 
"eljest våldför sig på tjänsteman i utövning 
av tjänsten". Motsvarande gärningsform 
ingår inte i det föreslagna stadgandet. Såsom 
våldsamt motstånd mot tjänsteman betraktas 
därför inte längre våld som inte innebär att 
gärningsmannen tvingar eller försöker tvinga 
tjänstemannen att vidta eller underlåta vidta 
en tjänsteåtgärd eller som inte har något 
tidsmässigt och sakligt samband med tjäns
teåtgärden. Det är således inte fråga om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman om nå
gon av orsaker som inte har något samband 
med tjänsteutövningen börjar gräla med en 
tjänsteman i tjänsteutövning och tillgriper 
våld mot honom. I detta fall är givetvis de 
allmänna stadgandena om misshandel och 
andra våldsbrott tillämpliga. 

3 punkten. Som en tredje form av våld
samt motstånd mot tjänsteman nämns i för
slaget till 16 kap. l § att gärningsmannen 
använder våld mot en tjänsteman som 
hämnd för en tjänsteåtgärd. Hämnd skiljer 
sig från de övriga gärningsformerna såtillvi
da att sådant hot om våld som framförs i 
efterskott inte anses utgöra våldsamt mot
stånd mot tjänsteman. Detta brott fullbordas 
genom att våld används. Myndigheten måste 
när den vidtar en tjänsteåtgärd som innefat
tar utövning av offentlig makt kunna lita på 
att den åtnjuter straffrättsligt skydd också 
mot eventuellt senare våld. I detta fall infal
ler våldet tidsmässigt efter tjänsteåtgärden. 
En liknande gärningsform nämns också i det 
gällande stadgandet. 

Den som handlar i syfte att hämnas kan 
också vara någon annan än den som en tidi
gare tjänsteåtgärd har riktats mot, t.ex. en 
nära släkting, en medlem av samma krimi
nella organisation som den som gärnings
mannen hör till, någon som har anlitats för 
att genomföra hämnden eller någon annan 
som anstiftats att begå gärningen. Hämnden 
kan enligt förlaget också riktas mot någon 
annan än den tjänsteman som har vidtagit 
den tjänsteåtgärd som är orsak till hämnden, 
t.ex. mot en förman eller kollega till den 

som vidtagit tjänsteåtgärden. 
För att de gärningar som nämns i förslaget 

till 16 kap. l § skall vara straffbara förut
sätts de vara uppsåtliga. Uppsåt innebär i de 
fall som avses i l punkten vetskap om att 
gärningen riktar sig mot en tjänsteman enligt 
definitionen i 2 kap. 12 § och att den åtgärd 
som han tvingas vidta eller underlåta till sin 
karaktär är sådan att den förutsätter utövning 
av offentlig makt som tillkommer myndig
heten. Det kan emellertid inte förutsättas att 
den som använder eller hotar med våld är 
bekant med tjänstemannen eller förtrogen 
med begreppen utövning av offentlig makt. 
Uppsåt inbegriper också enligt 2 punkten 
vetskap om att den person som motståndet 
riktas mot är en tjänsteman och att han utför 
en tjänsteåtgärd som innebär utövning av 
offentlig makt. När det våldsamma motstån
det sker som hämnd inbegriper uppsåtet 
vetskap om att våldet eller hotet riktas mot 
en tjänsteman. 

Våldsamt motstånd mot tjänsteman uppfyl
ler ofta också rekvisitet för något misshan
delsbrott. I ett rättsfall dömdes en åtalad 
som misshandlat en poliskonstapel till straff 
för i en gärning begångna våldsamt mot
stånd mot tjänsteman och misshandel (HD 
197 5 II 11 ). Lindrig misshandel enligt 21 
kap. 7 § har däremot ansetts ingå i våldsamt 
motstånd mot tjänsteman (HD 1986 II l). 
Syftet med stadgandet är inte att ändra den 
straffrättsliga bedömningen av denna typ av 
fall. 

straffskalan för våldsamt motstånd mot 
tjänsteman föreslås vara fängelse i högst tre 
år. Enligt gällande 16 kap. l § strafflagen är 
straffskalan fängelse i minst tre månader och 
högst fyra år eller, om omständigheterna är 
synnerligen mildrande, fängelse i högst sex 
månader eller böter. Maximistraffet föreslås 
således bli lindrat en aning jämfört med det 
gällande maximistraffet. I praktiken är det 
av större betydelse att möjligheten att ut
döma böter då synnerligen förmildrande om
ständigheter föreligger, helt skulle försvinna, 
och å andra sidan skulle grundskalans sär
skilda minimistraff, vilket kan anses högt, 
falla bort. 

2 mom. Enligt det föreslagna 2 mom. jäm
ställs vissa personer med tjänstemän i fråga 
om det straffrättsliga skyddet. Hit hör tjänst
görande krigsmän och de som på en tjänste
mans begäran eller med hans samtycke bi
står en tjänsteman med en tjänsteåtgärd som 
innebär utövning av offentlig makt. Det 
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föreslagna stadgandet motsvarar gällande 16 
kap. l § 2 mom. Det är nödvändigt att ut
sträcka det straffrättsliga skyddet av tjäns
temän till att omfatta tjänstgörande krigs
män, eftersom dessas uppgifter kan vara av 
liknande slag som vissa myndigheters. Mer
parten av dem står inte i ett sådant tjänste
eller därmed jämförbart anställningsförhål
lande till staten som avses i 2 kap. 12 § och 
de är inte tjänstemän heller på någon annan 
grund. Det är likaså motiverat att utsträcka 
det straffrättsliga skyddet till dem som bistår 
en tjänsteman i sådana fall då myndigheter
na nödgas anlita utomstående hjälp vid sköt
seln av sina tjänsteåligganden. Om ett sådant 
särskilt skydd inte skulle existera kunde det 
vara svårt att få behövlig hjälp. Det vore 
eventuellt möjligt att få hjälp endast i sådana 
sällsynta undantagsfall där det föreligger en 
lagstadgad skyldighet att bistå myndigheter
na. 

Som exempel på situationer där en utom
stående person kan bistå en tjänsteman kan 
nämnas följande. Enligt l kap. l O § utsök
ningslagen skall utmätningsman vid förrätt
ning åtföljas av ojävigt vittne. Vittnet behö
ver inte vara en tjänsteman. Enligt 30 § för
undersökningslagen brukar vid forhör närva
ra ett ojävigt vittne som inte nödvändigtvis 
är en tjänsteman. Enligt 5 kap. 4 § tvångs
medelslagen skall vid husrannsakan om möj
ligt närvara ett av förrättningsmannen tillkal
lat vittne, en sakkunnig eller någon annan 
person. Enligt 45 § polislagen föreligger det 
en allmän skyldighet att på befallning av en 
polisman som tillhör befälet bistå polisen 
med att leta efter någon som har försvunnit 
samt med att utreda vissa faro- och olycks
situationer. Enligt 3 kap. 8 § strafflagen kan 
en privatperson bistå polisen eller en annan 
myndighet vid användning av maktmedel. 

En privatperson kan således i vissa fall 
försättas i en situation där han åtnjuter sam
ma straffrättsliga skydd som en tjänsteman. 
En privatperson kan emellertid inte på eget 
initiativ skaffa sig sådant straffrättsligt skydd 
som 16 kap. l § strafflagen innebär. T.ex. 
en privatperson som i enlighet med l kap. 
l § tvångsmedelslagen utnyttjar sin allmänna 
rätta att gripa är därvid inte en tjänsteman 
eller ett biträde till en tjänsteman. Detsamma 
gäller den som enligt förslaget till 17 kap. 
6 § strafflagen upprätthåller ordningen. 

När en myndighet måste anlita utomståen
de hjälp i ett tjänsteåliggande som innebär 
utövning av offentlig makt bär han också 

tjänsteansvaret för verksamheten. Det är så
ledes skäl att förvissa sig om att det utom
stående biståndet lämnas under myndighe
tens ledning och övervakning. Därför före
slås att sådant specialskydd som avses i det
ta sammanhang skall förutsätta en myndig
hets begäran eller samtycke. Begäran eller 
samtycket ges formfritt Det kan vara an
tingen uttryckligt eller också ges konkludent, 
vilket innebär att det framgår av samman
hanget. 

2 §. Motstånd mot tjänsteman 

Motstånd mot tjänsteman innebär enligt 
2 § att någon utan våld eller hot om våld 
orättmätigt hindrar eller försöker hindra att 
en tjänsteåtgärd som innebär utövning av 
offentlig makt vidtas eller försvårar den. Det 
föreslagna stadgandet överensstämmer i vä
sentliga avseenden med gällande 16 kap. 2 § 
om hindrande av tjänsteman. 

Hindrande av tjänsteman är för närvarande 
det frekventaste av de brott som regleras i 
16 kap. strafflagen. Åren 1985-1994 fick 
polisen vetskap om och till åklagare gjordes 
anmälan om dessa brott enligt följande: 

År 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Brott som 
kommit till 
polisens 
kännedom 

4760 
5135 
4735 
4490 
4129 
4345 
4217 
3467 
2942 
2792 

Brott som 
anmälts till 
åklagare 

4709 
5058 
4692 
4393 
4019 
4210 
4110 
3296 
2791 
2640 

Merparten, dvs. klart över 80 % av samt
liga fall av hindrande av tjänsteman, var 
riktade mot polispersonal. Brottsstatistiken 
påverkas inte enbart av de faktiska omstän
digheterna kring de ifrågavarande brotten, 
utan också av polismyndigheternas praxis 
och av de rådande uppfattningarna om hur 
skadliga brott det är fråga om. 

Till åtskillnad från det brott som regleras i 
föreslagna 16 kap. l § strafflagen begås det
ta brott genom passivt motstånd. Såsom 
nämns ovan i motiveringen till l § kan det 
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vara svårt att dra en gräns mellan å ena si
dan aktivt motstånd som inbegriper våld 
eller hot om våld och å andra sidan passivt 
motstånd. A v de straffrättsliga tolkningsprin
ciperna följer att det i tolkbara fall snarare 
måste anses vara fråga om motstånd än om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman. 

Enbart en passiv inställning till en befall
ning eller föreskrift som en tjänsteman har 
givit inom ramen för sin behörighet är inte 
liktydig med motstånd mot tjänstemannen. 
Det kan inte anses vara fråga om motstånd 
t.ex. när en person som har ålagts infinna 
sig på en polisstation för att förhöras vägrar 
infinna sig eller uteblir. En sådan passiv in
ställning till en polismans i ett enskilt fall 
givna befallning kan emellertid uppfylla rek
visiten för brott mot polislagen enligt det 
föreslagna kapitlets 3 §. När någon vägrar 
att uppge sitt namn eller lämna andra per
sonuppgifter till en polisman som i sin tjäns
teutövning frågar efter dem, är det inte fråga 
om motstånd mot tjänsteman utan om brott 
mot polislagen. En i praktiken vanlig form 
av motstånd mot tjänsteman innebär att en 
person som har förordnats bli hämtad till 
förhör sätter eller lägger sig ner och vägrar 
resa sig och därför av de poliser som kom
mit för att hämta honom måste bäras ut i 
polisens tjänstebil. En jämförbar form av 
motstånd mot tjänsteman är att vederbörande 
binder eller låser sig vid ett träd eller något 
annat föremål, griper tag t.ex. i dörrposter, 
stretar emot, sliter sig lös, river polismän i 
kläderna och beter sig på liknande sätt. 

Motstånd av det slag som avses i förslaget 
till 2 § kan också bestå i att gärningsmannen 
rycker undan och för bort en väska som en 
tullman håller på att granska eller i att gär
ningsmannen ur handen på en trafikpolis 
med en plötslig rörelse tar ett körkort, ett 
registerutdrag eller en s.k. alcometer. 

Ett i rättsligt hänseende svårt problem ut
gör sådana fall där en person som bevakas 
eller omhändertagits av en myndighet olov
ligen avlägsnar sig eller flyr. Ifall det är frå
ga om en fånge tillämpas stadgandet om 
fångrymning, dvs. gällande 16 kap. 11 a § 
strafflagen. stadgandet om fångrymning har 
i praktiken tillämpats också på rymningar 
där det inte varit fråga om en fånge som 
avtjänar straff, t.ex. på rannsakningsfångar 
samt på personer som anhållits eller gripits 
till följd av brott eller tagits i förvar på 
grund av berusning. Det är inte fråga om 
fångrymning när en person olovligen avlägs-

nar sig från en öppen anstalt och inte heller 
när en åtalad flyr, trots att den som skall 
forsla honom till en öppen anstalt försöker 
förhindra det (HD 1954 II 47; den åtalade 
dömdes för hindrande av tjänsteman. Under
rätten hade dömt honom för fångrymning). 

Den rättsliga bedömningen av anhållnas, 
gripnas och på grund av berusning i förvar 
tagnas rymningar har emellertid varit oen
hetlig. I sådana fall har den åtalade ofta inte 
dömts för fångrymning utan i stället för 
hindrande av tjänsteman (t.ex. HD 1939 II 
486). De olika instanserna har i vissa fall 
stannat för olika avgöranden. I fallet HD 
1972 I 3 (p lenaravgörande) ansågs en person 
som tagits i förvar på grund av berusning 
och därefter olovligen avlägsnat sig ha gjort 
sig skyldig till rymning, medan hovrätten 
och högsta domstolens minoritet inte ansåg 
gärningen vara ett brott överhuvudtaget. I 
fallet HD 1974 II 26 ansågs en person som 
efter att han på grund av ett trafikbrott blivit 
förhörd hade avlägsnat sig från polisstatio
nen medan handläggningen av ärendet ännu 
var på hälft, genom sitt förfarande ha gjort 
sig skyldig till hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning. I detta fall hade de lägre 
instanserna dömt den åtalade för fångrym
ning. En ledamot av högsta domstolen ville 
fastställa domen medan två ledamöter ville 
förkasta åtalet. 

I denna proposition intas den ståndpunkten 
att det alltjämt behövs ett stadgande om 
fångrymning. stadgandet tas in i förslagets 
16 kap. 14 §. 

De länder där fångrymning har avkrimina
liserats har i allmänhet inte heller någon lag
stiftning som kriminaliserar rannsaknings
fångars, anhållnas, gripnas eller motsvarande 
personers rymning. Rättsliga påföljder kan 
föreskrivas i stadganden som gäller olika 
ordningsförseelser eller den interna discipli
nen vid inrättningar. Att utgående från Fin
land i detalj utreda dylika stadganden ter sig 
ytterst mödosamt. Vissa länder har i sin 
strafflag stadganden om hindrande av tjäns
teutövning. Dessa kan tillämpas också på 
sådana fall där den som är föremål för en 
tjänsteåtgärd flyr (t.ex. Schweiz). Flera ut
ländska strafflagar utgår ifrån att det är 
straffbart att rymma i egenskap av rannsak
ningsfånge, anhållen eller gripen eller i mot
svarande ställning, om rymningen är förenad 
med våld eller hot om våld. Några särskilda 
stadganden för gärningstypen finns inte. På 
dessa gärningar tillämpas stadganden mot-
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svarande dem som enligt Finlands strafflag 
tillämpas på våldsamt motstånd mot tjänste
man. 

Med anledning av det som anförs ovan är 
det motiverat att något brott inte överhuvud
taget anses föreligga när någon rymmer efter 
att ha blivit föremål för myndighetsåtgärder, 
ifall det inte är fråga om fångrymning. Mot 
rymlingen riktas de maktmedel som är på
kallade för att gripa honom på nytt. 

Inte heller den som olovligen avlägsnar sig 
från en öppen anstalt gör sig skyldig till 
motstånd mot tjänsteman. För att vara straff
bar som motstånd mot tjänsteman borde gär
ningen inkludera åtminstone passivt mot
stånd. Samma synpunkter kan anläggas när 
det är fråga om en misstänkt persons rym
ning från polisens förvar eller från en polis
man som utanför ett förvaringsställe trans
porterar, ledsagar eller bevakar honom, samt 
när det är fråga om att en på en sådan grund 
gripen person rymmer eller avlägsnar sig 
olovligen. Passivt motstånd kan t.ex. bestå i 
att någon plötsligt lämnar en polisinrättnings 
lokaler eller stänger en dörr framför en 
tjänsteman som förföljer honom, flyttar före
mål i syfte att hejda en förföljande tjänste
man eller handlar på något liknande sätt. 
Om den som lämnar platsen inte vidtar någ
ra sådana mot myndigheterna riktade åtgär
der som nämns ovan är det inte fråga om 
motstånd mot tjänsteman utan eventuellt om 
brott mot polislagen. Den som inte ännu har 
blivit utsatt för en myndighets åtgärd som 
innefattar utövning av offentlig makt gör sig 
inte enbart genom att fly skyldig till mot
stånd mot tjänsteman eller till något annat 
brott. 

Hindrande av en tjänsteåtgärd eller någon 
annat i stadgandet angivet ingripande i en 
tjänsteåtgärd kan anses utgöra motstånd mot 
tjänsteman endast om handlingen är orättmä
tig. Den som har blivit föremål för en tjäns
teåtgärd kan samtidigt vara rättsligt förplik
tad att företa någonting annat, om han t.ex. 
befinner sig i en nödsituation. Också någon 
annan berättigande grund kan komma i frå
ga. I sådana fall anses det vara berättigat att 
ingripa i en tjänsteåtgärd. Naturligtvis gör 
sig en myndighet inte skyldig till motstånd 
mot tjänsteman om den med utnyttjande av 
sina lagstadgade befogenheter ingriper i sina 
underlydandes verksamhet. 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet är att motståndet leder till att en 
tjänsteåtgärd som innebär utövning av of-

fentlig makt hindras, äventyras eller försvå
ras. Om motståndet inte har någon av dessa 
effekter är det inte fråga om motstånd mot 
tjänsteman. Försvårandet kan också innebära 
att en tjänsteåtgärd inte kan vidtas inom den 
planerade tiden. 

I fråga om tjänstemannabegreppet samt 
begreppet tjänsteåtgärd och utövning av of
fentlig makt hänvisas till det som anförs i 
motiveringen till l § om våldsamt motstånd 
mot tjänsteman. 

Motstånd mot tjänsteman är ett uppsåtligt 
brott. Uppsåt förutsätter vetskap om de fakta 
som ligger till grund för tillämpningen av 
stadgandet. I praktiken viktigast är gärnings
mannens vetskap om att den person som 
motståndet riktar sig mot är en tjänsteman 
som vidtar en tjänsteåtgärd som innebär ut
övning av offentlig makt. Uppsåtet inbegri
per också vetskap om att motståndet leder 
till att en tjänsteåtgärd hindras, äventyras 
eller försvåras. 

straffskalan för motstånd mot tjänsteman 
föreslås vara böter. Enligt gällande 16 kap. 
2 § är straffskalan fångelse i högst tre må
nader eller böter. Detta brott är emellertid 
inte så allvarligt att straffskalan behöver om
fatta fångelsestraff. 

2 mom. Enligt förslaget till l § 2 mom. 
skall med en tjänsteman jämställas en tjänst
görande krigsman och den som på en tjäns
temans begäran eller med hans samtycke 
bistår tjänstemannen i en tjänsteåtgärd som 
innebär utövning av offentlig makt. Det är 
konsekvent att ta in denna jämställelse också 
i stadgandet om motstånd mot tjänsteman. 
Motsvarande stadgande ingår i gällande 16 
kap. 2 § 2 mom. strafflagen. 

3 §. Brott mot polislagen 

Enligt 51 § i den nya polislagen döms den 
som uppsåtligen, l) underlåter att lyda en 
befallning eller ett förbud som en polisman 
för upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet eller utförande av ett uppdrag med
delar inom ramen för sina befogenheter, 2) 
vägrar lämna en polisman personuppgifter, 
3) underlåter att följa ett tydligt tecken eller 
en befallning som en polisman ger för att 
stanna ett fordon eller få det flyttat, 4) för
summar sin biståndsskyldighet vid efterle
tande av någon som försvunnit, räddande av 
människoliv, hjälpande av skadade eller av
värjande av betydande egendomsskada eller 
olägenhet för miljön, 5) utan anledning till-
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kallar polis eller uppsåtligen försvårar poli
sens verksamhet genom att lämna falska 
uppgifter. För brott mot polislagen kan ådö
mas böter eller fängelse i högst tre månader. 

Flera av lagförslagets stadganden gäller de 
allvarligare formerna av dessa brottstyper. 
Underlåtenhet att lyda polisens befallning i 
en upploppssituation kan bedömas enligt vad 
som i förslaget till 17 kap. 2 eller 3 § straff
lagen stadgas om upplopp. Underlåtenhet att 
följa ett stopptecken kan, när underlåtelsen 
sker i förening med våld, bedömas som 
våldsamt motstånd mot tjänsteman enligt 
förslaget till 16 kap. l § strafflagen eller i 
särskilt allvarliga fall rentav som ett brott 
mot liv och hälsa enligt 21 kap. strafflagen. 
Vid lämnande av oriktiga uppgifter kan det 
vara fråga om skyddande av brottsling enligt 
förslaget till 15 kap. Il § strafflagen. Dess
utom har polisen rätt att gripa en person 
som vägrar uppge sina personuppgifter. 

Ett syfte med totalrevideringen av straffla
gen är att till denna koncentrera de straff
stadganden som är förenade med fängelse
straff. Riksdagens lagutskott har i sitt be
tänkande (LaUB 22 - RP 94/1993 rd) ansett 
att genomförandet av koncentreringsprinci
pen ger möjlighet att ta ställning till stad
gandenas inbördes förhållanden och straff
skalor, vilket är ett av de viktigaste syftena 
med totalrevideringen. Utskottet har betonat 
behovet att följa koncentreringsprincipen 
också i de följande skedena av strafflagsre
videringen. 

I samband med revideringen av polislagen 
fogades, i enlighet med regeringens proposi
tion, ett hot om fängelsestraff till polislagens 
straffstadgande. I enlighet med den ovan 
framförda koncentreringsprincipen föreslås i 
denna proposition att ett mot 51 § polislagen 
svarande straffstadgande tas in i förslaget till 
16 kap. 3 § strafflagen. A v görandet är i viss 
mån problematiskt, eftersom det leder till en 
partiell överlappning och en viss inkonsek
vens i straffskalorna, i förhållande till de 
övriga stadganden som föreslås i kapitlet. I 
51 § polislagen kriminaliseras vissa gärning
ar som är mindre klandervärda än de gär
ningar som kriminaliseras i vissa paragrafer 
i 16 kap. strafflagen, vilka är förenade med 
lika stränga eller rentav lindrigare straff. 
Eftersom stadgandet föreslås bli överfört till 
strafflagen behöver det inte nämnas att gär
ningen förutsätts vara uppsåtlig. I straffla
gens stadganden förutsätts alltid att gärning
en begås uppsåtligen för att den skall vara 

370036 

straffbar, om annat inte uttryckligen stadgas. 
Detaljmotiveringen till de ovan nämnda 

formerna av brott mot polislagen ingår i re
geringens proposition med förslag till po
Iislag (RP 57/1994 rd). Enligt förslaget skall 
51 § polislagen ersättas med en hänvisning 
till strafflagens nya stadgande om brott mot 
polislagen. 

straffet för brott mot polislagen föreslås 
vara detsamma som enligt det gällande stad
gandet i polislagen, dvs. böter eller fängelse 
i högst tre månader. 

4 §. Lämnande av oriktiga personuppgif
ter 

År 1928 fogades till 16 kap. strafflagen en 
20 a § och det brott som anges i paragrafen 
kallas vedertaget för vilseledande av myn
dighet. Enligt det gällande stadgandet döms 
den som i avsikt att vilseleda en myndighet 
begagnar sig av namn, stånd eller yrke som 
inte tillkommer honom, eller eljest lämnar 
om sig vilseledande upplysningar eller i 
samma syfte begagnar pass, arbetsintyg eller 
dy likt bevis som är utfårdat för en annan. 

Enligt vedertagen uppfattning är syftet 
med stadgandet om vilseledande av myndig
het att hindra att myndigheterna vilseleds 
med avseende på någons identitet. Lämnan
de av osanna personuppgifter vilka inte ger 
en oriktig bild av en persons identitet upp
fyller inte rekvisitet för detta brott, även om 
ordalydelsen i gällande 16 kap. 20 a § skulle 
ge möjlighet att tillämpa stadgandet på ett 
mera vittomfattande sätt än så. 

stadgandet kan inte heller i andra avseen
den tillämpas bokstavligen. För det första 
överensstämmer beskrivningen av gärnings
sättet med det finska uttrycket "sanoo" som 
ingår i den finska lagtexten inte med det 
faktum att detta brott i praktiken oftast be
gås genom användning av skriftliga doku
ment. Enligt Il § förordningen om inkvarte
rings- och förplägnadsrörelser skall varje 
resande som ankommer till ett inkvarterings
ställe fylla i ett resandekort, som polisen kan 
omhänderta. Resandekort för utlänningar 
skall tillställas polisen. Att fylla i ett resan
dekort med oriktiga uppgifter är således en
ligt gällande stadganden straffbart som vilse
ledande av myndighet då kortet har tillställts 
polisen. I allmänhet identifieras människor i 
våra dagar inte längre enligt "stånd". På 
grund av den genomgripande utveckling 
som arbetslivet och yrkesstrukturen har un-
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dergått gäller detta i stor utsträckning också 
yrke. Den i lagrummet ingående förteck
ningen över bevis som används för att kons
tatera identiteten är inte tidsenlig. Åtminsto
ne arbetsintyg används inte längre på detta 
sätt. 

stadgandet föreslogs bli reviderat år 1981 
(RP 21/1981 rd). Den då avlåtna proposi
tionen med förslag till lag om ändring av 16 
kap. 20 a § strafflagen ledde emellertid inte 
till att lagstiftningen ändrades. I det sam
manhanget föreslogs också en kriminalise
ring av brottet bötessvek, dvs. bötesfusk. 
Till följd av vissa i riksdagen framförda syn
punkter fick propositionen förfalla. Det stad
gande om lämnande av oriktiga personupp
gifter som nu föreslås överensstämmer till 
innehållet med 1981 års förslag. Den enda 
skillnaden består däri att arbetsintyg har 
bytts ut mot körkort i förteckningen över 
bevis som används för att konstatera identi
teten. Körkortet är i praktiken ett dokument 
som ofta används för att konstatera identi
teten. 

Enligt stadgandet skall syftet med lämnan
det av oriktiga personuppgifter vara att vil
seleda en myndighet. Enligt det föreslagna 
lagrummet är det inte straffbart att uppge 
falskt namn eller lämna någon annan sådan 
oriktig uppgift till en privatperson. En sådan 
handling kan givetvis åtminstone delvis upp
fylla rekvisitet för något annat brott, t.ex. 
bedrägeri eller förfalskning. Detsamma gäl
ler i det fall att någon ger oriktiga person
uppgifter i en bank, hos ett försäkringsbolag, 
i en butik eller i något liknande samman
hang, med undantag av sådana exceptionella 
fall där det ifrågavarande affärsföretaget bi
står en myndighet som utövar offentlig 
makt. Således kan brottet lämnande av orik
tiga personuppgifter begås t.ex. genom ifyl
lande av ett hotells resandekort med falskt 
namn eller hos en bank genom underteck
nande av en ansökan om valutautförsel med 
falskt namn. En straffbarhetsförutsättning är 
i dessa fall att vederbörande vet att uppgif
terna går till en myndighet (HD 1995:31 ). 

Det är inte fråga om lämnande av oriktiga 
personuppgifter i den bemärkelse som avses 
i stadgandet om tjänstemannen i det aktuella 
sammanhanget inte fungerar som myndighet 
utan t.ex. som producent av olika typer av 
varor eller tjänster. Således gör den sig inte 
skyldig till ifrågavarande brott som uppträ
der under en annan persons namn, t.ex. när 
han tar del av en läroanstalts undervisning, 

när han söker vård hos en hälsovårdscentral 
eller när han ber polisen om råd. Annorlun
da förhåller det sig om tjänstemannen upp
träder som myndighet. Det kan t.ex. vara 
fråga om en konduktör som i ett tåg ingriper 
i en ordningsstörning eller mot någon som 
reser utan bil j ett, en lärare som vid en läro
anstalt håller examensförhör, en hälsocent
ralläkare som tar blodprov på en person som 
misstänks för rattfylleri eller om en polis
man som utför ett övervakningsuppdrag eller 
utreder ett brott. 

Definitionen av begreppet personuppgift i 
förslaget till 4 § är snävare än t.ex. i person
registerlagen. I det föreslagna stadgandet 
nämns uttryckligen endast namn. I övrigt 
kan definitionen av en vilseledande person
uppgift i viss mån variera, beroende på sam
manhanget. Utöver namn kan en falsk eller 
vilseledande identitetsuppgift, beroende på 
sammanhanget, avse t.ex. ett falskt 
släktskapsförhållande till en viss person eller 
också uppgiftslämnarens ålder, födelsetid 
eller personsignum, hemort eller adress, 
medborgarskap, civilstånd eller yrke. A v vä
sentlig betydelse för att det enligt föreslagna 
4 § skall vara straffbart att lämna en oriktig 
personuppgift är att en myndighet på grund
val därav kan vilseledas att tro att uppgifts
lämnaren är en annan person än han i verk
ligheten är. 

En vägran att lämna personuppgifter till en 
myndighet är inte liktydig med lämnande av 
oriktiga personuppgifter i den bemärkelse 
som Jagrummet avser. Den kan emellertid 
utgöra sådant brott mot polislagen som 
nämns i 3 §. 

Enligt det föreslagna Jagrummet är det 
också straffbart att i syfte att vilseleda en 
myndighet använda en annan persons identi
tetsbevis, pass, körkort eller något annat så
dant intyg. I förslaget nämns uttryckligen 
endast av myndigheter utfärdade bevis som 
används för att konstatera identiteten. Om 
någon annan typ av intyg som tillhör någon 
annan används kan det vara fråga om läm
nande av oriktiga personuppgifter i det fall 
att en myndighet blir vilseledd. En myndig
het kan vilseledas med avseende på en per
sons identitet också s.a.s. konkludent, genom 
att denne använder någon annan typ av be
vis som anger en annan persons identitet. 
Rekvisitet för brottet lämnande av oriktiga 
personuppgifter kan således uppfyllas också 
t.ex. genom uppvisande av en annan persons 
bankkort vid en myndighets identitetskon-
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troll. 
Om en annan persons identitetsbevis eller 

något annat intyg har ändrats t.ex. genom 
utbyte av fotografi, skall stadgandet om läm
nande av oriktiga personuppgifter inte till
lämpas utan i stället stadgandena i 33 kap. 
om förfalskningsbrott. 

Straffet för lämnande av oriktiga person
uppgifter föreslås vara böter eller fängelse i 
högst sex månader. Maximistraffet i gällan
de 16 kap. 20 a §, dvs. fängelse i två år, 
måste anses vara alltför strängt. I straffpraxis 
har en så vid straffskala inte behövts ens i 
de allvarligaste fallen. 

5 §. B ätesfusk 

I den föreslagna paragrafen kriminaliseras 
bötesfusk. Detta brott gör sig den skyldig till 
som för att skaffa sig ekonomisk vinning ger 
en myndighet väsentligt osanna eller vilsele
dande uppgifter om sina inkomster, sin för
mögenhet, sin försörjningsplikt eller om nå
gon annan omständighet som inverkar på 
hans betalningsförmåga. 

I Finland finns det två typer av bötesstraff 
som delvis bestäms på olika sätt, nämligen 
ordningsbot och böter. 

Med ordningsbot avses i lagen en till 
markbeloppet fast påföljd för vissa i lag an
givna förseelser. De viktigaste stadgandena 
om ordningsbot finns i 2 kap. strafflagen, 
ordningsbotslagen ( 66/83 ), ordningsbotsför
ordningen (606/83), lagen om ordningsbot i 
vägtrafik (68/83 och i förordningen om ord
ningsbot i vägtrafik (l 083/89). Ordningsbot 
påförs av en polisman eller av någon annan 
tjänsteman som utför lagstadgad övervak
ning. Den bötfålldes betalningsförmåga till
mäts ingen betydelse vid påförande av ord
ningsbot. Ordningsboten är lika stor för alla 
som har begått motsvarande brott. Vid på
förandet av ordningsbot behöver polisen så
ledes inte fråga efter omständigheter som 
inverkar på den bötfålldes betalningsförmå
ga. 

Det är möjligt att utvidga användningsom
rådet för ordningsbotspåföljden. Eftersom 
därvid inte beaktas omständigheter som in
verkar på den bötfålldes betalningsförmåga, 
kan denna påföljd inte helt ersätta dagsbots
systemet. En utvidgning av användningsom
rådet för ordningsbot minskar således möj
ligheterna till hötesfusk men undanröjer dem 
inte helt. 

Det gällande dagsbotssystemet innebär att 

bötesbeloppet bestäms enligt antalet dagsbö
ter och dagsbotens belopp. Antalet dagsböter 
bestäms enligt hur grovt brottet är medan 
dagsbotens belopp bestäms enligt den böt
fålldes betalningsförmåga. Bötesbeloppet 
uträknas genom multiplikation av dagsbo
tens belopp med antalet dagsböter. 

Syftet med dagsbotssystemet är att på ett 
rättvist sätt beakta det faktum att ett lika 
stort bötesbelopp är mindre kännbart för den 
som är förmögen eller höginkomsttagare än 
för den som är låginkomsttagare, mindre be
medlad eller medellös. En ändamålsenlig 
tillämpning av systemet förutsätter att myn
digheten har tillgång till tillförlitliga uppgif
ter om sådana omständigheter som är av 
betydelse för den bötfålldes betalningsförmå
ga. I detta avseende föreligger det vissa bris
ter. 

Merparten av bötesstraffen bestäms för 
närvarande vid strafforderförfarande. Detta 
regleras i lagen om strafforderförfarande 
(692/93), som utfärdades 1993. Den över
lägset största användningen har strafforder
förfarandet när det gäller trafikbrott. T.ex. 
vid brott som konstaterats i samband med 
trafikövervakning ger polisen vanligen ome
delbart ett straffanspråk, vari bl.a. nämns 
dagsbotens belopp. Polisen har i praktiken 
sällan några möjligheter att mera ingående 
börja utreda omständigheter som har bety
delse för den bötfålldes betalningsförmåga. 
Dagsbotens belopp bestäms vanligen på 
grundval av de uppgifter som den bötfällde 
lämnar. Allmänna åklagaren, som skall 
granska det av polisen upprättade straffans
pråket och på grundvalen av detta utfärda en 
strafforder, befattar sig ytterst sällan med 
saken, utan fastställer så gott som alltid 
dagsbotens belopp utgående från de uppgif
ter som antecknats i straffanspråket Både 
vid förundersökningen före rättegången och 
vid själva rättegången görs endast en rutin
mässig utredning av gärningsmannens betal
ningsförmåga. 

Det förekommer ofta att de bötfällda upp
ger lägre inkomster än de verkligen har, för 
att på detta sätt minimera bötesbeloppet. Det 
är mera allmänt att oriktiga inkomstuppgifter 
lämnas vid strafforderförfarande är än vid 
domstolsförfarande. Hötesfusket har ingen 
nämnvärd statsekonomisk betydelse. Genom 
det går staten miste om uppskattningsvis en 
femtedel av de hötesintäkter som borde in
flyta. Vetskapen om att inkomstuppgifterna 
inte kontrolleras lockar till fusk. En bidra-
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gande orsak till att felaktiga uppgifter läm
nas är uppenbarligen också att hötesfusk inte 
är kriminaliserat. Detta har varit ägnat att 
skapa den felaktiga uppfattningen att det är 
tillåtet att ljuga i dessa sammanhang. Allt 
som inte anses vara tillåtet kan emellertid 
inte kriminaliseras. 

Dagsbotens belopp regleras genom 2 kap. 
strafflagen, vars stadganden huvudsakligen 
härstammar från år 1976. Dagsbotsbeloppet 
bestäms utgående från den bötfålldes sam
manlagda inkomst, inte den s.k. nettoin
komsten. Också denna omständighet bidrar 
till att många uppger lägre inkomster än de i 
verkligheten har. I den offentliga debatten 
har det ofta framförts att dagsbotens belopp 
borde bestämmas enligt den bötfålldes net
toinkomst, dvs. enligt det belopp som åter
står efter beskattningen. Regeringen har i sitt 
[Jrogram tagit ställning för en sådan ändring. 
Å andra sidan måste det konstateras att 
osanna och vilseledande uppgifter kan läm
nas också i det fall att dagsbotens belopp 
fastställs på grundval av nettoinkomsten. 

I sitt svar på regeringens proposition an
gående ändring av vissa stadganden om ådö
mande av böter (RP l 09/75 II rd) förutsatte 
riksdagen att regeringen uppgör detaljerade 
anvisningar om utredande av den bötfålldes 
inkomster och övriga omständigheter som 
påverkar hans betalningsförmåga. Samtidigt 
godkände riksdagen en hemställan att rege
ringen i brådskande ordning bereder en pro
position med förslag till lag om ändring av 
16 kap. 20 a § strafflagen så att det blir 
straffbart att till myndigheterna lämna orikti
ga uppgifter för bestämmande av böter. 

En arbetsgrupp som justitieministeriet till
satt uppgjorde ett förslag till allmänna an
visningar för strafforderförfarandet (Justitie
ministeriets lagberedningsavdelnings publi
kation 16/1977). På grundval av dessa an
visningar har justitiekanslern utfårdat all
männa anvisningar till de allmänna åklagar
na och inrikesministeriet Justitieministeriet 
har sänt anvisningarna till domstolarna för 
kännedom. De allmänna anvisningarna har 
senare ändrats vid behov. 

I anvisningarna till de allmänna åklagarna 
och polisen fästs särskilt avseende vid den 
skyldighet som åligger en tjänsteman som 
deltar i bestämmandet av böter, dvs. vid 
strafforderförfarandet närmast en polisman, 
när det gäller att tillräckligt noggrant reda ut 
omständigheter som inverkar på bestämman
det av dagsbotens belopp. Denna synpunkt 

har beaktats vid utformningen av de ibruk
varande blanketterna. Det oaktat måste dags
botens belopp alltjämt bestämmas huvudsak
ligen på grundval av de uppgifter som den 
bötfällde lämnar om sina inkomster, sin för
mögenhet och om andra omständigheter som 
har betydelse för hans betalningsförmåga. 
Åklagaren och polisen har sedan den l juli 
1980 haft möjlighet att ur beskattningshand
lingarna hämta uppgifter som behövs för be
stämmande av dagsbotens belopp. Förfaran
det baserar sig nuförtiden på stadgandena i 
95 § 3 mom. lagen om beskattningsförfaran
de (1558/95) och 132 § 2 mom. be
skattningslagen ( 482/58). A v det stora anta
let bötesfall och strafforderförfarandets natur 
följer emellertid att myndigheterna för när
varande inte har möjlighet att i alla enskilda 
fall kontrollera sanningshalten i de uppgifter 
som de bötfällda lämnat. I praktiken kan 
uppgifterna kontrolleras närmast i sådana 
fall då det med fog kan misstänkas att upp
gifterna i något väsentligt avseende är orikti
ga. De åtgärder som kan vidtas för att utreda 
en bötfällds betalningsförmåga har hittills 
inte varit tillräckliga för att verifiera de läm
nade uppgifterna. 

I enlighet med riksdagens hemställan avlät 
regeringen en proposition med förslag till 
lag om ändring av 16 kap. 20 a § strafflagen 
(RP 2111981 rd). I propositionen föreslogs 
att bötessvek, dvs. bötesfusk straffbeläggs. 
Enligt propositionen ansågs den göra sig 
skyldig till detta brott som vägrar att till 
myndighet lämna för ådömande av böter er
forderlig uppgift om sina inkomster, sin för
mögenhet, sin underhållsskyldighet eller an
nan omständighet, vilken väsentligen inver
kar på hans betalningsförmåga, eller som för 
att bereda sig materiell fördel hemlighåller 
dylik omständighet eller lämnar oriktig eller 
vilseledande uppgift därom. 

Under riksdagsbehandlingen ansågs det 
emellertid i det skedet vara onödigt att kri
minalisera bötesfusk, i synnerhet som åtgär
der hade vidtagits för att noggrannare utreda 
de omständigheter som inverkar på bötesbe
loppet. Dessutom hade det blivit möjligt att 
kontrollera de uppgifter som lämnas av böt
fällda. De nedan angivna principiella skälen 
ledde till att regeringens proposition fick 
förfalla. 

Att lämna oriktiga uppgifter för bestäm
mande av böter är en rättvisefråga, dock inte 
i samma bemärkelse som vid beskattningen 
där kringgående av skatt kan innebära att de 
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övriga skattebetalarnas skattebörda ökar. En 
rättvisefråga är det närmast i den bemärkel
sen att gärningsmannen genom att lämna 
oriktiga uppgifter kan bli lindrigare bestraf
fad än han enligt lag borde bli. 

Det finns vissa problem förenade med en 
kriminalisering av bötesfusk. I den utsträck
ning som kriminaliseringen föreslogs bli 
genomförd i RP 21/1981 rd skulle den när
mast ha haft en principiell betydelse. Fram
för allt den omständigheten betonades att det 
var förbjudet att ljuga om eller förtiga om
ständigh~ter som inverkade på betalningsför
mågan. A ven om det inte är straffbart så kan 
det inte heller anses vara godtagbart att ljuga 
om eller förtiga omständigheter av denna 
art. Ett sådant förfarande kan leda till att 
sanningshalten i uppgifterna kontrolleras och 
till att saken t.o.m. utreds vid en domstol. 

En kriminalisering får eventuellt inte öns
kad verkan på personer som är inställda på 
att ge oriktiga uppgifter. Om ljugaodet hålls 
inom rimliga gränser är risken för att brottet 
uppdagas inte särskilt stor. Det är arbets
drygt att klarlägga vilka uppgifter som är 
falska om man inte har tillgång till beskatt
ningshandlingarna för vederbörande. Den 
som gör sig skyldig till hötesfusk kan dess
utom ha gjort sig skyldig till skattefusk. Om 
en person misstänks för hötesfusk har han 
inte längre någon skyldighet att hålla sig till 
sanningen i fråga om sina inkomster och sin 
förmögenhet och han har inte heller i övrigt 
någon skyldighet att medverka till utred
ningen av bötesfusket. 

För sådana personers vidkommande som 
vill undvika att bli misstänkta för att lämna 
oriktiga uppgifter, kan kriminaliseringen av 
hötesfusk ha en sådan inverkan att de inte 
överhuvudtaget lämnar några uppgifter om 
sin betalningsförmåga utan låter polisen ut
reda fakta. I RP 21/1981 rd föreslogs också 
kriminalisering av vägran att lämna uppgif
ter. En så omfattande kriminalisering kan 
emellertid anses vara uppenbart oskälig. Of
ta har den bötfållde inte någon klar bild av 
sina sammanlagda inkomster i den bemär
kelse som förutsätts i 2 kap. 4 a § straffla
gen, utan endast en ungefårlig uppfattning 
om dem. Om de bötfällda enligt stadgandet 
om hötesfusk vore skyldiga att vid hot om 
straff exakt uppge sina sammanlagda in
komster, skulle de sannolikt oftare än för 
närvarande låta polisen utreda sina inkom
ster. Detta skulle leda till en ökad arbetsbör
da för polisen och eventuellt till att straffor-

derförfarandets betydelse minskade. 
Den omständigheten att det är straffbart att 

lämna oriktiga uppgifter om sin betal
ningsförmåga kränker i sig inte den i vår 
straffrätt omfattade principen att en brotts
ling inte är skyldig att medverka till utred
ningen av brott som han begått. Att bestäm
ma ett bötesbelopp är inte liktydigt med 
brottsutredning. Det är emellertid skäl att 
vid behov underrätta den bötfällde om orsa
ken till att han avkrävs vissa uppgifter. Upp
gifterna om en persons betalningsförmåga 
kan ibland ha samband med utredningen av 
ett brott. I så fall kan den misstänkte inte 
straffas för hötesfusk om han lämnar orikti
ga uppgifter. 

Olika synpunkter mot en kriminalisering 
av hötesfusk kan således anföras. Det före
kommer emellertid fall där det måste anses 
motiverat att kriminalisera bötesfusk. Då är 
det framförallt fråga om fall där skillnaden 
mellan de lämnade uppgifterna och de verk
liga är stor. I synnerhet om lagstiftningen 
möjliggör medvetet och skrupelfritt hötes
fusk kan detta anses undergräva hela syste
met med bötesstraff. Samtidigt kränker bö
tesfusket de människors rättsuppfattning som 
hederligt lämnar uppgifter om sina inkoms
ter, sin förmögenhet och övriga på dagsbo
tens belopp inverkande omständigheter. En 
negativ inverkan har också den om
ständigheten att det i den offentliga debatten 
förekommit att t.o.m. vissa myndigheter ut
talftt sig nedlåtande om hederliga bötfällda. 

A ven om myndigheterna vid hötesfusk har 
möjligheter att utreda den bötfålldes verkliga 
totalinkomster, är det därpåföljande faststäl
landet av dagsbotens belopp på grundval av 
de utredda totalinkomsterna inte en i egent
lig mening rättslig påföljd för ett klandervärt 
lämnande av oriktiga uppgifter. Det är då 
endast fråga om en lagenlig följd av den 
bötfålldes ursprungliga brott. 

Med stöd av det som anförs ovan föreslås 
en kriminalisering av bötesfusk. För hötes
fusk skall enligt förslaget inte den straffas 
som vägrar lämna för bestämmande av böter 
erforderliga uppgifter eller som förtiger en 
betydelsefull omständighet och inte heller 
den som lämnar andra uppgifter än sådana 
som är väsentligt osanna eller vilseledande. 
Också i sådana fall som inte omfattas av 
kriminaliseringen har myndigheterna befo
genhet att kontrollera sanningshalten i läm
nade uppgifter och när vederbörande vägrat 
lämna uppgifterna skall de alltid utredas på 
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något sätt. 
En revidering av stadgandena om böter 

och ordningsbot har vid justitieministeriet 
beretts av en inom ramen för strafflagspro
jektet tillsatt arbetsgrupp som nyligen avgi
vit sitt betänkande (justitieministeriets lagbe
redningsavdelnings publikation 1/1996). I 
betänkandet föreslås en rad åtgärder i syfte 
att utveckla bötessystemet. Flera av åtgärder
na är ägnade att avsevärt kringskära möjlig
heterna till bötesfusk. Målet är bl.a. att ska
pa förutsättningar för rutinmässig kontroll av 
de inkomstuppgifter som läggs till grund för 
böter. Det är skäl att ompröva behovet av ett 
stadgande om hötesfusk då noggrannare 
uppgifter föreligger om möjligheterna att ge
nomföra förslagen samt om tidtabellen för 
genomförandet. 

Enligt den föreslagna paragrafen är en för
utsättning för straffbarheten att den som 
lämnar osanna eller vilseledande uppgifter 
gör detta för att skaffa sig ekonomisk vin
ning. Enligt förslaget är det således inte 
straffbart att av någon anledning uppge sina 
inkomster till ett större belopp än det verkli
ga. Endast uppsåtligt lämnande av osanna 
eller vilseledande uppgifter är straffbart. 
Uppsåtet framgår oftast av hur stor avvikel
sen är mellan de lämnade och de verkliga 
uppgifterna. Eftersom straffbarheten förut
sätter att de uppgifter som lämnas är väsent
ligt osanna eller vilseledande, torde det i de 
flesta fall inte vara svårt att påvisa uppsåt. 

Med tanke på tillämpningen av det före
slagna stadgandet är det viktigt att definiera 
när uppgifterna är väsentligt osanna eller 
vilseledande. Det kan anses vara fråga om 
lämnande av väsentligt osanna eller vilsele
dande uppgifter framförallt i det fallet att de 
uppgivna inkomsterna endast utgör en liten 
del av de verkliga. Smärre inexaktheter och 
felaktigheter kan inte anses liktydiga med 
bötesfusk. Den bötfålldes personliga förhål
landen kan ha betydelse i saken. En person 
som har inkomster av varierande storlek kan 
inte förutsättas kunna uppge dem lika exakt 
som en person med regelbunden månadslön. 
Innebörden av ordet "väsentligt" kan således 
inte fastställas i form av ett markbelopp eller 
en procentuell andel av de verkliga inkoms
terna. Väsentligt osanna uppgifter är det när
mast frågan om då den bötfällde placerar sig 
i en klart lägre inkomstklass än han de facto 
hör till. 

Väsentlighetskriteriet kan beaktas också 
när det gäller den verkan som den bötfålldes 

uppgifter har på det ådömda bötesbeloppet. 
Om de vid bestämmande av böterna upp
givna inkomsterna leder till att avsevärt läg
re böter ådöms än de faktiska inkomsterna 
skulle förutsätta, kan den osanna uppgiften 
anses vara väsentlig. T.ex. när en bötfälld 
med mycket låga inkomster uppger att han 
inte har några inkomster alls, har den osanna 
uppgiften mycket liten eller ingen inverkan 
på det ådömda bötesbeloppet. Gränsdrag
ningen kan göras utgående från den defini
tion av brutto- respektive nettoinkomst som 
ingår i 2 kap. 4 a § strafflagen. Om den böt
fällde uppger inkomster som underskrider 
det belopp som de facto återstår efter det att 
inkomstskatt till staten och kommun erlagts, 
kan skillnaden anses vara väsentlig. A v den
na anledning skall myndigheterna vid be
stämmandet av bötesbeloppet t.ex. genom att 
ställa frågor förvissa sig om huruvida det är 
fråga om netto- eller bruttoinkomster. 

Det föreslagna stadgandet gör det inte till
låtet att lämna sådana osanna eller vilsele
dande uppgifter som dock inte är väsentligt 
osanna eller vilseledande. Om bristen på 
överensstämmelse med sanningen är mindre 
framträdande, kan myndigheterna liksom nu 
kontrollera uppgifternas sanningshalt. 

De ovan nämnda väsentlighetskriterierna 
kommer delvis att förändras i det fall att 
dagsbotens belopp kommer att bestämmas 
på den s.k. nettoinkomsten. Det är inte möj
ligt att ange något exakt procenttal som 
gräns för när det är fråga om en till väsent
ligt för litet belopp angiven nettoinkomst. 
En lämplig gränsdragning kan också i detta 
avseende anses vara att den bötfällde uppger 
sig höra till en klart lägre inkomstklass än 
har i verkligheten hör till. Så är fallet t.ex. 
om en person med relativt goda inkomster 
uppger sig sakna egentliga förvärvsinkoms
ter eller arbeta inom en låglönebransch och 
ha en motsvarande inkomstnivå eller om en 
person med medelgoda inkomster uppger sig 
leva t.ex. på studiestöd, arbetslöshetsdagpen
ning eller utkomststöd. 

Den som lämnar osanna eller vilseledande 
uppgifter kan enligt det föreslagna lagrum
met ådömas straff endast då han gör detta 
för bestämmande av böter. Kriminalisering
en gäller lämnande av osanna eller vilsele
dande uppgifter inte bara till polisen, all
männa åklagaren och domstolen utan också 
till en administrativ myndighet som har rätt 
att påföra böter. 

Som straffpåföljd för hötesfusk föreslås 
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böter eller fängelse i högst tre månader. 
Ä ven om det här är fråga om lämnande av 
falska uppgifter till en myndighet, dvs. ett 
brott som på grund av att ekonomisk vin
ning eftersträvas påminner om bedrägeribrot
ten, kan det föreslagna straffhotet anses vara 
tillräckligt. 

6 §. Registeranteckningsbrott 

Bland de stadganden som ingick i det förs
ta skedet av totalrevideringen och som träd
de i kraft vid ingången av 1991 finns ett 
stadgande om registeranteckningsbrott Det 
finns inte några sådana erfarenheter av detta 
stadgande, dvs. gällande 16 kap. 21 § straff
lagen, som motiverar en ändring av grundre
kvisitet Den 16 kap. 6 § som föreslås i det
ta sammanhang är följaktligen i sak över
ensstämmande med det gällande stadgandet. 

Det har i rättspraxis förekommit fall som 
motiverar att också försök till registeranteck
ningsbrott kriminaliseras. I ett fall hade sva
randen lämnat in anmälningsdelen av ett 
förfalskat registerutdrag till posten för vida
rebefordran till bilregistercentralen. Efter att 
förfalskningen uppdagats vidarebefordrades 
den felaktiga informationen inte till bilregis
tercentralen. Svaranden ansågs inte ha gjort 
sig skyldig till registeranteckningsbrott (HD 
1993:11). 

l mom. Den gör sig skyldig till registeran
teckningsbrott som l) för att orsaka ett i 
rättsligt avseende betydelsefullt fel i ett all
mänt register, som förs av en myndighet, till 
registermyndigheten lämnar en oriktig upp
gift eller 2) för att bereda sig eller någon 
annan nytta eller för att skada en annan ut
nyttjar ett fel som har tillkommit på det sätt 
som avses i l punkten. 

Syftet med stadgandet är att skydda de av 
myndigheterna upprätthållna allmänna regist
rens tillförlitlighet och registeruppgifternas 
överensstämmelse med sanningen. Flera av 
de register som avses i stadgandet kallas 
också officiellt register, t.ex. befolknings-, 
handels-, motorfordons-, körkorts-, före
nings-, stiftelse-, lagfarts-, jord- och patent
registret. Också t.ex. tomtböckerna anses 
emellertid vara allmänna register. De i ett 
allmänt register ingående uppgifterna skall 
emellertid ha åtminstone en viss relevans 
som bevis i rättsliga sammanhang. 

Ett register av det slag som avses i stad
gandet är allmänt i den bemärkelse som 
stadgas i lagen om allmänna handlingars 

offentlighet. Det är emellertid inte nödvän
digtvis offentligt i den bemärkelsen att all
mänheten har rätt att få uppgifter ur regist
ret. T.ex. det av justitieministeriet förda 
straffregistret är således allmänt i den be
märkelse som avses i stadgandet, medan de 
register över gärningssätt och andra sådana 
register som polismyndigheterna upprätthål
ler av undersökningstekniska skäl och som 
uteslutande är avsedda för internt bruk inte 
kan vara föremål för registerantecknings
brott 

straffet för registeranteckningsbrott är bö
ter eller fängelse i högst tre år. I praktiken 
begås registeranteckningsbrott ofta i anslut
ning till något annat brott, vilket innebär att 
stadgandena om sammanträffande av brott 
skall tillämpas. 

l punkten. Till registeranteckningsbrott 
gör sig för det första den skyldig, som för 
att orsaka ett i rättsligt avseende betydelse
fullt fel i ett allmänt register, som förs av en 
myndighet, till registermyndigheten lämnar 
en oriktig uppgift. En osann uppgift är alltid 
oriktig. Ibland kan också en i och för sig 
sanningsenlig uppgift vara oriktig, ifall den 
på grund av kända brister, framställningssät
tet eller saksammanhanget uppenbart är äg
nad att vilseleda mottagaren. En oriktig upp
gift kan ges till myndigheten muntligt eller 
skriftligt. Den kan också ges genom förmed
ling av en annan person. 

Ett registeranteckningsbrott fullbordas då 
en oriktig uppgift om en omständighet som 
skall införas i ett register har lämnats till en 
myndighet i syfte att myndigheten på grund
valen av denna uppgift skall göra en felaktig 
anteckning i registret. stadgandet förutsätter 
inte att någon felaktig registeranteckning de 
facto görs. Straff för registeranteckningsbrott 
skall ådömas också i det fall att en tjänste
man upptäcker att han fått oriktig informa
tion och därför inte gör någon anteckning i 
registret eller i det fall att tjänstemannen 
efter att ha kontrollerat hur det förhåller sig 
gör en korrekt registeranteckning. 

Gärningens straffbarhet är inte beroende 
av lagligheten i den mottagande tjänsteman
nens eget förfarande. Det är fråga om ett 
registeranteckningsbrott också i det fall att 
tjänstemannen själv inser att anteckningen är 
oriktig och det oaktat gör en felaktig anteck
ning i registret. Om tjänstemannen gör sig 
skyldig till brott mot tjänsteplikt skall på 
hans förfarande tillämpas stadgandena i 40 
kap. strafflagen. 
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2 punkten. Den andra formen av register
anteckningsbrott består i att någon för att 
bereda sig eller någon annan nytta eller för 
att skada en annan utnyttjar ett fel som har 
tillkommit på det sätt som avses i l punk
ten. Ett sådant fel utnyttjas oftast så att gär
ningsmannen ber att ur registret få ett utdrag 
innehållande den felaktiga anteckningen och 
använder utdraget som bevis i något sam
manhang. Han kan t.ex. foga registerutdraget 
till en ansökan som riktas till en myndighet 
eller privatperson. För att det skall vara frå
ga om sådant utnyttjande som avses i lag
rummet förutsätts det emellertid inte nöd
vändigtvis att gärningsmannen själv ber om 
registerutdraget och utnyttjar det. Ett regis
terfört fel kan utnyttjas också i samband 
med att gärningsmannen anhängiggör ett 
ärende med vetskap om att det i samband 
med avgörandet av ärendet kommer att in
hämtas sådan information ur registret som 
enligt vad han vet innehåller ett från rättslig 
synpunkt relevant fel som har åstadkommits 
på det sätt som avses i l punkten. 

Den som utnyttjar felet kan vara antingen 
den som enligt l punkten orsakat det eller 
någon annan person som vet att registeran
teckningel}; har orsakats så som stadgas i l 
punkten. Aven om den som orsakat en fel
aktig anteckning enligt l punkten inte förut
sätts ha gjort detta i vinningssyfte eller för 
att skada någon annan, har den som lämnat 
en oriktig uppgift ofta från första början ha 
haft för avsikt att utnyttja den felaktiga an
teckningen. När han sedermera förverkligar 
sin ursprungliga avsikt, dvs. orsakar ett fel 
och utnyttjar det, betraktas förfarandet som 
ett enda brott. Om gärningsmannen först 
orsakar en felaktig anteckning och eventuellt 
långt senare beslutar utnyttja felet, anses de i 
l respektive 2 punkten angivna gärningarna 
utgöra skilda brott, vilket innebär att stad
gandet om sammanträffande av brott skall 
tillämpas på dem. 

2 m om. Det ovan nämnda rättsfallet (HD 
1993:11) har avslöjat en lucka i kriminalise
ringen. Förfalskningen av den till bilregister
centralen adresserade anmälningsdelen av en 
bils registerutdrag uppdagades redan på pos
ten. Svaranden kunde inte dömas för regis
teranteckningsbrott eftersom den oriktiga 
uppgiften inte hade inkommit till bilregister
centralen, trots att svaranden hade gjort allt 
väsentligt för att fullborda brottet. För 
komplettering av regleringen föreslås att för
sök till registeranteckningsbrott skall bli 

straffbart. 

7 §. Ingivande av osant intyg till myndig
het 

l mom. För ingivande av osant intyg till 
myndighet skall enligt momentet den straffas 
som till en myndighet ger in ett i rättsligt 
hänseende betydelsefullt osant skriftligt in
tyg eller en därmed jämförbar teknisk upp
tagning eller som efter att ha tillverkat ett 
sådant intyg eller en sådan upptagning över
lämnar detta eller denna till någon annan för 
att användas i det nämnda syftet. stadgandet 
föreslås vara subsidiärt. Det skall således 
inte tillämpas om strängare straff för gär
ningen stadgas på något annat ställe i lag. 

Förslaget till 16 kap. 7 § l mom. överens
stämmer annars i sak med gällande 17 kap. 
8 §, men förslaget gäller utöver skriftliga 
intyg också därmed jämförbara tekniska 
upptagningar. Enligt det gällande stadgandet 
straffas den som till en offentlig myndighet 
inger skriftligt intyg, som honom veterligen 
är till innehållet osant, eller som efter att ha 
utfårdat ett sådant intyg överlåter det åt an
nan att användas för sagda ändamål. stad
gandet skall tillämpas om gärningen inte är 
strängare straffbar enligt något annat lagrum. 
Det gällande stadgandet är från år 1948. Det 
har i praktiken inte föranlett några nämnvär
da tolkningsproblem. Till sin språkdräkt är 
stadgandet emellertid i behov av modernise
ring. Maximistraffet ett års fängelse är onö
digt strängt. 

Brottet ingivande av osant skriftligt intyg 
till myndighet påminner i vissa avseenden 
om de i 33 kap. reglerade förfalskningsbrot
ten. Det finns emellertid en avgörande skill
nad. Syftet med stadgandena om förfalsk
ningsbrott är att värna om att dokument och 
annat bevismaterial har det ursprung som de 
uppges ha. Detta innebär att rätt person an
ges som utfårdare eller upphovsman samt att 
dokumentet eller bevismaterialet inte har 
blivit ändrat efter utfärdandet. Bevismaterial 
kan vara oförfalskat till sitt ursprung även 
om det är osant till sitt innehåll. Syftet med 
stadgandet om ingivande av osant intyg till 
myndighet är att säkerställa att dokument 
och motsvarande skriftliga intyg till sitt in
nehåll överensstämmer med sanningen. A v 
väsentlig betydelse när det gäller detta brott 
är att till myndigheterna har lämnats in 
skriftliga uppgifter som är osanna. En förut-
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sättning för tillämpningen av stadgandet är 
inte att den osanna informationen vilseleder 
myndigheten. 

Enligt det föreslagna stadgandet är det 
straffbart att ge in oriktiga uppgifter i skrift
lig form eller som en teknisk upptagning. 
Ett osant skriftligt intyg ges i allmänhet till 
en myndighet i en ansökan eller med en där
till ansluten handling. Den senaste tidens 
kommunikationsteknologiska utveckling gör 
det svårt att längre dra någon exakt gräns 
mellan skriftliga och andra framställningar. 
skriftliga och därmed jämförbara intyg kan 
numera alternativt ges in till myndigheterna 
i form av datadisketter och liknande upptag
ningar som vid behov kan skrivas ut av 
myndigheten. Också per telefax eller med 
motsvarande teknik insända intyg anses vara 
givna i skriftlig form. I stadgandet nämns 
följaktligen också med skriftliga intyg jäm
förbara tekniska upptagningar. Med skriftligt 
intyg skall också jämställas telegram och 
meddelanden som inkommit med elektronisk 
post, om avsändaren och innehållet kan veri
fieras ur dem. 

Det gällande stadgandet förutsätter enligt 
sin ordalydelse inte uttryckligen att intyget 
har en rättslig betydelse. I rättspraxis och 
den juridiska litteraturen har det emellertid i 
allmänhet ansetts att t.ex. en handling duger 
som ett skriftligt intyg endast om den är 
avsedd att bevisa någon rättslig omständig
het. Det föreslagna stadgandets omnämnande 
att intyget eller upptagningen skall ha en 
rättslig betydelse innebär således ett förtyd
ligande av regleringen och skiljer sig i sak 
inte från gällande 17 kap. 8 §. 

Ett skriftligt intyg anses till sitt innehåll 
vara osant enligt motsvarande kriterier som 
ett yttrande i en osann utsaga. Osanningen 
kan bestå i ett påstående om någonting som 
inte existerar. Ett intyg kan vara osant också 
på grund av att en relevant omständighet 
förtigs. Om ett intyg är så avfattat att det 
inte innehåller något uttryckligen falskt på
stående om verkligheten, men icke desto 
mindre ger en väsentligen felaktig bild av ett 
sakförhållande, kan det vara fråga om ingi
vande av osant skriftligt intyg till myndig
het. 

Enligt förslaget är det för det första straff
bart att till en myndighet ge in ett osant in
tyg eller en osann upptagning. Intyget kan 
vara upprättat antingen av den som ger in 
det eller av någon annan person. T.ex. om 
en parts biträde i en rättssak på sin huvud-

370036 

mans vägnar upprättar ett osant skriftligt 
intyg som sedan huvudmannen ger in till en 
myndighet, gör sig huvudmannen skyldig till 
ingivande av osant skriftligt intyg till myn
dighet förutsatt att han känner till hur det 
förhåller sig med intyget. Om ett ombud 
eller biträde i sin huvudmans namn avsikt
ligt upprättar ett osant intyg och överlämnar 
detta till en myndighet, gör sig ombudet 
skyldigt till det brott som avses i det före
slagna stadgandet. Om ombudets eller biträ
dets skriftliga intyg är baserat på osanna 
uppgifter som de fått av huvudmannen och 
även den som upprättar intyget känner till 
att uppgifterna är osanna, gör sig den som 
upprättar intyget såsom gärningsman skyldig 
till det brott som avses i det föreslagna stad
gandet då han överlämnar intyget till en 
myndighet. Uppgiftslämnaren betraktas då 
som anstiftare eller medhjälpare till brottet. 
Om däremot ett skriftligt intyg som upp
gjorts av ett ombud eller biträde är baserat 
på osanna uppgifter som han fått av huvud
mannen, men den som upprättar intyget tror 
att uppgifterna överensstämmer med san
ningen, gör sig huvudmannen själv såsom 
gärningsman skyldig till ingivande av osant 
skriftligt intyg till myndighet, i och med att 
ombudet eller biträdet ger intyget till en 
myndighet. I det sistnämnda fallet handlar 
den som ger de osanna uppgifterna i egen
skap av en s.k. medelbar gärningsman. 

Det är inte nödvändigt att handlingen eller 
upptagningen uttryckligen rubricerats som 
ett intyg. Som ett intyg som avses i förslaget 
kan betraktas t.ex. en falsk räkning, ett 
falskt kvitto eller kontoutdrag, ett falskt mö
tesprotokoll, en falsk meritförteckning eller 
ett till en myndighet riktat falskt skriftligt 
meddelande av något slag. För att en skrift
lig framställning eller en motsvarande tek
nisk upptagning skall kunna betraktas som 
ett i rättsligt hänseende betydelsefullt bevis, 
bör därav framgå vem som i egenskap av 
utställare av intyget svarar för att det över
ensstämmer med sanningen. För att brottet 
skall anses vara fullbordat förutsätts det där
emot inte att den som givit eller upprättat 
intyget egenhändigt har undertecknat detta. 

Den andra gärningsformen som nämns i 
förslaget är tillverkning av ett osant skriftligt 
intyg eller en därmed jämförbar teknisk upp
tagning samt överlämnande av detta eller 
denna till någon annan för att användas i det 
nämnda syftet. Det är fråga om denna gär
ningsform t.ex. då den som är part i en rätts-
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sak upprättar ett osant skriftligt intyg och 
ger detta till sitt ombud för ingivande till en 
domstol eller en myndighet. En förutsättning 
för att brottet skall fullbordas är härvid inte 
att intyget inges till en myndighet. Om den 
person till vilken det osanna intyget har gi
vits för vidarebefordran till en myndighet 
vet att intyget är osant, gör han sig också 
skyldig till det ifrågavarande brottet när han 
överlämnar intyget till myndigheten. 

Gärningsmannen skall ha vetskap om att 
intyget är osant till sitt innehåll. För att upp
såt skall föreligga räcker det inte att han vet 
att intyget eventuellt är oriktigt. Uppsåt in
begriper insikt om att intygets mottagare 
eller tilltänkta mottagare är en myndighet. 

Det föreslås att straffstadgandet skall vara 
subsidiärt. Om gärningen uppfyller rekvisitet 
för något strängare straffbart brott skall stad
gandet inte tillämpas. Sådana brott är t.ex. 
skattebedrägeri, subventionsbedrägeri, bedrä
geri, gäldenärsbedrägeri, osann utsaga, falsk 
angivelse (i förslaget till 15 kap.) och regis
teranteckningsbrott (i förslaget till 16 kap.). 

Straffet för ingivande av osant intyg till 
myndighet föreslås vara böter eller fängelse 
i högst sex månader. 

2 m om. Det föreligger inte något allmänt 
behov att kriminalisera osanna uppgifter som 
ges till en myndighet muntligen, per telefon 
eller i någon annan motsvarande form. Rek
visiten för vissa andra brott kan uppfyllas 
också genom ett osant muntligt yttrande. 
Sådana brott är till exempel osann utsaga, 
falsk angivelse, lämnande av oriktiga per
sonuppgifter, hötesfusk och registeranteck
ningsbrott Om syftet med att ge oriktig in
formation är att skaffa sig ekonomisk vin
ning eller skada en annan, kan det vara frå
ga om bedrägeri. Att tillämpningen av 
straffstadgandet allmänt utsträcks till munt
liga framställningar kan vara problematiskt 
också på grund av de bevisningsproblem 
som är förenade med muntlig information. 

I vissa situationer är det dock skäl att ut
sträcka straffbarheten för givande av osanna 
uppgifter till att gälla också osanna muntliga 
uppgifter. Enligt det föreslagna momentet 
döms också den för ingivande av osant intyg 
till myndighet som bedriver verksamhet som 
är underställd särskild myndighetstillsyn el
ler dennes företrädare eller en person som är 
anställd hos denne eller den som är revisor 
för ett samfund som står under tillsyn, som i 
anslutning till en granskning som utförs med 
stöd av Jag eller i övrigt vid uppfyllandet av 

en i Jag stadgad upplysningsskyldighet, för 
tillsynsmyndigheten uppger en i rättsligt 
hänseende betydelsefull osann muntlig upp
gift. 

Momentet skulle inte gälla sådan övervak
ning som utförs till exempel av polis eller 
beskattningsmyndigheter, vilken i princip 
alla medborgare och samfund är underställ
da. I momentet skulle det vara fråga om så
dan lagstadgad övervakning som riktas mot 
särskilda typer av verksamhet. Sådan över
vakning utförs till exempel av finansinspek
tionen. Enligt l § lagen om finansinspektio
nen (503/93) utövar finansinspektionen vid 
Finlands bank tillsyn över finansmarknaden 
och dem som är verksamma på den. I lagens 
2 § uppräknas tillsynsobjekten; sådana är 
bland annat sådana kreditinstitut som defini
eras i kreditinstitutslagen ( 1607/93 ). I Jagens 
11 § stadgas om finansinspektionens gransk
ningsrätt och rätt att få uppgifter. I l O § la
gen om konkurrensbegränsningar ( 480/92) 
stadgas om skyldighet för en näringsidkare 
eller en sammanslutning av näringsidkare att 
ge konkurrensverket och länsstyrelsen de 
uppgifter och handlingar som behövs för 
utredning av en konkurrensbegränsning eller 
konkurrensförhållandena. I Jagens 20 § stad
gas om konkurrensverkets och länsstyrelsens 
rätt att förrätta inspektioner. Tillsynen över 
försäkringsbolag ankommer enligt lagen om 
försäkringsbolag på social- och hälsovårds
ministeriet. I Jagens 14 kap. stadgas om 
granskningsrätt och rätt att få uppgifter. 

Dylik särskild tillsyn är sanktionerad med 
hjälp av staffstadganden. I vissa fall stadgas 
det också i dem straff för givande av osann 
muntlig utsaga. I 199 § 4 punkten lagen om 
andelslag (247/54), 27 § l mom. lagen om 
konkurrensbegränsningar, 98 § 2 mom. kre
ditinstitutlagen och 68 § 2 mom. lagen om 
placeringsfonder ( 480/87), stadgas straff 
också för ingivande av annan än skriftlig 
osann eller vilseledande uppgift till en myn
dighet. straffbarheten bibehålls också för 
ingivande av dylika muntliga uppgifter, då 
man i det föreslagna 2 mom. särskilt nämner 
muntliga uppgifter. I varje fall förutsätts det 
att skyldigheten att ge uppgifter i samband 
med en granskning eller annars grundas på 
lag. 

Med att uppgiften skall vara osann och i 
rättsligt hänseende betydelsefull avses det
samma som i l mom. stadgandena om en 
juridisk persons straffansvar kan inte tilläm
pas på överträdelser av detta straffstadgande, 
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liksom inte heller på en i l mom. avsedd 
gärning. 

De straffstadganden som gäller ingivande 
av osanna uppgifter till myndigheter och 
som finns i andra lagar än strafflagen före
slås i allmänhet bli upphävda. I de lagar där 
det behövs kriminalisering av sådana munt
liga osanna utsagor som 2 mom. inte gäller, 
kommer emellertid att kvarstå sådana straff
stadganden som gäller osann utsaga och som 
är förenade med höteshot 

8 §. Usurpation av tjänstemannabefogen
het 

Gällande 16 kap. 14 § strafflagen härstam
mar från år 1889. I lagrummet stadgas om 
s.k. egenhandsrätt (l mom.) och om s.k. 
usurpation av tjänstemannabefogenhet (2 
mom.). Den gör sig skyldig till egenhands
rätt som "olovligen pantar något till sig eller 
annorledes sjelf tager sig rätt". Usurpation 
av tjänstemannabefogenhet innebär att någon 
eljest utan laga rätt har företagit en handling 
som får utföras endast av en behörig tjänste
man. På usurpation av tjänstemannabefogen
het tillämpas en särskild strängare straffskala 
om gärningen har begåtts i bedräglig avsikt. 

Trots likheterna uppvisar brotten tydliga 
särdrag. Egenhandsrätt innebär att en rättsin
nehavare själv förverkligar sin rätt utan 
myndigheternas medverkan, även om rätten 
är av ett sådant slag att den kan förverkligas 
endast genom myndigheternas förmedling. 
Vid egenhandsrätt går det att utpeka en en
skild person som denna olagliga åtgärd rik
tas mot, t.ex. en gäldenär, en hyresgäst, en 
arbetstagare eller en ägare till ett visst före
mål. Vid usurpation av tjänstemannabefo
genhet riktar sig gärningen inte nödvändigt
vis mot en privatperson, även om detta är 
möjligt. Vid egenhandsrätt är det fråga om 
att någon försöker förverkliga sin rätt i fel 
ordning. Vid usurpation av tjänstemannabe
fogenhet riktar sig gärningen inte mot någon 
rätt, utan brottet innebär att någon tar sig 
befogenheter som endast tillkommer en 
myndighet. Vid egenhandsrätt uppträder gär
ningsmannen inte som en myndighet, men 
vid usurpation av tjänstemannabefogenhet 
gör han det i regel. Usurpation av tjänste
mannabefogenhet är ett brott som riktar sig 
direkt mot myndigheterna, närmast mot des
sas befogenheter, medan egenhandsrätt en
dast indirekt riktar sig mot myndigheterna. 

A v dessa orsaker har stadgandet om usur-

pation av tjänstemannabefogenhet inte tagits 
in i förslaget till 16 kap. om brott mot myn
digheter utan i förslaget till 17 kap. om brott 
mot allmän ordning. Ett stadgande om egen
handsrätt föreslås bli intaget i 17 kap. 9 § 
strafflagen. 

Usurpation av tjänstemannabefogenhet kan 
förekomma i situationer där gärningsmannen 
samtidig gör sig skyldig till något annat 
brott, t.ex. uppträder i egenskap av tjänste
man för att begå ett tillgreppsbrott. Ett ut
tryckligt stadgande om usurpation måste 
emellertid alltjämt anses vara behövligt. Det 
är skäl att vid hot om straff förhindra att i 
princip vem som helst kan vidta åtgärder 
som enligt lag och med stöd av stadganden 
och bestämmelser som givits med stöd därav 
får vidtas endast av en myndighet som är 
behörig att utöva offentligt makt. Vår rätts
ordning känner visserligen till situationer där 
också en privatperson kan vidta åtgärder 
som i allmänhet ankommer på en myndig
het. Som exempel kan nämnas den i l kap. 
l § l mom. tvångsmedelslagen stadgade 
allmänna rätten att gripa. Dessa fall är emel
lertid exceptionella och baserade på uttryck
liga stadganden. 

Gällande 16 kap. 14 § 2 mom. är onekli
gen föråldrat till sin ordalydelse och därför i 
behov av revidering. Brottsbenämningen, 
som förekommer också i den juridiska litte
raturen och i praxis, kan anses beskriva 
brottet väl. stadgandet om usurpation av 
tjänstemannabefogenhet föreslås bli infört i 
16 kap. 8 § strafflagen. 

Det finns två typer usurpation av tjänste
mannabefogenheter. Detta brott gör sig för 
det första den skyldig till som utan laglig 
rätt vidtar en åtgärd som endast får vidtas av 
en behörig myndighet som utövar offentlig 
makt. Som den andra gärningsformen anges 
i det föreslagna lagrummet att någon annars 
uppträder i föregiven egenskap av tjänste
man i offentlig tjänsteutövning. 

Syftet med gärningen skall vara att vilsele
da någon annan. Detta krav ställs inte i den 
gällande lagen, men i praktiken inbegriper 
denna typ av kränkande egenmäktigt tagande 
av tjänstemannabefogenhet i regel någon 
form av försök att vilseleda en annan. Något 
syfte att vilseleda torde inte föreligga i vissa 
fall som i övrigt uppfyller de i 2 punkten 
angivna förutsättningarna, t.ex. när någon på 
skoj uppträder som polis, soldat eller bil
jettkontrollör på tåg. Genom att uppställa 
förutsättningen att gärningen begås i vilsele-
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dande syfte vill man undanta denna typ av 
harmlösa upptåg från kriminaliseringen. En 
förutsättning för tillämpning av stadgandet 
är däremot inte att det kan visas att någon 
annan verkligen har blivit vilseledd. 

Uttrycket "offentlig makt" används i 
samma betydelse som i 2 kap. 12 § och i 
förslaget till 16 kap. l § om våldsamt mot
stånd mot tjänsteman. Till denna del hänvi
sas till det som anförs i motiveringen till det 
förslagna stadgandet om våldsamt motstånd 
mot tjänsteman. 

l punkten. Den som utan laglig rätt vidtar 
en åtgärd som endast får vidtas av en behö
rig myndighet som utövar offentlig makt 
förfar i allmänhet på ett sådant sätt att han 
med vilseledande av andra uppträder som 
om han faktiskt vore en tjänsteman och i 
den egenskapen berättigad att vidta en viss 
tjänsteåtgärd. Som exempel kan nämnas det 
då och då i praktiken förekommande fallet 
att en privatperson uppträder som polis och 
därvid verkställer beslag, husrannsakan, 
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. En 
före detta tjänsteman betraktas som en pri
vatperson. T.ex. en polisman som blivit pen
sionerad eller som avgått från sin tjänst eller 
avskedats och som vidtar någon av de 
nämnda åtgärderna gör sig skyldig till usur
pation av tjänstemannabefogenhet 

Usurpation av tjänstemannabefogenhet kan 
begås även så att gärningsmannen inte be
strider att han uppträder i egenskap av pri
vatperson men likafullt vidtar en åtgärd som 
endast får vidtas av en behörig tjänsteman. 
T.ex. en person som, utan att ens påstå sig 
vara tjänsteman, på en allmän väg börjar 
stanna eller granska fordon eller vidtar andra 
sådana åtgärder som avses i 93-97 §§ väg
trafiklagen gör sig eventuellt skyldig till 
usurpation av tjänstemannabefogenhet Vil
seledandet är såtillvida ett element i detta 
brott att gärningsmannen låter förstå att ock
så en privatperson får vidta myndighetsåt
gärder av det ifrågavarande slaget. 

Också en tjänsteman, en offentligt anställd 
arbetstagare eller någon annan som avses i 2 
kap. 12 § strafflagen kan göra sig skyldig 
till usurpation av tjänstemannabefogenhet. 
En förutsättning är emellertid att en sådan 
person vidtar en åtgärd som inte står i något 
sakligt samband med de uppgifter som följer 
av hans egen ställning. Det är fråga om 
usurpation av tjänstemannabefogenhet t.ex. 
när någon vidtar åtgärder som ankommer på 
ett annat offentligt samfund än det där gär-

ningsmannen är anställd. Detsamma är fallet 
då någon vidtar myndighetsåtgärder som får 
vidtas endast av en myndighet som tillhör en 
annan myndighetsorganisation. T.ex. en 
kommunfullmäktig, en grundskollärare eller 
en tjänsteman vid ett centralt ämbetsverk 
som börjar utöva polisbefogenheter gör sig 
således skyldig till usurpation av tjänsteman
nabefogenhet. I vissa fall kan också som 
tillhör samma myndighetsorganisation som 
en behörig tjänsteman den begå detta brott. 
Således kan t.ex. den göra sig skyldig till 
usurpation av tjänstemannabefogenhet som i 
egenskap av byråsekreterare vid en polisin
rättning beordrar husrannsakan eller något 
annat tvångsmedel. 

Om en person i tjänstemannaställning har 
vidtagit åtgärder som tillkommer den myn
dighetsorganisation som han företräder men 
som inte uttryckligen hör till hans behörig
het, kan det i vissa fall uppkomma tolk
ningsproblem. Det är inte nödvändigtvis frå
ga om usurpation av tjänstemannabefogenhet 
då en tjänsteman i sin egen verksamhet har 
överskridit sin behörighet och vidtagit en 
åtgärd som ankommer t.ex. på hans förman. 
På en sådan gärning kan tillämpas närmast 
vad som i 40 kap. 7, 8, 10 och 11 §§ stad
gas om missbruk av tjänsteställning och 
brott mot tjänsteplikt. Det är i allmänhet inte 
heller fråga om usurpation av tjänstemanna
befogenhet när en tjänsteman vidtar en tjäns
teåtgärd som han inte har lov att vidta utan 
sin förmans förordnande. T.ex. en polisman 
som inte har rätt att besluta om anhållande 
gör sig således inte skyldig till usurpation av 
tjänstemannabefogenhet när han beslutar 
anhålla en misstänkt person som han har 
gripit. Den typ av behörighetsöver
skridningar som det här är fråga om måste 
således granskas enbart utgående från stad
gandena om missbruk av tjänsteställning och 
brott mot tjänsteplikt. En polisman gör sig 
däremot skyldig till usurpation av tjänste
mannabefogenhet när han beslutar häkta en 
misstänkt, eftersom häktning av en misstänkt 
inte längre ankommer på polismyndigheterna 
utan på den i målet behöriga domstolen. I 
fall av det sistnämnda slaget skall utöver 
stadgandena om usurpation av tjänstemanna
befogenhet tillämpas stadgandena om tjäns
tebrott 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet är enligt förslaget att vidtagandet av 
myndighetsåtgärden sker orättmätigt. I vår 
rättsordning ingår ett antal stadganden vilka 
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berättigar en privatperson att vidta åtgärder 
som ankommer på en myndighet. T.ex. en
ligt 3 kap. 8 § strafflagen kan en privatper
son bistå polisen eller någon annan myndig
het med att använda maktmedel. I motive
ringen till det föreslagna stadgandet om 
våldsamt motstånd mot tjänsteman nämns 
också andra exempel på fall där en privat
person kan bistå en myndighet. I 1 kap. 1 § 
tvångsmedelslagen stadgas om allmän rätt 
att gripa. I 12 § förordningen om införande 
av strafflagen stadgas om rätt att återta 
egendom. En sådan åtgärds berättigande kan 
härledas också ur vad som i 3 kap. 1 O § 
strafflagen stadgas om nödtillstånd. Om så
ledes någon efter en trafikolycka börjar diri
gera trafiken förbi olycksplatsen för att polis 
och ambulans skall kunna komma fram så 
snabbt som möjligt gör han sig inte skyldig 
till egenmäktigt tagande av tjänstemannabe
fogenhet, trots att privatpersoner inte har rätt 
att dirigera trafiken. Enligt 58 § vägtrafikla
gen är den som varit inblandad i en trafik
olycka rentav skyldig att delta i åtgärder till 
vilka olyckan ger anledning. Dessa åtgärder 
kan inkludera temporärt dirigerande av trafi
ken på en olycksplats. 

2 punkten. Den andra formen av usurpa
tion av tjänstemannabefogenhet innebär en
ligt förslaget att någon annars uppträder i 
föregiven egenskap av tjänsteman i offentlig 
maktutövning. Gällande 16 kap. 14 § 2 
mom. strafflagen gäller inte sådant uppträ
dande som tjänsteman vari inte ingår vidta
gande av någon myndighetsåtgärd. Vissa 
former av uppträdande såsom tjänsteman 
kriminaliseras emellertid i 42 kap. 5 a §. 
Enligt detta stadgande straffas den som of
fentligen eller i samkväm bär sådan uniform, 
som inte åtföljer hans rang eller tjänst, eller 
som utan vederbörligt tillstånd använder mi
litärdräkt. Det nämnda stadgandet har ingen 
nämnvärd praktisk betydelse och i våra da
gar är det inte längre nödvändigt att krimi
nalisera användning av uniform eller militär
dräkt. 

I praktiken kan det emellertid förekomma 
sådana klandervärda fall där någon i syfte 
att vilseleda en annan utger sig för att vara 
tjänsteman, utan att dock i egentlig mening 
utöva tjänstebefogenheter. Det kan t.ex. vara 
fråga om att i någon tjänstemans namn ge 
utlåtanden eller framföra uppfattningar till 
tidningspressen eller till andra kommunika
tionsmedier. Det finns tjänstemannagrupper 
som har rätt att avgiftsfritt eller till nedsatt 

pris utnyttja tjänster som produceras av of
fentliga samfund och andra. Om någon t.ex. 
i föregiven egenskap av en sådan tjänsteman 
reser gratis på järnvägen, uppfyller handling
en i sig närmast rekvisitet för lindrigt bedrä
geri enligt 36 kap. 3 §. Det kan vara fråga 
om usurpation av tjänstemannabefogenhet 
om vederbörande under resan inför övriga 
passagerare uppträder i föregiven egenskap 
av en tjänsteman som utövar offentlig makt. 
T.ex. poliser och läkare har förtursrätt på 
skärgårdsfårjor. Det kan således vara fråga 
om usurpation av tjänstemannabefogenhet då 
någon kör förbi en lång bilkö och därvid 
utger sig vara den lokale polischefen eller 
hälsocentralläkaren. Det ankommer på myn
digheterna bl.a. att ge råd till medborgarna 
när dessa planerar sitt eget handlande, t.ex. 
informera dem om rättsliga aspekter på sa
ken. Om en utomstående person i föregiven 
egenskap av en myndighet ger denna typ av 
råd kan mottagaren lida skada på grund av 
att råden är felaktiga. Den myndighet som är 
insatt i ärendena och i vars namn vederbö
rande har uppträtt kan också utsättas för nå
gon form av olägenhet. Med tanke på sådan 
myndighetsrådgivning kan innehållet i råd
givningen emellertid inte uppställas som en 
förutsättning för att det skall vara fråga om 
usurpation av tjänstemannabefogenhet För 
att det skall vara fråga om detta brott förut
sätts det i allmänhet att någon i syfte att vil
seleda uppträder i föregiven egenskap av 
myndighet. 

För att usurpation av tjänstemannabefogen
het skall vara straffbart förutsätts gärningen 
vara uppsåtlig. Uppsåt inbegriper att gär
ningsmannen vet att den åtgärd som han 
vidtar är av ett sådant slag att den får vidtas 
endast av en behörig myndighet. Om gär
ningsmannen själv är en sådan tjänsteman 
som avses i 2 kap. 12 § innefattar uppsåt 
vetskap om att åtgärden inte står i något 
sakligt samband med gärningsmannens egna 
tjänsteåligganden. 

I förslaget ingår inte någon mot gällande 
16 kap. 14 § 2 mom. svarande särskild ska
la för sådana fall där en gärning begås i be
dräglig avsikt. Förslaget bygger på att den 
som i bedrägligt syfte vidtar en åtgärd som 
ankommer på en myndighet samtidigt i all
mänhet uppfyller åtminstone rekvisitet för 
ett straffbart bedrägeriförsök. Om således 
någon t.ex. i föregiven egenskap av polis ge
nom vilseledande skaffar sig orättmätig eko
nomisk vinning, skall på gärningen tillämpas 
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såväl stadgandet om usurpation av tjänste
mannabefogenhet som stadgandet om bedrä
geri, enligt stadgandena om sammanträffan
de av brott. Usurpation av tjänste
mannabefogenhet kan samtidigt uppfylla 
rekvisiten också för t.ex. stöld, utpressning 
eller något förfalskningsbrott Det är fråga 
om förfalskning enligt 33 kap. l § när en 
person som uppträder i föregiven egenskap 
av tjänsteman tillverkar ett falskt tjänstemär
ke eller något annat bevis på att han är 
tjänsteman eller förfalskar ett sådant i syfte 
att använda det som ett vilseledande bevis 
på att han är tjänsteman eller om han använ
der ett falskt eller förfalskat sådant bevisme
del som vilseledande bevis. 

straffet för usurpation av tjänstemannabe
fogenhet föreslås vara böter eller fängelse i 
högst sex månader. 

9 §. Överträdelse av myndighetsförbud 
som gäller egendom 

l mom. Enligt förslaget gör man sig skyl
dig till överträdelse av myndighetsförbud 
som gäller egendom om man orättmätigt 

l) bryter lås, sigill, hinder eller en marke
ring varmed en myndighet har stängt eller 
avspärrat ett föremål eller något annat objekt 
på annat sätt bryter sig in i ett föremål eller 
ett annat objekt som på detta sätt stängts av 
en myndighet, 

2) tränger in i en byggnad eller ett rum 
som har stängts av en myndighet eller an
nars bryter mot ett förbud som med stöd av 
6 kap. 2 § tvångsmedelslagen har utfårdats 
för att säkerställa utredning av ett brott, 

3) tar befattning med lös egendom som är 
föremål för beslag, kvarstad eller utmätning 
eller vars flyttning till en annan plats har 
förbjudits av en myndighet, eller 

4) i strid med ett skingringsförbud eller 
något annat myndighetsförbud skingrar eller 
överlåter egendom eller i strid med ett betal
ningsförbud betalar en fordran eller lön. 

Det föreslagna stadgandet överensstämmer 
i stort sett med gällande 16 kap. 17 och 
18 § §. Enligt gällande 16 kap. 17 § l mo m. 
straffas den som utan lov uppsåtligen bryter 
en myndighets eller en tjänstemans insegel, 
varmed en sak eller skrift har blivit förseg
lad. Det sistnämnda lagrummet härstammar 
från år 1889. Enligt paragrafens 2 mom. 
straffas den som uppsåtligen tar befattning 
med egendom som är föremål för beslag, 
kvarstad, utmätning eller förbud mot flytt-

ning till annan plats, eller som skaffar sig 
tillträde till en byggnad eller ett rum som 
har stängts av en myndighet eller som an
nars bryter mot ett beslut som en myndighet 
med stöd av 6 kap. 2 § tvångsmedelslagen 
har meddelat för att säkerställa utredning av 
brott. Enligt gällande 16 kap. 18 § straffla
gen straffas den som bryter emot ett lagligt 
förbud att skingra eller föryttra löst eller fast 
gods eller att utgiva annans egendom. Detta 
stadgande härstammar från år 1889. 

Syftet med det föreslagna stadgandet är att 
säkerställa genomförandet av vissa av tull-, 
utsöknings- och polismyndigheterna i tjäns
ten givna föreskrifter rörande egendom i 
sådana fall där föremålet för förskriften inte 
direkt har kunnat omhändertas av myndig
heterna. 

En förutsättning för en konsekvent tillämp
ning av det föreslagna stadgandet är att den 
myndighet som utfårdat förbudet rörande 
egendomen har lagstadgad befogenhet att 
utfärda ett sådant förbud. 

l punkten. stadgandet om brytande av ett 
hinder eller en markering varmed en myn
dighet har stängt eller avspärrat ett föremål 
eller något annat objekt gäller för det första 
i utsökningsärenden. Enligt 4 kap. 17 § ut
sökningslagen skall lösören som utmäts, om 
de inte omhändertas av utmätningsmannen, 
sättas i förvar och förseglas med sigill eller 
utmärkas på något annat sätt så att det 
märks att egendomen har blivit utmätt. På 
samma sätt kan man enligt 7 kap. utsök
ningslagen förfara vid beslag av lös egen
dom i syfte att säkerställa utsökning. Enligt 
4 kap. l O § tvångsmedelslagen kan sådan 
utmärkning användas också när ett föremål 
tas i beslag vid förundersökningen i ett 
brottmål. Enligt 43 § 2 mom. tullagen har 
en tullman vid förundersökning som utförs 
av tullmyndighet samma rätt att vidta utred
ningsåtgärder och använda tvångsmedel som 
en polisman vid polismyndighets förunder
sökning. Markeringar som anger avspärrning 
görs även i olika skeden av statliga och 
kommunala valförrättningar. 

Tullmyndigheterna har enligt 14 § l mom. 
tullagen bl.a. rätt att sätta tullsigill, tullås 
eller annat identifikationsmärke på fordon, 
vara, lager eller annan plats vilka är under 
tullövervakning samt att avspärra, stänga 
eller tömma vissa områden samt att förbjuda 
eller begränsa trafik på sådan plats och så
dant område samt rörelse i sådant fordon. 
Enligt internationella konventioner kan en 
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utländsk myndighet ha motsvarande befo
genhet att uppställa begränsningar som gäl
ler gods eller transportmedel som förs in i 
Finland eller transporteras via Finland. 

Avspärrning av ett föremål eller objekt 
kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom lås
ning, med vax- eller blysigill, med tejpband, 
med papper och lim eller på något annat 
motsvarande sätt. A v väsentlig betydelse är 
att myndighetens markering klart anger att 
föremålet blivit avspärrat samt att den klart 
anger att markeringen gjorts av en myndig
het. Eftersom syftet med stadgandet är att 
skydda endast markeringar varmed föremål 
avspärras så att obehöriga inte kan komma 
åt dem, hör vissa typer av kontrollmärken 
(t.ex. på kött och vissa andra livsmedel) el
ler varningsmärken (t.ex. på tobaksproduk
ter) inte till de myndighetsmarkeringar som 
avses i detta lagrum. 

Med brytande av en myndighets hinder 
avses att hindret öppnas, söndras, skadas 
eller avlägsnas på ett sådant sätt att det inte 
längre uppfyller sitt ändamål. Ett hinder an
ses på motsvarande sätt bli brutet t.ex. då en 
markering söndras eller skadas eller då den 
förstörs eller nedsmutsas på ett sådant sätt 
att dess budskap försvinner, samt då marke
ringen helt och hållet avlägsnas. Om ett hin
der eller en markering också i skadat skick 
fungerar så som avsett, måste skadandet be
dömas i enlighet med stadgandena om ska
degörelsebrott. 

Enligt denna punkt straffas också den som 
på annat sätt än genom att bryta ett lås, si
gill, hinder eller en markering som placerats 
av en myndighet, bryter sig in i ett föremål 
eller ett objekt som stängts av en myndighet. 

En förutsättning för straffbarhet är att 
myndighetens markering bryts eller att in
brottet i övrigt sker orättmätigt. Brottet för
utsätter uppsåt, vilket inbegriper vetskap om 
att det är fråga om en myndighets markering 
som gjorts i avsikt att avspärra ett objekt 
samt vetskap om att gärningsmannen saknar 
rätt att bryta denna eller rätt till inbrottet. 
Om gärningsmannen med fog tror sig vara 
berättigad att bryta eller avlägsna markering
en eller att bryta sig in i det stängda före
målet eller objektet, är hans förfarande inte 
uppsåtligt. 

2 punkten. Syftet med detta lagrum är att 
säkerställa att en förundersökningsmyndig
hets föreskrifter om avspärrning av en ut
redningsplats blir iakttagna. Enligt 6 kap. 
2 § tvångsmedelslagen får, för att säkerställa 

utredningen av ett brott, byggnader eller rum 
stängas och tillträde till ett bestämt område 
förbjudas eller förbud utfårdas mot att flytta 
något föremål eller mot någon motsvarande 
åtgärd. Om avspärrning av utredningsplats 
gäller i tillämpliga delar vad som i 4 kap. 
stadgas om beslag. 

3 punkten. Enligt denna punkt är det vid 
hot om straff förbjudet att ta befattning med 
lös egendom som är föremål för beslag, 
kvarstad eller utmätning eller vars flyttning 
till en annan plats har förbjudits av en myn
dighet. 

Med beslag avses i detta sammanhang 
bl.a. sådana tvångsmedel vid förundersök
ning av brottmål som regleras i 4 kap. 
tvångsmedelslagen och sådant i 7 kap. rätte
gångsbalken nämnt beslag såsom säkringsåt
gärd, för vars verkställighet egendom i en
lighet med 7 kap. utsökningslagen har tagits 
i beslag. Beslag kan enligt lag användas som 
säkringsåtgärd också i flera andra situatio
ner. Följande exempel kan nämnas. I 
42-48 §§ tryckfrihetslagen stadgas att 
tryckalster som är förgripliga till sitt innehåll 
kan beläggas med kvarstad. Enligt 59 och 
68 §§ patentlagen kan beslag i vissa fall till
gripas för att trygga dens rättigheter som 
lidit patentintrång. Beslag kan vidare använ
das i de fall som avses i 37 § 2 mom. varu
märkeslagen (7/64). Enligt 13 § lagen om 
enskilda skogar ( 412/67) kan olovligen av
verkat virke beläggas med kvarstad. I 
96-97 §§ alkohollagen (459/68) stadgas 
om beslag av alkoholhaltiga ämnen och i 
10 § narkotikalagen (1289/93) om beslag av 
narkotika. Enligt 61 § l mom. (1210/95) 
ellagen får sådan elmateriel beslagtas som är 
till salu eller förs i handeln och som inte 
vederbörligen har besiktigats och godkänts. 
stadganden om beslag finns vidare i 68 § 
kärnenergilagen. stadganden om beslag som 
säkringsåtgärd finns också i lagen om säker
ställande av indrivningen av skatter och av
gifter (395/73). 

Med kvarstad avses sådant i 3 kap. tvångs
medelslagen reglerat beslagtagande av lös 
egendom som sker i syfte att trygga verk
ställigheten av böter eller en skadestånds
eller förverkandepåföljd. I 4 kap. utsök
ningslagen stadgas om utmätning. Utmätning 
skiljer sig från beslag och kvarstad såtillvida 
att utmätningen inte är en tillfällig säkrings
åtgärd utan en åtgärd varmed egendom om
händertas av en myndighet för att användas 
till betalning av en borgenärs fordran eller 
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till förverkligande av en rättighet som hänför 
sig till ett föremål. Ett förbud mot flyttning 
av lösöre kan bl.a. utfårdas av en utsök
ningsmyndighet i syfte att trygga förvaring
en av utmätt lös egendom eller med stöd av 
9 § lagen om undersökning av olyckor av en 
undersökningskommission eller någon annan 
behörig myndighet. 

Befattningstagande med lös egendom avser 
alla sådana åtgärder som försvårar förverkli
gandet av syftet med beslag, kvarstad, ut
mätning eller flyttningsförbud. Det kan vara 
fråga om att dölja lös egendom eller förstöra 
den och, åtminstone i vissa fall, om att ska
da egendomen. Sådan enbart genom någon 
rättshandling skeende överlåtelse av lös 
egendom som inte äventyrar en myndighets
åtgärd utgör däremot inte befattningstagande 
med lös egendom i den bemärkelse som av
ses här. Sådan lös egendom får således t.ex. 
säljas under sådana villkor att köparen får 
egendomen efter att beslaget, kvarstaden 
eller utmätningen har återgått eller att han 
får egendomen i sin besittning efter att flytt
ningsförbudet har löpt ut. 

4 punkten. Denna punkt i det föreslagna 
momentet överensstämmer i huvudsak med 
gällande 16 kap. 18 § strafflagen. 

Syftet med stadgandet är för det första att 
säkerställa sådant skingringsförbud som av
ses i 7 kap. 2 § 2 mom. utsökningslagen. 
Med skingringsförbud avses i förslaget dess
utom sådant skingringsförbud som regleras i 
3 kap. tvångsmedelslagen och som syftar till 
att i tid förmå den som gjort sig skyldig till 
ett brott att betala ett belopp som motsvarar 
böter, ersättning eller förverkandepåföljd. 

I samband med utsökning och förunder
sökning har en myndighet enligt lag rätt att 
utfärda olika typer av förbud som hänför sig 
till en egendom och som syftar till att säker
ställa t.ex. genomförandet av beslag. Det 
föreslagna stadgandet gäller också skingring 
eller överlåtelse av egendom som sker i strid 
med förbud av detta slag. T.ex. enligt 4 kap. 
4 § tvångsmedelslagen kan ett brev, någon 
annan postförsändelse, ett telegram eller en 
varuförsändelse som får tas i beslag kvarhål
las på ett postkontor eller någon annan ex
pedition tills beslag hinner verkställas. I 
samband med utmätning kan olika typer av 
föreskrifter meddelas om förvaringen av den 
utmätta egendomen, i synnerhet i sådana fall 
då egendomen inte omhändertas av en myn
dighet, vilket närmare framgår av 4 kap. 
17 § utsökningslagen. A v 7 kap. 8 § 5 mo m. 

utsökningslagen framgår att om egendom 
som är föremål för en säkringsåtgärd befin
ner sig i en utomståendes besittning, skall 
honom dessutom meddelas förbud mot att 
överlåta den. 

Det föreslagna lagrummet gäller också den 
som i strid med en myndighets betalnings
förbud betalar en fordran eller lön. Om be
talningsförbud för en utmätt fordran stadgas 
i 4 kap. 18 § utsökningslagen. Huvudprin
cipen är den att utmätningsmannen i sam
band med utmätningen skall meddela den 
som skall betala ut fordran ett skriftligt be
talningsförbud, enligt vilket fordran inte till 
någon del får betalas till någon annan än 
den i betalningsförbudet angivne utmät
ningsmannen eller till den till vilken utmät
ningsgäldenärens rätt kan komma att övergå 
till följd av utmätningen. Förfarandet att ge
nom utsökning driva in en fordran från en 
lön är numera en mycket vanlig verkställig
hetsmetod. Enligt 4 kap. 18 b § utsöknings
lagen skall utmätningsmannen meddela den 
som betalar ut lönen ett skriftligt betalnings
förbud, vari förordnas att den del av lönen 
som skall mätas ut skall innehållas, och för
bjuda utbetalning av denna del till någon 
annan än den utmätningsman som nämns i 
betalningsförbudet. 

Det brott som avses i det föreslagna stad
gandet är straffbart endast såsom uppsåtligt. 
Uppsåt förutsätter att gärningsmannen vet att 
en myndighet har spärrat av objektet eller 
utfårdat något annat i lagrummet nämnt för
bud samt att han vet att han genom sitt 
handlande bryter mot förbudet. 

straffet för överträdelse av myndighetsför
bud som gäller egendom föreslås vara böter 
eller fängelse i högst sex månader. straffet 
är detsamma som i gällande 16 kap. 17 §. 
Eftersom brottet i det grövsta fallen kan or
saka skada som är jämförbar med de gälde
närsbrott som regleras i 39 kap., föreslås 
straffskalan inte bli ändrad. 

2 mom. Finland har i enlighet med inter
nationella konventioner förbundit sig att 
samarbeta med andra länders tullmyndighe
ter och de finska myndigheterna är skyldiga 
att beakta också begränsningar som har ut
färdats av andra länders tullmyndigheter. 
Enligt avtalet om Finlands anslutning till 
Europeiska unionen kan Finlands tullverk 
pröva överträdelser av sådana förbud och 
begränsningar som är tillåtna enligt gemen
skapens lagstiftning också då det är fråga 
om import från gemenskapens område eller 
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export till detta. Därför föreslås att brytande ning. Upptagningarna kan vara avfattade på 
av ett sådant hinder eller en sådan markering klarspråk eller läsbara med tekniska hjälp
som avses i den föreslagna paragrafens l medel, avspelbara eller möjliga att ta del av 
mom. l punkt skall gälla också ett hinder på något annat sätt, t.ex. mikrofilmer, video
eller en markering som har utsatts av en ut- eller ljudband eller också upptagningar som 
ländsk myndighet. Man har gått in. för en· framställts med grafiska eller andra tekniska 
motsvarande utvidgning i 42 § l mom. tull- anläggn1~r eller genom automatisk databe-
lagen. ~...... handling. 

~~.~M~d allmänt arkiv avses i det föreslagna 
l O §. Förstörande av bevismedel som är i stadgandet närmast sådana arkiv som arkiv-

en myndighets besittning . lagen (831!94)är tillämplig på. Utöver s.k. 
allmänna arkiv, dvs. riksarkivet och land-

Det är svårt eller rentav omöjligt för myn- skapsarkiven, skall lageiiiregel tillämpas på 
digheterna att sköta sina uppgifter om bevis- arkiv vid statens, kommunernas och sam
medel som de har i sin besittning förstörs kommunernas ämbetsverk och inrättningar 
eller odugliggörs på något annat sätt. I flera samt i vissa fall också på arkiv som sköter 
fall vore dessa gärningar visserligen straff- någon offentlig uppgift och upprätthålls av 
bara med stöd av något annat straffstadgan- andra samfund. Sådana allmänna arkiv som 
de, närmast enligt 35 kap. strafflagen såsom faller utanför tillämpningsområdet för arkiv
skadegörelse eller enligt 28 kap. såsom stöld lagen men som avses i det föreslagna lag
eller förskingring. Vid tillämpningen av de rummet är t.ex. Finlands Banks, folkpen
nämnda stadgandena är det emellertid inte sionsanstaltens och kyrkornas arkiv samt 
möjligt att i nämnvärd utsträckning beakta Finlands filmarkiv. I undantagsfall kan lag
vad som är väsentligt när det gäller förstö- rummet tillämpas också på material som 
rande av ett bevismedel som en myndighet finns i privata arkiv, om arkivet får statsun
har i sin besittning. Typiskt för detta brott är derstöd på grund av att det sköter offentliga 
att sådan information om rättsligt relevanta uppgifter och på den grunden av statsrådet 
omständigheter som en myndighet har till- har bestämts underlyda arkivlagen. Gräns
gång till försvinner, vilket leder till att det dragningen mellan allmänna och övriga ar
blir svårt eller rentav omöjligt att fullgöra kiv torde i praktiken inte medföra några pro
vissa tjänsteåligganden. blem. Definitionen av begreppet bevismedel 

Därför föreslås att i lagen fortfarande skall avgränsar nämligen tillämpningen av stad
finnas ett särskilt stadgande om förstörande gandet 
av bevismedel som en myndighet har i sin En handling eller annat bevismedel kan 
besittning. Enligt förslaget gör sig den skyl- vara i en myndighets besittning för det förs
dig till detta brott som orättmätigt förstör, ta av den anledningen att det är fråga om 
tar i sin besittning sig, skadar eller på något sådant skriftligt eller annat material som 
annat sätt odugliggör en handling eller något myndigheten själv har producerat. Som 
annat bevismedel som finns i ett allmänt handling eller andra bevismedel betraktas 
arkiv eller i en myndighets besittning, eller emellertid endast material som är relevant 
ett allmänt register som förs av en myndig- som bevis av betydelse för någons rättsliga 
het eller en del av ett sådant. Det föreslagna ställning. Det kan t.ex. vara fråga om beslut, 
stadgandet skall ersätta gällande 16 kap. protokoll, bilagor till sådana, diarier, före-
15 § strafflagen som gäller förstörande, ska- dragningspromemorior, beslutsförteckningar 
dande, undanskaffande eller tillgrepp av en och annat liknande material. Särskilt inom 
handling som förvaras i allmänt arkiv eller det kollegiala beslutsfattandet är det vanligt 
hos en myndighet eller tjänsteman. att det skriftliga material som läggs till 

Med en handling eller annat bevismedel grund för beslutsfattandet distribueras till 
avses i föreslagna 16 kap. 9 § detsamma deltagarna som ljuskopior. Material som ko
som det år 1990 stiftade 33 kap. om för- pierats på originalhandlingar utgör i allmän
falskningsbrott. Begreppet bevismedel defi- het inte bevismedel av det slag som avses i 
nieras i gällande 33 kap. 6 § l mOtlh..före- lagrummet, eftersom en försvunnen ljusko
mål för gärningen kan, utöver handlingar ... pia eller annan avskrift snabbt kan ersättas 
som finns i en myndighets besittning, vara med nya kopior på originalhandlingarna. 
också andra för bevisning användbara upp- Som bevismedel betraktas i allmänhet inte 
tagningar som en myndighet har i sin besitt- heller sådana anteckningar, utkast eller t.ex. 

370036 
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skriftliga framställningar som en tjänsteman 
har avfattat i samband med kurser eller lik
nande tillställningar. 

A andra sidan kan det vara fråga om hand
lingar och andra bevismedel som en myn
dighet har i sin besittning på den grunden att 
materialet i samband med behandlingen av 
ett ärende har erhållits av en part eller från 
något annat håll. I samband med olika typer 
av ansökningar, meddelanden till myndig
heter samt rättegångar tillställs myndigheter
na material som kan betraktas som bevisme
deL Sådant material behöver inte nödvän
digtvis bestå av ursprungliga handlingar eller 
därmed jämförbart material. T.ex. vid en 
rättegång kan en part åberopa en kopia av 
ett original, varvid kopian vid rättegången 
fungerar som ett bevismedel som påverkar 
hans rättsliga ställning. Också från andra 
myndigheter rekvirerat material kan fungera 
som bevismedel, även i det fall att materia
let inte föreligger i original utan som kopior 
av ursprungligt material som någon annan 
myndighet har i sin besittning. 

Med ett allmänt register som förs av en 
myndighet avses detsamma som i gällande 
16 kap. 21 § om registeranteckningsbrott. 
Ett i sak överensstämmande straffstadgande 
om registeranteckningsbrott ingår i förslaget 
till 16 kap. 6 §. Register av det slag som 
avses i stadgandet har ofta också officiellt 
benämningen register, t.ex. befolknings-, 
handels-, motorfordons-, körkorts-, lagfarts-, 
intecknings- och straffregister. Allmänna 
register är emellertid också andra motsvaran
de förteckningar, t.ex. tomtböckerna. De i ett 
allmänt register intagna uppgifterna skall ha 
betydelse som bevis i rättsliga sammanhang. 

Som gärningsformer anges i det föreslagna 
stadgandet att någon förstör, tar i sin besitt
ning, skadar eller på något annat sätt odug
liggör en handling eller annat bevismedeL 
Förstörandet kan t.ex. bestå i att bevismedel 
förs till avfallshantering, att de uppsåtligen 
undanskaffas eller förstörs genom bränning, 
att de rivs sönder i små stycken eller på nå
got annat motsvarande sätt. Begreppet "ta i 
sin besittning" innebär att någon orättmätigt 
tar i sin besittning en handling så att den 
därefter inte står till en myndighets förfo
gande. Det kan lika väl vara fråga om att 
handlingen tillgrips som att det förs till ett 
sådant ställe utanför ett ämbetsverk där det 
inte kan hittas. För att det skall vara straff
bart att skada en handling skall skadan vara 
så total att bevismedlets värde som bevis 

omintetgörs. T.ex. obehöriga anteckningar 
på ett bevismedel eller sönderrivning av en 
handlings marginaler vore i allmänhet inte 
straffbart enligt detta stadgande. T.ex. utriv
ning av sidor i en handling omintetgör ofta 
dess värde som bevis. Ett bevismedel kan 
odugliggöras på annat sätt, t.ex. genom att 
det uppsåtligen göms undan på ett sådant 
ställe i ett ämbetsverk där det inte hör hem
ma och där ingen således kommer på att 
söka efter det. 

Enligt gällande 35 kap. l § 2 mom. döms 
också den för skadegörelse som för att skada 
någon orättmätigt förstör, skadar, döljer eller 
hemlighåller information som har upptagits 
t.ex. på ett datamedium. Enligt regeringens 
proposition (RP 66/98 rd) skall 35 kap. l § 
2 mom. strafflagen såsom ett specialstadgan
de tillämpas också i det fall att skadegörel
sen riktar sig mot en uppgift som ingår i en 
handling eller ett annat bevismedel som 
finns hos en myndighet. I det skedet ansågs 
det inte nödvändigt att utsträcka den stränga 
straffskalan i 16 kap. 15 § till att gälla också 
förorsakande av dataskada, i synnerhet som 
det är möjligt att med tekniska metoder ef
fektivt förebygga dataskador. Då hänvisades 
det också till att 16 kap. skall revideras i ett 
senare skede av totalrevidering och att där
vid också dataskador som tillfogas bevisme
del i myndigheternas besittning kan beaktas 
i de nya stadgandena. 

Inte heller ett skydd som anses effektivt 
hindrar nödvändigtvis en skicklig person 
som är väl förtrogen med automatisk databe
handling från att tränga in i myndigheternas 
databaser. Dessutom kan uppsåtlig dataskada 
orsakas av en sådan hos ett offentligt sam
fund anställd person som är förtrogen med 
skyddssystemet 

F örslaget till 16 kap. l O § har således upp
gjorts utgående ifrån att på orsakande av s.k. 
dataskada på ett bevismedel som finns i en 
offentlig myndighets besittning eller i ett 
allmänt register tillämpas stadgandet om för
störande av bevismedel som är i en myndig
hets besittning. Eftersom som ett bevismedel 
av det slag som avses i stadgandet anses 
bl.a. en upptagning som lämpar sig för auto
matisk databehandling, är det straffbart att 
förstöra eller skada t.ex. såsom ADB-filer 
förvarade bevismedel och register eller delar 
av sådana. En förutsättning är att ADB-filen 
används eller kan användas som ett i rättslig 
hänseende relevant bevis rörande rättigheter, 
skyldigheter eller fakta. 
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En förutsättning för straffbarhet är att gär
ningen är orättmätig. Särskilda stadganden 
om förstörande av handlingar som uppkom
mit i myndigheternas verksamhet finns bl.a. 
13 § arkivlagen och i flera lägre författ
ningar. 

Gärningsmannen kan antingen vara en 
utomstående eller den tjänsteman som an
svarar för handlingen, något annat bevisme
del eller ett allmänt register, eller någon an
nan person som är anställd vid det ifrågava
rande ämbetsverket. 

Förstörande av bevismedel som är i en 
myndighets besittning är straffbart endast 
såsom uppsåtligt. Uppsåt förutsätter vetskap 
om att föremålet för gärningen är ett bevis
medel som är rättslig relevant samt vetskap 
om att gärningen orsakar sådan skada som 
avses i det föreslagna lagrummet. 

Förstörande av bevismedel som är i en 
myndighets besittning kan samtidigt uppfylla 
rekvisiten för t.ex. stöld, snatteri, försking
ring eller lindrig förskingring. I så fall till
lämpas stadgandena om sammanträffande av 
brott. I förhållande till skadegörelse, som 
regleras i 35 kap. strafflagen, skall det före
slagna stadgandet om förstörande av bevis
medel som är i en myndighets besittning 
däremot betraktas som ett specialstadgande, 
med undantag av vad som i 35 kap. 2 § 
stadgas om grov skadegörelse. Denna om
ständighet framgår av det begräns
ningsstadgande rörande skadegörelse som 
ingår i 35 kap. 5 §. 

Som straff för förstörande av bevismedel 
som är i en myndighets besittning föreslås 
böter eller fängelse i högst två år. 

11 §. Givande av muta 

stadgandena om mutbrott, dvs. givande 
och tagande av muta, reviderades år 1989 i 
samband med revideringen av 40 kap. om 
tjänstebrott och brott som begås av offentligt 
anställd arbetstagare. stadgandena trädde i 
kraft den 1 januari 1990. Enligt dessa avses 
med mutbrott givande av muta (16 kap. 
13 §), grovt givande av muta (16 kap. 
13 a §), tagande av muta ( 40 kap. 1 §), 
grovt tagande av muta (40 kap. 2 §) och 
mutförseelse ( 40 kap. 3 §). I 40 kap. 4 § 
finns dessutom ett stadgande om förverkan
depåföljd vid mutbrott. 

För givande av muta skall enligt gällande 
16 kap. 13 § 1 mom. strafflagen dömas den 
som till en tjänsteman eller en offentligt an-

ställd arbetstagare för dennes verksamhet i 
anställningsförhållandet eller till en krigsman 
i tjänstgöring för hans verksamhet i tjänstgö
ringsförhållandet utlovar, erbjuder eller ger 
en gåva eller annan förmån som är avsedd 
för honom själv eller någon annan och som 
påverkar eller syftar till eller är ägnad att 
påverka hans verksamhet i nämnda förhål
lande. Enligt paragrafens 2 mom. skall också 
den dömas för givande av muta som för en 
tjänstemans eller annan i 1 mom. nämnd 
persons verksamhet i anställningsförhållan
det till någon annan utlovar, erbjuder eller 
ger en gåva eller förmån som nämns i mo
mentet. Enligt gällande 16 kap. 13 a § anses 
givandet av muta vara grovt om 1) syftet 
med gåvan eller förmånen är att förmå den 
som saken gäller att i sitt anställningsförhål
lande handla i strid mot sin plikt till avse
värd nytta för den som ger mutan eller för 
en annan eller till kännbar skada eller olä
genhet för någon annan, eller 2) värdet av 
gåvan eller förmånen är avsevärt, och givan
det av muta även bedömt som en helhet är 
grovt. 

De i 40 kap. angivna rekvisiten för s.k. 
passiva mutbrott, dvs. tagande av muta, 
grovt tagande av muta och mutförseelse skil
jer sig i någon mån från de s.k. aktiva mut
brotten, dvs. givande av muta och grovt gi
vande av muta. Det måste anses motiverat 
att mutbrott bedöms på olika sätt beroende 
på vilkendera partens agerande det är fråga 
om. 

De stadganden som är tillämpliga på mut
brott i näringsverksamhet finns för närvaran
de i 30 kap. 7 och 8 §§ om näringsbrott. 
stadgandena om givande respektive tagande 
av muta i näringsverksamhet flyttades i det 
första skedet av strafflagens totalrevidering 
från lagen om otillbörligt förfarande i nä
ringsverksamhet ( 1061 /78) till strafflagen 
och moderniserades i det sammanhanget in
nehållsmässigt. De i 30 kap. strafflagen in
gående stadgandena om givande och tagande 
av muta i näringsverksamhet gäller också 
sådan av offentliga samfund bedriven verk
samhet som kan jämställas med privat nä
ringsverksamhet. stadgandena gäller således 
t.ex. en del av statens affärsdrivande inrätt
ningars verksamhet samt de kommunala tra
fik- och energiverkens verksamhet. 

strafflagens gällande stadganden .. om mut
brott är således alltigenom nya. Ansålänge 
är erfarenheterna av de nya stadgandena så 
få att det inte på grundval av dem kan på-
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visas något motiverat behov att ändra stad
gandena. De stadganden om givande av mu
ta och grovt givande av muta som föreslås i 
detta sammanhang överensstämmer till stor 
del med gällande 16 kap. 13 och 13 a §§. 
Den enda ändring som föreslås gäller den 
personkrets som anges som föremål för mut
brott. 

Medlemskapet i Europeiska unionen har 
inneburit att beslutanderätten i en del av de 
ärenden som tidigare avgjorts nationellt har 
överförts till EU och de övriga medlems
staterna i enlighet med de Europeiska ge
menskaparnas grundfördrag. Besluten som 
fattas tillsammans med de övriga med
lemsstaterna gäller bl.a. vissa ekonomiska 
och därtill hörande rättsliga ärenden. Perso
ner i Europeiska gemenskapernas anställning 
fattar numera, särskilt i ekonomiska ärenden, 
beslut som berör privatpersoner, även i såda
na fall som tidigare avgjordes av finländska 
tjänstemän. Också t.ex. Europeiska gemen
skapernas domstol fattar numera avgöranden 
som direkt påverkar vår nationella rättsprax
is och lagtolkning. Gemenskapernas tjänste
män förrättar i vissa fall inspektioner vilka i 
sak motsvarar de inspektioner som tidigare 
förrättades av finländska tjänstemän. T.ex. 
en del av de bidrag som hos finländska of
fentliga samfund anställda personer tidigare 
betalade ut av finska statens medel betalas 
numera av Europeiska gemenskapernas me
del, medan en del av understödsbesluten och 
de med dessa förknippade inspektionerna 
utförs av gemenskapernas tjänstemän. Minst 
lika betydande ekonomiska förmåner sam
manhänger med ett stort antal av de finans
politiska avgöranden som bereds av gemen
skapernas tjänstemän. Också gemenskaper
nas administrativa tjänstemän som fungerar i 
olika lednings-, planerings- och utvecklings
uppgifter, fattar beslut i ärenden som tidiga
re hörde till de nationella tjänstemännen. 
Deras uppgifter är förknippade till exempel 
med att skapa ny lagstiftning eller att över
vaka eller utvärdera verkställigheten av re
dan godkända åtgärder. De som är anställda 
hos Europeiska gemenskaperna kan också av 
finska medborgare utsättas för otillbörlig 
påverkan som skall avvärjas genom de 
föreslagna stadgandena om givande av mu
ta. 

Också med tanke på Finlands egna intres
sen är det motiverat att skapa garantier för 
att Europeiska gemenskapernas bidrag till 
Finland på sakliga grunder styrs till de be-

rättigade personerna och samfunden. Det är 
lika betydelsefullt att det allmänna besluts
fattandet inom Europeiska unionen sker utan 
osaklig påverkan. Det är därför skäl att ska
pa straffrättsliga instrument för att reagera 
på förfaranden som äventyrar denna målsätt
ning. Det kunde anses kränka rättsmedvetan
det om det inte vore kriminaliserat att muta 
en person som är anställd eller tjänstgör hos 
Europeiska gemenskaperna. 

Det är sannolikt att de som gör sig skyldi
ga till missbruk i flera fall inte kan ställas 
till straffrättsligt ansvar på den ort där den 
för missbruket utsatte personen arbetar. Det 
är därför motiverat att också enligt finsk lag 
kriminalisera mutbrott som riktar sig mot 
Europeiska unionens verksamhet. Enligt för
slaget kan stadgandet om givande av muta 
och grovt givande av muta tillämpas också 
på mutande av Europeiska gemenskapernas 
anställda. På motsvarande sätt föreslås att 
tillämpningsområdet för 40 kap. 1-4 §§om 
passivt mutbrott utsträcks till att gälla också 
personer som är i Europeiska gemenskaper
nas anställning. Europeiska gemenskapernas 
personal avgränsas i det definitionsstadgande 
som föreslås i kapitlets 18 §. 

De gällande straffstadgandena om mutbrott 
anses vara nationellt begränsade. Tagande av 
muta är straffbart endast om det utförs av en 
finländsk tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare, och för givande av muta straf
fas man endast om mutan givits till en fin
ländsk tjänsteman, offentligt anställd arbets
tagare eller krigsman som utför sin tjänst. 
A v sikten med straffstadgandena är att skyd
da enbart finsk tjänsteutövning. De nya stad
gandena skulle vara tillämpliga också på 
tagande av muta som utförs av en anställd 
hos Europeiska gemenskaperna eller givande 
av muta till en anställd hos Europeiska ge
menskaperna. Till följd av utvidgning av 
kretsen av gärningsmän i förslaget, skulle 
straffstadgandena om mutbrott inte längre 
skydda enbart finska myndigheters verksam
het. straffstadgandena som gäller anställda 
hos Europeiska gemenskaperna skyddar be
slutsfattandet inom Europeiska unionen. Till 
övriga delar skulle stadgandena om mutbrott 
förbli nationellt begränsade. 

Tillämpligheten av Finlands strafflag på en 
gärning som utförts utomlands, avgörs på 
basis av stadgandena om lagens tillämp
ningsområde i l kap. strafflagen. På grund 
av att stadgandena om mutbrott är nationellt 
begränsade, uppfylls inte det krav på dubbel 
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straffbarhet som förutsätts i l kap. straffla
gen för gärningar som utförts utomlands. 
Enligt 4 § i det nya l kap. (626/96) straffla
gen som trätt i kraft den l september 1996, 
tillämpas Finlands lag på de tjänstebrott som 
nämns i 40 kap., vilka utförs av en sådan 
tjänsteman eller offentligt anställd arbetsta
gare som avses i 2 kap. 12 §, också då 
brottet utförts utanfor Finland. På basis av 
stadgandet kan man dömas för tagande av 
muta vilket skett utomlands, utan att kravet 
på dubbel straffbarhet måste uppfyllas. stad
gandet gäller inte tagande av muta som ut
förs av en anställd hos Europeiska gemen
skaperna. stadgandet är inte heller tillämp
ligt på det stadgande om givande av muta 
som ingår i 16 kap. strafflagen. F ör dessa 
stadgandens del borde kravet på dubbel 
straffbarhet uppfyllas ifall stadgandena i l 
kap. strafflagen förutsätter det. 

strafflagens stadganden om mutbrott utgör 
en viktig del av den rättsliga regleringen 
som skall trygga att tjänsteverksamheten 
sker rätt och riktigt. Syftet med dessa stad
ganden är särskilt att främja tjänsteverksam
hetens laglighet, opartiskhet och frihet från 
ovidkommande påverkan. Syftet med mut
stadgandena är dessutom att upprätthålla 
medborgarnas förtroende för tjänsteutövning
ens laglighet. De från samhällets synpunkt 
allvarligaste mutbrotten är de som direkt 
äventyrar tjänsteutövningens laglighet. Enligt 
de föreslagna stadgandena är det således 
straffbart att utlova, erbjuda eller ge sådana 
förmåner som påverkar eller syftar till att 
påverka eller som är ägnade att påverka en 
tjänstemans eller någon annan anställds 
verksamhet. Den omständigheten att syftet 
med mutstadgandena också är att främja 
medborgarnas förtroende för opartiskheten i 
myndigheternas verksamhet framgår bl.a. av 
vad som i 40 kap. 3 § stadgas om mutför
seelse. 

Föreslagna 16 kap. 10 § gäller s.k. aktivt 
mutande. Uttrycket "aktivt" kan i vissa fall 
vara vilseledande eftersom brottet givande 
av muta kan fullbordas också genom att en 
tjänsteman målmedvetet kräver en gåva eller 
en annan förmån, varefter någon mer eller 
mindre motvilligt uppfyller kravet. Det är 
straffbart att utlova, erbjuda eller ge en gåva 
dels till den tjänsteman som det är meningen 
att muta, dels till någon annan. En förutsätt
ning för att gärningen skall vara straffbar är 
att gåvan eller förmånen påverkar eller syf
tar till eller är ägnad att påverka mottagarens 

verksamhet i tjänstgöringsförhållandet 
l mom. En muta kan riktas till de katego

rier av tjänstemän som definieras i 2 kap. 
12 § l mom. strafflagen, sådana offentligt 
anställda arbetstagare som avses i 2 kap. 12 
§ 2 mom., till krigsmän som avses i 45 kap. 
l § samt till personer som är anställda hos 
Europeiska gemenskaperna. Krigsmän kan 
emellertid vara föremål for mutbrott endast 
när de är i tjänstgöring. Mutande av domare 
anges i lagen inte uttryckligen som en 
strängare straffbar gärningsform, men det 
har givetvis betydelse för brottets klander
värdhet vilka slags uppgifter vederbörande 
sköter och vilka möjligheter han har att ut
öva offentlig makt. Dessa omständigheter 
skall beaktas såsom faktorer som påverkar 
straffmätningen. 

Mutandet kan ske genom att utlova, erbju
da eller ge en sådan gåva eller annan förmån 
som avses i stadgandet. Brottsbenämningen 
är således snäv i förhållande till brottets 
olika gärningsformer. Rekvisitet för givande 
av muta uppfylls redan då utfåstelsen eller 
erbjudandet har kommit till mottagarens 
kännedom. Eftersom brottet kan fullbordas i 
ett så tidigt skede, är det inte behövligt att 
föreslå att försök skall vara straffbart. 

En förutsättning för straffbarheten är att 
gåvan eller förmånen utlovas, erbjuds eller 
ges till en i stadgandet angiven person för 
dennes verksamhet i anställningsförhållan
det. Förfarandet skall således stå i samband 
med mottagarens verksamhetsmöjligheter i 
anställningsförhållandet. Det är inte enbart 
fråga om vissa tjänsteåtgärder eller uppgifter 
utan överhuvudtaget om de påverkningsmöj
ligheter vederbörande har i anställningsför
hållandet. A v sikten med en muta kan också 
vara att mottagaren skall överskrida sin be
hörighet. Verksamheten i anställningsförhål
landet behöver inte inbegripa utövande av 
beslutanderätt. Det räcker att mottagaren har 
möjlighet att i sitt anställningsförhållande ut
öva inflytande i de ärenden som givaren av
ser. Mutan kan således vara avsedd att på
verka också personer som arbetar i berednings-
och föredragningsuppgifter. 
I stadgandet förutsätts inte att gåvan eller 

förmånen verkligen påverkar mottagarens 
verksamhet i anställningsförhållandet. Det 
räcker att ett sådant resultat eftersträvas eller 
att den ifrågavarande gåvan eller förmånen 
enligt en objektiv bedömning har en sådan 
inverkan. Det kan obestridligen anses vara 
fråga om ett försök att påverka en tjänste-
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man då den som erbjuder eller utlovar en 
gåva eller förmån uppställer en viss tjäns
teåtgärd eller underlåtelse som villkor för 
gåvan eller förmånen eller om givaren och 
mottagaren avtalar om saken. Det är också 
lätt att bedöma sådana fall där man av om
ständigheterna klart kan sluta sig till att gi
varen har för avsikt att påverka mottagarens 
verksamhet i anställningsförhållandet. T.ex. 
om en större penningsumma erbjuds en 
tjänsteman kan detta anses tyda på ett försök 
att påverka denne. Särskilt svåra att bedöma 
är fall där förmåner av det slag som före
kommer i affärsföretags PR-verksamhet er
bjuds tjänstemän närmast för att skapa en 
positiv atmosfär. Vid bedömningen måste 
man härvid beakta flera omständigheter, 
t.ex. vilken betydelse aktuella eller förvänta
de åtgärder som ansluter sig till anställnings
förhållandet har från givarens synpunkt, de 
erbjudna förmånernas värde, hur ofta de 
upprepas och hur vanliga de är under förhål
landen av det ifrågavarande slaget samt om 
mottagandet av förmånerna är godtagbart 
med avseende på en saklig skötsel av an
ställningsförhållandet. 

Det i stadgandet använda uttrycket "gåva 
eller förmån" förutsätter inte att gåvan eller 
förmånen är av ekonomisk natur. Sådana 
gåvor och förmåner som avses i samband 
med givande av muta har visserligen oftast 
ett ekonomiskt värde. Den allmänna ut
gångspunkten är emellertid den att alla för
måner som kan användas för eller som är 
ägnade att påverka mottagarens verksamhet 
kan vara av det slag som avses i stadgandet. 
I detta sammanhang kommer dels i fråga 
alla typer av förmåner som har förmögen
hetsvärde, dels andra förmåner. Också för
måner som har ett affektionsvärde, t.ex. tit
lar, förtjänsttecken och medaljer, kan använ
das för att åstadkomma en sådan verkan som 
avses i stadgandet. Normal lön eller tjänste
befordran eller på rätta grunder beviljade 
titlar eller förtjänsttecken kan inte anses som 
förmåner av det slag som avses i stadgandet, 
även om de givetvis kan påverka mottaga
rens verksamhet i anställningsförhållandet. 

I rättspraxis har såsom mutor ofta betrak
tats t.ex. på bemärkelsedagar givna presenter 
i form av värdefulla smycken och andra gå
voföremål, exceptionellt stora rabatter, utri
kesresor av rekreationskaraktär samt sådana 
frikostiga och upprepade trakteringar som är 
onödiga med tanke på den mottagande tjäns
temannens tjänsteutövning. 

Eftersom rekvisiten för givande av muta 
inbegriper en strävan att påverka mottaga
rens verksamhet i anställningsförhållandet, 
skall gåvan eller förmånen i allmänhet utlo
vas, erbjudas eller ges innan verksamheten 
avslutas, t.ex. innan anställningsförhållandet 
upphör. Själva överlåtelsen av förmånen kan 
i praktiken ske också efter att vederbörandes 
anställning har upphört. Om det t.ex. är frå
ga om en gåva som den har haft att göra 
med tjänstemannen ger efter att tjänsteman
nens anställningsförhållande har upphört, 
och denna gåva inte på något sätt ens kon
kludent har avtalats under anställningsförhål
landet, uppfylls inte rekvisitet för givande av 
muta. 

Straffet för givande av muta är enligt för
slaget böter eller fängelse i högst två år. 
straffet är detsamma som enligt gällande 
lag. 

2 m om. Enligt förslaget är det straffbart 
att utlova, erbjuda eller ge en sådan gåva 
eller förmån som avses i l mom. också till 
någon annan än vederbörande tjänsteman 
eller till någon annan sådan person som 
nämns i stadgandet. 

I stadgandet anges inte uttryckligen vilka 
andra än den som skall mutas en gåva eller 
en förmån kan riktas till. Det kan antingen 
vara fråga om en utomstående fysisk person 
eller om en juridisk person, t.ex. ett bolag, 
en stiftelse eller en förening. Mottagaren 
behöver inte ens ha vetskap om syftet med 
förmånen. En ovillkorlig förutsättning är 
däremot naturligtvis att syftet med gåvan 
eller förmånen är att påverka eller att den är 
ägnad att påverka en i stadgandet avsedd 
persons verksamhet i hans anställningsför
hållande. Mellan den som tar emot gåvan 
eller förmånen och den som det är meningen 
att muta måste således råda en sådan rela
tion att givandet av gåvan eller förmånen 
kan påverka vederbörandes verksamhet. Det 
kan t.ex. vara fråga om givande av muta då 
en sådan gåva eller förmån som avses i stad
gandet ges till en tjänstemans gode vän eller 
till en organisation som veterligen står tjäns
temannen nära. 

12 §. Grovt givande av muta 

Enligt det förslagna stadgandet kan givan
de av muta anses vara grovt på två olika 
grunder. 

Den första kvalificeringsgrunden är att syf
tet med gåvan eller förmånen är att förmå 
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den som saken gäller att i sitt tjänstgörings
förhållande handla i strid mot sin plikt till 
avsevärd nytta för den som ger mutan eller 
för en annan eller till kännbar skada eller 
olägenhet för någon annan. Det allvarligaste 
hotet mot lagenligheten i tjänsteutövningen 
och de offentliga samfundens övriga verk
samhet utgörs uttryckligen av mutbrott som 
syftar till att förmå en tjänsteman eller nå
gon annan i stadgandet angiven person att 
handla i strid med sina tjänsteplikter i an
ställningsförhållandet. Eftersom åsidosättan
det av plikterna i enskilda fall i och för sig 
kan vara obetydligt, har det ansetts att en 
förutsättning får tillämpning av denna kva
lificeringsgrund också borde vara att gär
ningsmannen eftersträvar avsevärd vinning 
för sin egen eller någon annans del eller att 
hans handlande åsamkar någon annan känn
bar skada eller olägenhet. Den nytta, skada 
eller olägenhet som avses i stadgandet behö
ver inte vara av ekonomisk slag, utan det 
kan också vara fråga om att åsamka en an
nan person t.ex. fysisk smärta eller ansträng
ning, att beröva någon friheten eller att 
undgå en viktig medborgerlig plikt. 

Givande av muta kan vara strängare straff
bart också i det fall att gåvan eller förmånen 
representerar ett betydande värde. Vid be
dömningen av brottets klandervärdhet läggs 
stor vikt vid gåvans eller fårmånen värde. 
Vid bedömningen av värdet är det härvidlag 
skäl att fästa avseende vid givarens kostna
der för att erbjuda gåvan eller förmånen. 
Dessutom måste man ta ställning till hur stor 
nytta gåvan eller fårmånen innebär för mot
tagaren. Ett viktigt rekvisit för mutbrotten är 
gåvans eller förmånens inverkan på den mu
tades verksamhet i tjänstgöringsförhållandet 
Med hänsyn till denna effekt måste gåvans 
eller förmånens värde för mottagaren tillmä
tas en synnerligen stor betydelse. När t.ex. 
ett affärsföretag ger en dyr gåva ur sin pro
duktion, kan gåvans värde inte bedömas en
bart utgående från produktionskostnaderna. 
En omständighet som dessutom måste be
aktas är hur mycket mottagaren skulle ha 
varit tvungen att betala om han skaffat gå
van till normalt pris. 

Den omständigheten att endera eller var
dera kvalificeringsgrunden uppfylls räcker i 
och för sig inte för att betrakta givandet av 
mutan som grovt. Brottet skall dessutom 
vara grovt även bedömt som en helhet. 

Som straff för grovt givande av muta före
slås fängelse i minst fyra månader och högst 

fyra år. Straffet är detsamma som enligt gäl
lande lag. 

13 §. Olaga befriande av fånge 

Om en fånge eller en person i en liknande 
situation rymmer kan detta medföra avsevär
da svårigheter för myndigheterna och i vissa 
fall också för rymlingen själv. Om en utom
stående hjälper fången att fly, kan fängelser
nas disciplinära påföljder inte tillämpas på 
den utomstående. Om den utomstående inte 
är en tjänsteman vars uppgift är att vakta 
eller forsla fången, kan inte heller tjänste
brottsstadgandena tillämpas. Eftersom det 
således finns ett legalt behov av rättsliga på
följder får främjande av fångrymning, är det 
enda alternativet som kommer i fråga att i 
strafflagstiftningen hålla kvar ett stadgande 
som motsvarar gällande 16 kap. 10 §. 

I gällande 16 kap. l O § stadgas om befri
ande av fånge. Enligt stadgandet döms den 
som uppsåtligen befriar en fånge ur straffan
stalt, häkte eller annat förvar eller från dens 
vård som bevakar, ledsagar eller forslar ho
nom eller hjälper den att undkomma som 
rymt och bör gripas. Enligt paragrafens 2 
mom. är straffet lindrigare om gärningsman
nen är fångens nära släkting eller någon an
nan i paragrafen nämnd person som står 
fången nära. Försök till detta brott är straff
bart enligt 3 mom. stadgandet härstammar 
från 1889 års strafflag. 

stadgandet har i praktiken tillämpats dels 
på den som befriar en straff- eller rannsak
ningsfånge, dels på den som hjälper en så
dan person att fly som har berövats friheten 
av någon annan brottsrelaterad eller därmed 
jämförbar orsak, t.ex. en anhållen eller gri
pen person eller en person som på grund av 
berusning har tagits i förvar eller transporte
ras för att tas i förvar. 

Till slutet av år 1989 gällde dessutom 16 
kap. 11 §, enligt vilken den straffades av
siktligt släppt lös en fånge som han fått i 
uppdrag att bevaka, ledsaga eller forsla en 
fånge. Till slutet av samma år gällde också 
40 kap. 5 § som stadgade straff får en tjäns
teman som främjade en fånges rymning. 
Vartdera stadgandet upphävdes i samband 
med den revidering som bl.a. omfattade 
stadgandena om tjänstebrott och brott som 
begås av offentligt anställda arbetstagare. 
Orsaken till att det förstnämnda stadgandet 
upphävdes var att de som vaktar och forslar 
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fångar numera alltid är tjänstemän, medan 
det sistnämnda stadgandet upphävdes för att 
en tjänsteman som olagligen befriar en fånge 
enligt de nya stadgandena bestraffas för 
missbruk av tjänsteställning eller brott mot 
tjänsteplikt. 

l m om. Enligt den föreslagna paragrafens 
1 m om. döms den som olagligen 1) befriar 
en fånge, anhållen eller en gripen eller en i 
militära disciplinlagen avsedd arrestant ur 
fängelse eller annat förvar eller från dens 
vård som bevakar, ledsagar eller transporte
rar honom eller hjälper honom att und
komma, eller 2) hindrar en behörig tjänste
man eller krigsman att gripa en flyende som 
har förordnats bli häktad eller anhållen eller 
som skall gripas. 

Med fånge avses i förslaget till 1 punkten 
för det första en fånge som avtjänar straff. 
straffet kan vara antingen fängelse eller för
vandlingsstraff för böter. Självklart måste 
också den som avtjänar sitt straff i ung
domsfängelse betraktas som en fånge. Det
samma gäller den som avtjänar sitt straff i 
en öppen anstalt, dvs. i ett öppet fängelse 
eller en arbetskoloni. De anställda vid en 
öppen anstalt har befogenhet att ingripa då 
de observerar att någon olovligen försöker 
lämna anstalten. Den som olovligen lämnar 
en öppen anstalt eller där gör sig skyldig till 
en ordningsförseelse kan enligt 4 kap. 7 § 
lagen om verkställighet av straff överföras 
till fängelse för att avtjäna sitt straff eller 
också straffas med varning eller överförar 
till fängelse för viss tid. I stadgandena om 
verkställighet av straff i öppen anstalt har 
man medvetet undvikit att använda benäm
ningen fånge på dem som avtjänar sitt straff 
i öppen anstalt. Man har härigenom kunnat 
undvika vissa av de negativa följder för den 
dömde som är förenade med frihetsberövan
det. Den som har placerats i öppen anstalt är 
emellertid det oaktat lagligen berövad sin 
frihet. Den gör sig således skyldig till olaga 
befriande av fånge som på det sätt som av
ses i det föreslagna stadgandet befriar en 
person som avtjänar sitt straff i en öppen 
anstalt eller hjälper honom att rymma. 

Som fånge betraktas utöver den som av
tjänar fängelsestraff också en sådan tvångs
internerad som avses i lagen om internering 
av farliga återfallsförbrytare (317/53). 

Den som avtjänar sitt straff i fängelse be
håller sin fångstatus även i det fall att han 
av hälsoskäl överflyttas till fångsinnessjuk
huset, till en psykiatrisk fängelseavdelning 

eller till ett fångelses sjukavdelning, till nå
gon annan fångvårdsanstalts sjukhus eller till 
ett allmänt sjukhus utanför fångvårdsväsen
det Brottet olaga befriande av fånge fullbor
das om någon befriar en fånge som vårdas i 
en sådan inrättning. 

Som fånge betraktas enligt förslaget till 1 
punkten också en rannsakningsfånge. Rann
sakningsfångarnas ställning regleras i lagen 
om rannsakningsfängelse (615/74), som i 
tillämpliga delar iakttas också vid behand
lingen av anhållna som är misstänkta för 
brott (19 §). För klarhetens skull jämställs 
med en fånge i förslaget till 1 punkten ut
tryckligen den som är anhållen. Till brottet 
olaga befriande av fånge gör sig således den 
skyldig som befriar en på grund av brott 
anhållen person från det ställe där han för
varas eller från en sådan polismans vård 
som bevakar eller transporterar honom. 

Som fånge betraktas enligt förslaget också 
en krigsfånge. Enligt 45 kap. 27 § straffla
gen lyder en krigsfånge under kapitlets stad
ganden om krigsmän. Vid behandlingen av 
krigsfångar skall emellertid iakttas också vad 
som i 45 kap. 28 och 29 §§ strafflagen stad
gas om rymning ur krigsfångenskap och 
främjande av sådan rymning. Dessutom skall 
för Finland förpliktande internationella kon
ventioner iakttas. T.ex. en krigsfånge som 
befriar en annan krigsfånge eller hjälper ho
nom att fly får således inte dömas till straff 
för olaga befriande av fånge utan endast till 
disciplinstraff i enlighet med 45 kap. 28 § 
strafflagen. 

Som den tredje gruppen nämns i förslaget 
till 1 punkten gripna, dvs. andra personer 
som har berövats sin frihet med stöd av lag 
och som bevakas, ledsagas eller transporte
ras av en tjänsteman eller krigsman. Detta 
innebär att såsom gripen enligt det föreslag
na lagrummet betraktas den som enligt den i 
1 kap. 1 § tvångsmedelslagen stadgade all
männa rätten att gripa har blivit föremål för 
en privatpersons åtgärder först efter att han 
har överlämnats till polisen. Med tanke på 
konsekvensen i den rättsliga regleringen bor
de den som har gripits av en sådan person 
som i enlighet med föreslagna 17 kap. 6 § 
upprätthåller ordningen, betraktas som en 
sådan gripen som avses i detta sammanhang 
först efter att han överlämnats till polisen. 

Myndigheterna är enligt ett flertal stadgan
den behöriga att verkställa gripande så att 
den gripne skall anses vara en sådan gripen 
person som avses i det föreslagna lagrum-
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met. Följande exempel kan nämnas. Enligt l 
kap. 2 § 2 mom. tvångsmedelslagen får en 
polisman, om det finns förutsättningar för 
anhållande, gripa den misstänkte även utan 
beslut härom, om verkställigheten av anhål
landet annars kan äventyras. Polismannen 
skall utan dröjsmål göra anmälan om gripan
det hos en anhållningsberättigad tjänsteman. 
Denne skall inom 24 timmar efter gripandet 
besluta om den gripne skall friges eller an
hållas. Enligt 18 § förundersökningslagen får 
den som kallats till förundersökning förord
nas bli hämtad, om han utan godtagbar or
sak underlåter att hörsamma kallelsen. Den 
som är misstänkt för brott kan under vissa 
förutsättningar också utan kallelse förordnas 
bli hämtad till förundersökning. En polisman 
får gripa den som förordnats bli hämtad. I 
39 § polislagen finns motsvarande stadgan
den om hämtning till polisundersökning. I 
polislagen finns också andra stadganden som 
berättigar till gripande, t.ex. 12 § om gripan
de av en efterlyst person. I rättegångsbalken 
finns stadganden enligt vilka en domstol får 
bestämma att en part eller ett vittne som 
tredskas skall hämtas till en rättegång. 

Enligt 46 § utlänningslagen (3 78/91) kan 
en utlänning tas i förvar om det finns moti
verad anledning att anta att han håller sig 
undan eller begår brott i Finland eller om 
hans identitet inte har kunnat klarläggas. 
stadgandet om olaga befriande av fånge kan 
enligt förslaget tillämpas också på befriande 
av en sådan gripen person, om han hålls i 
förvar på samma ställ~ som anhållna eller 
andra frihets berövade. A ven om grunden för 
tagand et i förvar eventuellt klart skilj er sig 
från de orsaker till frihetsberövande som 
hänför sig till de i stadgandet angivna övriga 
grupperna, vore det märkligt om befriandet i 
fråga om en viss persongrupp skulle be
dömas annorlunda än befriandet av andra 
personer som hålls i samma förvar. Om en 
utlänning förvaras på något ställe som inte 
är bevakat kan stadgandet inte tillämpas. 

Syftet med åtgärder som vidtas med stöd 
av lagstiftningen om hälso- och socialvården 
är ofta att främja klienternas egna intressen. 
I många fall måste dessa åtgärder likväl vid
tas mot vederbörandes vilja. Befogenheter 
att vidta vård- och andra åtgärder oberoende 
av vederbörandes vilja stadgas närmast i la
gen om smittsamma sjukdomar (583/86), 
mentalvårdslagen (1116/90), barnskyddsla
gen (683/83), lagen angående specialomsor
ger om utvecklingsstörda ( 519/77), lagen om 

'l'7f\1Ylh 

behandling av berusade (461/73) och lagen 
om missbrukarvård (41/86). De som utsätts 
för tvångsåtgärder med stöd av de ovan 
nämnda lagarna betraktas i allmänhet inte 
som gripna i den bemärkelse som avses i 
förslaget. Situationen kan vara en annan om 
åtgärden är grundad på ett brott. I 3 kap. 
mentalvårdslagen, som handlar om sinnes
undersökning av åtalade och vård oberoende 
av den åtalades vilja, nämnda misstänkta är 
ofta häktade till följd av något brott, vilket 
innebär att de på denna grund betraktas som 
sådana personer som avses i förslaget till l 
mom. l punkten. 

Med en fånge, anhållen eller gripen avses i 
föreslagna 13 § också personer som till följd 
av militära brott har blivit utsatta för nämn
da åtgärder. stadganden om gripande, anhål
lande och häktning i militära rättegångsären
den ingår i 4 kap. militära disciplinlagen. 

För brott som avses i militära rättegångs
lagen (326/83) kan en krigsman som lyder 
under 45 kap. strafflagen vid rättegång ådö
mas disciplinstraff eller vid disciplinärt för
farande påföras disciplinstraff eller discipli
när tillrättavisning. Enligt 2 § militära dis
ciplinlagen är disciplinstraffen arrest, disci
plinbot, utegångsstraff och varning. Enligt 
lagens 3 § är de disciplinära tillrättavisning
arna utegångsförbud, extratjänst och anmärk
ning. Arrest är ett kortvarigt straff som vid 
en rättegång ådöms för ett enda brott och 
omfattar högst 30 dygn. Arrest som påförs 
vid disciplinärt förfarande omfattar högst 
åtta dygn och kan jämställas med ett fångel
sestraff. stadgandet om olaga befriande av 
fånge föreslås gälla också befriande av en i 
militära disciplinlagen avsedd arrestant från 
det ställe där han förvaras eller från den 
tjänstemans eller krigsmans vård som beva
kar, ledsagar och forslar honom. Däremot 
anses det inte behövligt att utsträcka tillämp
ningen av det föreslagna stadgandet till and
ra krigsmän som ådömts disciplinstraff eller 
som påförts disciplinär tillrättavisning. Det 
är således inte straffbart såsom olaga befri
ande av fånge att hjälpa en sådan krigsman 
att lämna ett truppförband, som av discipli
nära skäl har påförts utegångsstraff, ute
gångsförbud eller extratjänst 

Förslaget gäller inte befriande av en per
son som på grund av otillräknelighet inte har 
dömts till straff utan i stället förordnats till 
sluten sinnessjukvård. På personer som av
ses i 4 kap. mentalvårdslagen och som inte 
har dömts till straff utan i stället vårdas o be-
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roende av sin vilja kan den föreslagna para
grafens l mom. l punkt enligt sin ordalydel
se inte tillämpas. Befriande av en sådan s.k. 
kriminalpatient är från samhällets synpunkt 
förenat med liknande risker som befriande 
av en fånge, i det fall att patientens hälsotill
stånd förutsätter psykiatrisk vård på en slu
ten anstalt. På sluten anstalt tas närmast in 
sådana patienter som måste övervakas och 
som ofta är farliga också för andra än sig 
själva. Begränsningarna av kriminalpatien
ters frihet och bevakningen av dessa är i stor 
utsträckning av samma slag som när det gäl
ler fångar. Enligt strafflagen blir otillräkneli
ga personer emellertid konsekvent särbe
handlade. Frågan om en person skall förord
nas till vård oberoende av sin vilja baseras 
på en medicinsk och inte på en straffrättslig 
bedömning. Detsamma gäller frågan om vår
den skall ges under slutna förhållanden. Be
dömningen av patientens vårdbehov skall 
därför göras med regelbundna intervaller, 
helt oberoende av domstolens åsikter om 
saken. Varken av principiella eller av prak
tiska skäl är det motiverat att särbehandla 
kriminalpatienter heller i detta avseende. I 
motsvarande situation befinner sig utveck
lingsstörda som inte har dömts till straff 
utan i stället förordnats till vård i enlighet 
med 40 § lagen angående specialomsorger 
om utvecklingsstörda. Det räcker att en 
utomstående persons försök att befria någon 
som på sådana grunder har fått sin frihet be
gränsad bedöms i enlighet med andra straffs
tadganden, t.ex. de som gäller motstånd mot 
tjänsteman eller skadegörelse. 

Enligt det föreslagna lagrummets l punkt 
kan olaga befriande av fånge fullbordas an
tingen genom att gärningsmannen befriar 
fången eller hjälper honom att undkomma. 
Befriandet kan t.ex. bestå i att gärningsman
nen söndrar ett lås eller en dörr eller öppnar 
dörren med nycklar som fråntagits en vakt 
eller tvingar vakten att själv öppna förva
ringsrummets dörr. Befriandet kan också be
stå i att gärningsmannen utifrån öppnar en 
bil eller en tågvagn som används för trans
port eller i att vakten försätts i ett sådant 
tillstånd att han inte kan bevaka fången. Det 
kan också vara fråga om att gärningsmannen 
tillhandahåller för flykten behövliga upplys
ningar eller redskap. 

Då en på en öppen anstalt intagen persons 
frihet begränsas endast i den mån det är 
nödvändigt för att upprätthålla ordningen 
och arbetsdisciplinen, är det i allmänhet 

möjligt att lämna en sådan anstalt utan hjälp. 
Det är emellertid möjligt att en utomstående 
hjälper någon att olovligen lämna en öppen 
anstalt. Medhjälparen kan t.ex. genom att 
tillhandahålla eller själv köra en bil säkra 
den intagnes möjligheter att snabbt ta sig 
långt bort från anstalten. Olaga befriande av 
en fånge som är intagen på en öppen anstalt 
torde i det typiska fallet innebära medhjälp 
till flykt men det är emellertid inte uteslutet 
att en utomstående medhjälpare befriar en på 
öppen anstalt intagen fånge genom åtgärder 
som motsvarar dem som används vid befri
ande av en fånge ur en sluten anstalt. 

Olaga befriande av fånge fullbordas endast 
i det fall att en fånge befrias från ett fångel
se eller något annat förvaringsställe eller 
från en sådan tjänsteman eller krigsman som 
bevakar, ledsagar eller transporterar fången. 
Om fången utan bevakning befinner sig 
utanför en anstalt, t.ex. efter att i enlighet 
med 2 kap. 1 b § lagen om verkställighet av 
straff ha fått sådant tillstånd att avlägsna sig 
som avses i 56 och 57 §§ fångvårdsförord
ningen (878/95), för att få vård utanför an
stalten, och någon till honom överlämnar ett 
fortskaffningsmedel för att han skall kunna 
fly, uppfylls inte rekvisitet för olaga befrian
de av fånge. Det i stadgandet angivna rekvi
sitet uppfylls inte heller i det fall att fången 
redan har lyckats fly och någon på motsva
rande sätt hjälper honom att fortsätta sin 
flykt. I det fallet kan emellertid rekvisitet i 
det föreslagna lagrummets l mom. 2 punk
ten bli uppfyllt. 

Den som hjälper en flyende fånge, en per
son som har förordnats bli häktad eller an
hållen eller en person som skall gripas, att 
fortsätta sin flykt kan straffas i enlighet med 
det föreslagna lagrummets i 1 mom. 2 
punkt. I enlighet härmed döms den för olaga 
befriande av fånge, som hindrar en behörig 
tjänsteman eller krigsman att gripa en flyen
de som har förordnats att häktas eller anhål
las eller som skall gripas. Ordet flyende in
nebär att personen i fråga aktivt försöker 
undvika att bli gripen. En förutsättning för 
tillämpning av stadgandet är att det förelig
ger en situation där en behörig tjänsteman 
eller krigsman försöker gripa den flyende. I 
en sådan situation har myndigheterna 
vetskap om var den flyende befinner sig och 
de håller på att förbereda sig för att gripa 
honom. Som olaga befriande av fånge kan i 
en sådan situation betraktas vilken som helst 
åtgärd varmed gripandet hindras, t.ex. stäng-
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ande av dörrar framför myndigheterna, pla
cering av hinder i vägen för en tjänstebil, 
utpekande av en flyktväg, överlåtelse av en 
bil eller något annat fortskaffningsmedel till 
den flyende eller lämnande av falska upplys
ningar till myndigheterna om den flyendes 
vistelseort eller färdriktning. 

Enligt gällande 16 kap. l O § 2 mo m. är 
gärningen lindrigare straffbar om gärnings
mannen med fången är i rätt upp- eller ned
stigande skyldskap eller svågerlag, hans ma
ka, fosterfader, fostermoder eller fosterbarn, 
hans broder eller syster eller dess maka, el
ler hans trolovade. Eftersom såsom straff för 
olaga befriande av fånge enligt 13 § kan 
ådömas också böter, behövs inte något stad
gande som motsvarar gällande 2 mom. Gär
ningsmannens eventuella släktskap eller an
nars nära personliga förhållande till den som 
olagligen blivit befriad beaktas vid valet av 
straffart och straffmätningen. 

Jämfört med föreslagna 16 kap. 2 § straff
lagen om motstånd mot tjänsteman kan stad
gandet om olaga befriande av fånge anses 
vara ett specialstadgande som åsidosätter 
tillämpning av 16 kap. 2 §. 

straffet för olaga befriande av fånge före
slås vara böter eller fängelse i högst 2 år. 

2 mom. Huruvida brottet olaga befriande 
av fånge lyckas beror också på många andra 
omständigheter än på fångens och hans med
hjälpares åtgärder, bl.a. hur alerta de tjänste
män är som bevakar, ledsagar eller forslar 
fången. Därför är det motiverat att kriminali
sera försök till olaga befriande av fånge. 
F örs ök är straffbart också enligt gällande 16 
kap. 10 § 3 mom. 

14 §. Fångrymning 

Uttryckliga kriminaliseringar som gäller 
fångrymning är inte vanliga. I flera länder 
nöjer man sig med möjligheten att straffa en 
fångrymling disciplinärt och därutöver straf
fa honom för de eventuella övriga brott som 
han gjort sig skyldig till i samband med 
rymningen. Den frihetslängtan som leder till 
rymningen anses vara förståelig och oftast 
har de direkta orsakerna till en rymning 
samband med exceptionella händelser i fång
ens privatliv. I synnerhet unga fångar kan ha 
svårt att inse de allvarliga följderna av en 
rymning, som kan få oskäligt långtgående 
verkningar med tanke på den unga fångens 
framtid. Rymningsbenägenheten har å andra 
sidan kunnat minskas genom ökad flexibili-

tet,i verkställigheten. 
A ven om straffstadgandet skulle upphävas 

skulle det inte bli tillåtet för fångar att rym
ma. Inställningen till rymningar från slutna 
fångelser vore i princip densamma som till 
sådana fall där någon olovligen avviker från 
en öppen anstalt. Sådant avvikande är inte 
straffbart utan leder till avtjänade tiden från
räknas, dvs. till en påföljd som bestäms i 
administrativ ordning. Sådana disciplinära 
påföljder som enrum och frånräkning av den 
avtjänade tiden kan vara t.o.m. effektivare 
än ett straff som ådöms av en domstol, ef
tersom de disciplinära påföljderna bestäms 
och verkställs omedelbart då fången återförs 
till fångelset Dessutom har den straffrättsli
ga bedömningen varit vacklande när det 
gällt fall där personer som gripits och anhål
lits av polisen olovligen avlägsnat sig. Den
na typ av gärningar har ibland betraktats 
som rymning eller hindrande av tjänsteman, 
ibland har de inte bestraffats överhuvudta
get. I sådana fall då fångrymningen har in
nehållit element av motstånd (fången avlägs
nar sig plötsligt springande, polisen hindras 
att gripa fången eller fången avlägsnar sig i 
strid med ett uttryckligt förbud) skulle gär
ningen kunna bestraffas såsom motstånd mot 
tjänsteman. I vissa fall skulle straffstadgan
det om brott mot polislagen kunna tillämpas. 

A ven om flera argument kan anföras för 
en dekriminalisering av fångrymning, finns 
det mycket som talar för denna kriminalise
ring. Rymningströskeln kan eventuellt höjas 
genom bestraffning. Det är också tänkbart 
att påföljderna för rymning blir enhetligare 
om de ådöms vid rättegångar än om de på
förs vid disciplinärt förfarande. En rättegång 
erbjuder också bättre möjligheter till försvar 
än ett disciplinärt förfarande. 

Det föreslagna stadgandet om fångrymning 
motsvarar huvudsakligen det gällande stad
gandet om fångrymning. Detta brott kan den 
göra sig skyldig till som är fånge, anhållen, 
gripen, omhändertagen av en myndighet el
ler en sådan arrestant som avses i militära 
disciplinlagen. Gärningsmannen kan i prin
cip vara någon av de personer som ovan i 
13 § nämns som objekt för brottet olaga 
befriande av fånge. I detta avseende gäller 
samma motivering som för föregående para
graf. Det är emellertid skäl att observera att 
den i stadgandet angivna gärningen, dvs. 
rymning eller försök till rymning, inte kom
mer i fråga i alla de fall där en fånge avvi
ker från avtjänandet av sitt straff. 
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Det föreslås vara straffbart att rymma eller 
försöka rymma från en straffanstalt eller nå
got annat förvar eller från den person som 
bevakar, ledsagar eller transporterar fången. 
För att det skall vara fråga om en rymning 
förutsätts det att fången eller någon i para
grafen såsom gärningsman angiven person 
vid gärningstidpunkten i något avseende har 
fått sin rörelsefrihet begränsad. Han kan be
finna sig i en fängelsebyggnad eller i något 
annat förvar där rörelsefriheten är begränsad 
genom avstängning av passager eller genom 
bevakning, men han kan också enbart stå 
under bevakning. En fånge eller en annan 
person som avses i stadgandet är i den per
sons vård som bevakar, ledsagar eller forslar 
honom, när han är bev!;lkad på det sätt som 
uppdraget förutsätter. Overvakningen förut
sätter inte att den ansvarige varje stund be
finner sig i närheten av fången. Det är fråga 
om rymning också då övervakaren tillfälligt 
upphör att bevaka fången, t.ex. medan en 
läkare undersöker denne. 

Det är inte fråga om en rymning när fång
en lämnar en öppen anstalt där någon sär
skild bevakning inte har ordnats och dörrar
na inte har låsts, såsom i ett fängelse eller 
något annat förvar. Inte heller den anses 
göra sig skyldig till rymning som inte åter
vänder efter en permission. På detta sätt har 
också gällande lag tillämpats. Det kan inte 
heller betraktas som rymning då en fånge 
som har fått särskilda rörelsefriheter till följd 
av arbete eller studier bryter mot föreskrif
terna genom att inte återvända till sitt in
kvarteringsställe. 

I stadgandet jämställs rymning och försök 
till rymning. A v avgörande betydelse för om 
en rymning skall stanna på försöksstadiet är 
hur väl bevakningen är ordnad. Försökssta
diet kan i detta fall inte avgränsas lika klart 
som det i allmänhet är möjligt i fråga om 
andra straffstadganden. 

straffet för fångrymning är böter eller 
fängelse i ett år. 

15 §. Fånges vapeninnehav 

Detta brott kan begås av en sådan fånge, 
anhållen eller gripen som är i myndigheter
nas förvar, eller av en i militära disciplinla
gen (331/83) avsedd arrestant, som olovligen 
tillverkar, skaffar eller innehar skjut- eller 
eggvapen eller ett därmed jämförbart livs
farligt redskap. Motsvarande stadgande ingår 
i gällande 16 kap. 11 a §. Enligt det gäll an-

de stadgandet straffas en fånge som olovli
gen tillverkar, anskaffar eller innehar skjut
eller eggvapen eller ett tillhygge eller något 
annat redskap, som kan brukas till begående 
av våld. 

Syftet med det föreslagna stadgandet om 
fånges vapeninnehav är att förebygga vålds
brott i fängelserna, på andra ställen där 
fångar och jämförbara personer förvaras 
samt i samband med transporter. stadgandet 
främjar inte bara anstaltspersonalens utan 
också övriga fångars och motsvarande perso
ners säkerhet. Enligt stadgandet skall den 
omständigheten att en person sätts i fängelse 
inte innebära att jakt- eller andra vapen som 
han lovligen förvarar hemma blir olovliga. 
En omständighet som begränsar tillämp
ningen på sådant innehav är också att enligt 
det föreslagna stadgandet skall innehavet 
strida mot ett förbud som delgivits vederbö
rande. 

Gärningsmannen kan vara en fånge, en 
anhållen eller en gripen person i myndighe
ternas förvar eller person som påförts arrest 
enligt militära disciplinlagen. Således kan 
huvudsakligen samma personer vara gär
ningsmän vilka det enligt kapitlets föreslag
na 13 kap. är straffbart att befria olagligen. 
Till denna del hänvisas till det nämnda stad
gandets motivering. Det bör emellertid ob
serveras att grunden för frihetsberövandet 
inte med avseende på syftet med detta stad
gande är ett lika viktigt rekvisit, eftersom 
syftet med stadgandet är att öka den s.k. 
anstaltstryggheten. 

Det kan inte i något fall anses vara god
tagbart att en fånge eller någon annan fri
hetsberövad innehar ett skjutvapen i ett 
fängelse eller på något annat ställe där han 
förvaras. Detsamma gäller vapen av den typ 
som i lagen om eggvapen (l 08/77) och för
ordningen om eggvapen ( 409/77) definieras 
som farliga eggvapen. Med farliga eggvapen 
avses bl.a. dolk, stilett, bajonett, djungel
kniv, kastkniv, fjäderbatong, knogjärn samt 
olika typer av tillhyggen som är tillverkade 
av metall och liknande. En slidkniv eller ett 
annat sådant eggvapen som är avsett att an
vändas som arbetsredskap eller för något 
annat godtagbart ändamål men som lämpar 
sig för ett allvarligt våldsbrott, måste i ett 
fängelse eller på ett därmed jämförbart ställe 
i allmänhet betraktas som ett förbjudet va
pen. Vid organiseringen av fångarbete eller 
då fångar tillåts syssla med egna arbeten är 
det motiverat att undvika sådant arbete där 
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arbetsredskap av nämnda slag behövs. 
Om det i anstaltens interna föreskrifter inte 

ges några närmare anvisningar om innehav 
av redskap som kan jämföras med eggvapen, 
är det uppenbarligen inte möjligt att dra upp 
någon exakt gräns mellan tillåtna och för
bjudna föremål. Nästan vilket föremål som 
helst kan nämligen av den som så vill nytt
jas för allvarliga våldsdåd. Vissa allmänna 
synpunkter kan emellertid anföras. T.ex. in
nehav av vanliga bordsbestick kan inte anses 
förbjudet om dessa inte har vässats eller an
nars ändrats så att de lämpar sig för vålds
brott. Det kan anses vara förbjudet att skaffa 
och inneha en större, vass kökskniv. Också 
rakblad och rakknivar kan anses förbjudna i 
fängelser, men i allmänhet inte andra red
skap som är avsedda för en fånges personli
ga hygien eller t.ex. för hans klädvård. 

För att vara straffbart skall fångens vapen
innehav vara uppsåtligt. Detta förutsätter att 
gärningsmannen vet att han inte får tillverka, 
skaffa eller inneha ett sådant vapen eller 
livsfarligt redskap som avses i det föreslagna 
lagrummet. Kravet på vetskap understryks i 
praktiken av att det förutsätts att förbudet 
skall ha delgivits vederbörande. I allmänhet 
är det inte fråga om uppsåt t.ex. när en på 
grund av berusning omhändertagen person 
har en kniv på sig endast av den orsaken att 
kroppsvisitationen i samband med omhän
dertagandet inte gjorts ordentligt. 

straffet för fånges vapeninnehav föreslås 
vara böter eller fängelse i högst ett år. 

16 §. Juridiska personers straffansvar 

V åren 1995 godkände riksdagen de änd
ringar som gjordes i 9 kap. strafflagen samt 
de ändringar i strafflagen och andra lagar 
som gäller juridiska personers straffansvar 
(RP 95/1993 rd). Den nya lagstiftningen 
trädde i kraft den l september 1995. Enligt 
den skall stadgandena om juridiska perso
ners straffansvar tillämpas också på givande 
av muta och grovt givande av muta. På de 
grunder som anges i den nämnda proposi
tionen är det skäl att till denna del hålla la
gen oförändrad. I överensstämmelse med 
den tillämpade lagstiftningstekniken föreslås 
att i 16 kap. tas in ett stadgande om juridis
ka personers straffansvar. 

Enligt propositionen skall stadgandena om 
givande av muta och grovt givande av muta 
tillämpas också på mutande av anställda hos 
Europeiska gemenskaperna. stadgandena om 

juridiska personers straffansvar tillämpas 
också på givande av muta och grovt givande 
av muta till en anställd hos Europeiska ge
menskaperna. 

17 §. Begränsningsstadgande 

I slutet av förslaget till 16 kap. tas in ett 
begränsningsstadgande som gäller våldsamt 
motstånd mot tjänsteman och motstånd mot 
tjänsteman. Dessa stadganden skall inte till
lämpas på sådana gärningar som avses i för
slaget till 17 kap. 6 §. stadgandet om mot
stånd mot person som upprätthåller ord
ningen skall således tillämpas alltid då mot
ståndet riktas mot en sådan person som 
nämns i 17 kap. 6 § 2 mom., också i det fall 
att denne står i tjänsteförhållande till ett of
fentligt samfund. 

18 §. Definition 

Enligt propositionen kan förslagen till 16 
kap. Il § om givande av muta och till 12 § 
om grovt givande av muta tillämpas också 
på anställda hos Europeiska gemenskaperna. 
I detta stadgande föreslås en definition av 
begreppet anställd hos Europeiska gemen
skaperna. 

Enligt definitionsstadgandet avses med en 
anställd hos Europeiska gemenskaperna en 
person som står i varaktigt eller tillfälligt 
anställningsförhållande till Europaparlamen
tet, Europeiska unionens råd, Europeiska 
gemenskapernas kommission, Europeiska 
gemenskapernas domstol eller revisionsrätt, 
Regionkommitten, Ekonomiska och sociala 
kommitten, anställda hos Europeiska justi
tieombudsmannen, Europeiska investerings
banken, Europeiska monetära institutet eller 
ett annat organ som grundats med stöd av 
Europeiska gemenskapernas grundfördrag 
eller en person som på basis av uppdrag 
handhar en uppgift given av ett av Europeis
ka gemenskapernas organ eller av ett annat 
organ som grundats med stöd av grundför
draget 

De personer som kan anses vara anställda 
hos Europeiska gemenskaperna, utgör en 
mycket omfattande och även splittrad grupp, 
för vilken en central förenande faktor kan 
anses vara det att de underlyder Europeiska 
gemenskapernas gemensamma förvaltning 
och att man på dem kan tillämpa de enhet
liga stadgar som gäller personalen. Europeis
ka unionens råd fastställer de stadgar som 
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skall tillämpas på Europeiska gemenskaper
nas tjänstemän samt de villkor för tjänsteför
hållandet som gäller gemenskapernas övriga 
personal (personalstadgar). 

I unionens rätt avses med anställda hos 
gemenskaperna närmast sådana tjänstemän 
och övrig personal, på vilka de gemensam
ma personalstadgarna kan tillämpas. I Euro
peiska gemenskapernas anställning finns 
också personal, på vilken personalstadgarna 
inte tillämpas, men som det ändå är påkallat 
att inbegripa i definitionsstadgandet Perso
nalstadgarna kan inte tillämpas på persona
len i alla de organ som grundats genom ge
menskapernas grundfördrag, och dessutom 
finns det i de egentliga organens och i de 
övriga organens tjänst också personer sär
skilt i ledande ställning som i enlighet med 
personalstadgarna inte är tjänstemän eller 
övrig personal. 

Till följd av detta har en anställd hos Eu
ropeiska gemenskaperna i definitionsstad
gandet definierats allmänt, så att man med 
detta avser en person som står i varaktigt 
eller tillfälligt tjänstgöringsförhållande till ett 
organ som grundats med stöd av gemenska
pernas grundfördrag. Definitionen är inte 
bunden till personalstadgarnas tillämplighet 
eller till definitionerna på tjänstemän eller 
övrig personal. Det mest centrala med av
seende på definitionsstadgandet är att perso
nen arbetar vid ett organ som grundats med 
stöd av gemenskapernas grundfördrag och 
kan anses stå i tjänstgöringsförhållande till 
Europeiska gemenskaperna, och inte till en 
medlemsstat eller ett privat eller offentligt 
organ. 

Definitionsstadgandet inbegriper ledamö
terna av Europeiska gemenskapernas kom
mission, Europeiska gemenskapernas dom
stol och revisionsrätt, Regionkommitten och 
Ekonomiska och sociala kommitten samt 
den Europeiskajustiteombudsmannen. Också 
förstainstansrätten och dess ledamöter samt 
generaladvokat omfattas av definitionen. En 
ledamot av Europaparlamentet är inte an
ställd hos gemenskaperna och omfattas såle
des inte av definitionen. På motsvarande sätt 
omfattas inte riksdagsmännen vid Finlands 
riksdag av den straffrättsliga tjänstemanna
definitionen och strafflagens mut
brottsstadganden kan således inte tillämpas 
på dem i deras riksdagsmannauppdrag. Le
damöterna vid Europeiska unionens råd, dvs. 
de nationella ministrarna, omfattas inte hel
ler av definitionsstadgandet Det är inte på-

kallat att i definitionen inbegripa personer 
som representerar en medlemsstat vid något 
beslutsfattande organ. 

Anställda vid investeringsbanken och det 
monetära institutet omfattas av defini
tionsstadgandet, fastän personalstadgarna 
inte tillämpas på dem. Den ifrågavarande 
personalen tjänstgör vid institutioner som 
grundats genom grundfördraget och som 
finansieras av unionen. De fattar också be
slut gällande användningen av unionens me
del, till exempel gällande strukturfonderna, 
så man har ansett det påkallat att inbegripa 
dem i definitionen. 

I definitionsstadgandet har endast de mest 
betydelsefulla nuvarande organen uppräk
nats, men stadgandet kan tillämpas på alla 
anställda hos Europeiska gemenskaperna, 
oberoende av vid vilket egentligt organ eller 
annat organ grundat med stöd av Europeiska 
gemenskapernas grundfördrag de arbetar. 
Definitionen omfattar alltså också sådan per
sonal som arbetar vid andra än de i stadgan
det särskilt nämnda organen. Sådana är till 
exempel Centralen för utveckling av den 
europeiska yrkesutbildningen och den Euro
peiska milj öcentralen, vilka grundats genom 
rådets förordning. Definitionen har på detta 
sätt lämnats öppen, eftersom Europeiska 
unionen ständigt utvecklas och de organ som 
verkar inom den förändras i takt med ut
vecklingen. Definitionen kan dock inte till
lämpas på personer anställda vid organ grun
dade av medlemsstaterna (till exempel Euro
peiska polisämbetet). 

Definitionsstadgandet gäller också perso
ner som på basis av uppdrag handhar en 
uppgift given av ett av Europeiska gemen
skapernas organ eller ett organ grundat med 
stöd av Europeiska gemenskapernas grund
fördrag. Det kan vara fråga om en person 
som ställts till Europeiska gemenskapernas 
förfogande av en medlemsstat eller ett of
fentligt eller privat organ och som handhar 
motsvarande uppgifter som de anställda hos 
Europeiska gemenskaperna. Sådana personer 
är till exempel av medlemsstaterna utsända 
specialister som arbetar för gemenskaperna. 
Definitionen avser dock inte nationella tjäns
temän som besöker rådets eller kommissio
nens arbets- eller expertgrupper. 

Paragrafens definition motsvarar, gällande 
anställda hos Europeiska gemenskaperna, 
huvudsakligen innehållet i protokollet i an
slutning till konventionen gällande skyddan
de av Europeiska unionens ekonomiska in-
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tressen och i konventionen gällande korrup
tion, vilka beretts inom ramen för Europeis
ka unionens samarbete regeringar emellan i 
rättsliga frågor och inrikesfrågor. De förut
nämnda konventionerna innehåller dock ock
så övriga och dels avvikande förpliktelser 
om att utvidga tillämpningsområdet för kri
minaliseringar gällande mutbrott. Dessa för
pliktelser är dels sådana som det inte är än
damålsenligt att i detta sammanhang bringa i 
kraft. 

1.4. 17 kap. Om brott mot allmän ordning 

J. 4.1. Kapitelmotivering 

1.4.1.1. Gällande lagstiftning 

l .4 .1.1.1. stadgandena i 16 kap. strafflagen 

I den gällande lagstiftningen bildar brotten 
mot allmän ordning inte någon klart avgrän
sad helhet. Hur regleringen av dessa brott 
sist och slutligen gestaltar sig beror i stor 
utsträckning på definitionen av begreppet 
"allmän ordning". Merparten av de brott 
som avses här riktar sig inte direkt mot nå
gon bestämd person och inte heller äventyrar 
eller stör de i egentlig mening myndigheter
nas verksamhet på samma sätt som de brott 
som nämns i lagförslagets 16 kap. Eftersom 
brotten mot allmän ordning emellertid väck
er anstöt och irritation förutsätts myndighe
terna ingripa mot dem. Till följd av de för
pliktelser som brotten innebär för myndig
heterna råder det delvis ett fast samband 
mellan stadgandena om brott mot allmän 
ordning och de straffstadganden som skyd
dar myndigheterna och deras uppgifter. Ty
piskt för stadgandena om brott mot allmän 
ordning är att dessa brott ofta måste beskri
vas med kontroversiella och värdeladdade 
begrepp. 

Gällande 16 kap. strafflagen innehåller 
både stadganden om brott mot offentliga 
myndigheter och stadganden om brott mot 
allmän ordning. stadganden om brott som i 
själva verket riktar sig mot båda dessa är 16 
kap. 3-5 §§ om våldsamt motstånd mot 
tjänsteman i folksamling, övriga våldsbrott, 
plundring av allmän eller enskild egendom 
samt störande av allmän säkerhet och ord
ning. En redogörelse för dessa stadganden 
ges i samband med motiveringen till lagför
slagets 16 kap. 

I det andra skedet av strafflagsrevideringen 
ändrades 16 kap. 7 § om väpnat störande av 
allmän ordning. Detta brott gör sig den skyl
dig till som för att begå ett brott som nämns 
i 12 eller 16 kap. värvar eller samlar beväp
nat manskap. 

I gällande 16 kap. 8 § l mom. stadgas om 
offentlig uppmaning till brott, offentlig upp
maning till grovt brott och offentlig uppma
ning till lagöverträdelse. Den som offentli
gen i en folksamling eller genom skrift eller 
annan framställning, som bringats till allmän 
kännedom, uppmanar eller försöker förleda 
till brott gör sig enligt paragrafens l mom. 
skyldig till offentlig uppmaning till brott. 
För att uppmaningen skall vara straffbar för
utsätts det inte att någon verkligen följer den 
och begår ett brott. Om uppmaningen leder 
till att ett brott begås kan vederbörande stäl
las till ansvar för detta såsom anstiftare eller 
medhjälpare, enligt stadgandena om delak
tighet. 

Till offentlig uppmaning till grovt brott 
enligt paragrafens 2 mom. (578/95) gör sig 
den skyldig som på det sätt som avses i l 
mom. uppmanar eller försöker uppmana till 
folkmord, äventyrande av Finlands suveräni
tet, landsförräderi, grovt landsförräderi, spio
neri, grovt spioneri, högförräderi, grovt hög
förräderi, uppror, mord, dråp, dråp under 
förmildrande omständigheter, rån, grovt rån, 
brott som avses i 34 kap. 1-6 eller 11 § 
eller sådant farligt militärt brott som avses i 
45 kap. 5, 8, 10, 18 eller 20 § strafflagen. 

Till offentlig uppmaning till lagöverträdel
se gör sig enligt paragrafens 3 mom. 
(987/74) den skyldig som på det sätt som 
avses i l mom. uppmanar till olydnad mot 
lag eller laga stadga. 

Brottet egenhandsrätt, som regleras i gäl
lande 16 kap. 14 § l mom., kan delvis anses 
vara riktat mot allmän ordning. Den som 
olovligen pantar något till sig eller annorle
des tar sig rätt gör sig skyldig till detta 
brott. Usurpation av tjänstemannabefogenhet 
enligt paragrafens 2 mom. kan däremot an
ses som ett huvudsakligen mot offentliga 
myndigheter riktat brott. 

I 16 kap. 16 § stadgas om förstörande av 
offentlig kungörelse. För detta brott skall 
enligt stadgandet den dömas som olovligen 
avlägsnar eller förstör en offentlig kungörel
se som av en myndighet har satts upp till 
allmänt påseende. straffstadgandet om 
skymfande av Finlands flagga, som tidigare 
fanns i denna paragraf, har överförts till 8 § 
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l mom. (588/95) lagen om Finlands flagga. 
Den som obehörigen använder republikens 
presidents flagga eller annan statsflagga eller 
använder sådan Finlands flagga som i strid 
med lagen har försetts med bitecken, eller i 
egenskap av Finlands flagga saluför flagga, 
som till färg eller proportioner klart avviker 
från flagga som avses i nämnda lag eller 
med stöd av den givna stadganden och be
stämmelser bryter mot 8 § 2 mom. lagen om 
Finlands flagga. Enligt 3 § lagen om Fin
lands vapen (381/78) straffas den som salu
för Finlands vapen i ett utförande som vä
sentligt avviker från beskrivningen av Fin
lands vapen i l § i nämnda lag. 

Underlåtenhet att anmäla grovt brott enligt 
16 kap. 19 § strafflagen och gynnande av 
brott enligt 16 kap. 20 § strafflagen kan an
ses som brott mot allmän ordning. Dessa 
brott anses i denna proposition rikta sig när
mast mot rättsskipningen och en närmare 
redogörelse för dem ges därför i motivering
en till det föreslagna 15 kap. 

Enligt 16 kap. 22 § strafflagen, som här
stammar från år 1889, är det straffbart att 
värva finsk (eller rysk) man till främmande 
makts krigstjänst. Paragrafen innehåller 
dessutom en hänvisning till landsförräderi
brotten i sådana fall då någon anskaffar 
krigsfolk åt fienden. Från år 1889 härstam
mar också 16 kap. 23 § enligt vilken den 
straffas som genom falsk uppgift eller annat 
bedrägligt medel förleder finsk man till ut
flyttning ur landet. Försök till detta brott är 
straffbart. 

Såsom riktade mot allmän ordning ansågs 
de brott om vilka tidigare stadgades i 16 
kap. 24 och 25 §§. Dessa stadganden upp
hävdes i totalrevideringens andra skede. 

I 16 kap. finns dessutom ett straffstadgan
de om spridning av våldsskildring. Den som 
saluför, till uthyrning bjuder ut eller över
låter eller i detta syfte tillverkar eller i lan
det inför film eller annan upptagning inne
hållande rörliga bilder, i vilken framställs 
rått våld döms till straff enligt 16 kap. 26 § 
l mom. I paragrafens 2 mom. begränsas 
tillämpningen av detta stadgande. Enligt det
ta skall straffstadgandet inte tillämpas om 
det kan anses befogat att återge våld på 
grund av att filmen eller upptagningen är av 
en sådan natur att den tjänar spridning av 
information eller på grund av att den har ett 
uppenbart konstnärligt värde kan anses befo
gat att återge våld. Har den framställning 
som filmen eller upptagningen innehåller 

granskats och godkänts till förevisning i en
lighet med lagen om filmgranskning 
(299/65) eller för spridning i enlighet med 
lagen om granskning av videoprogram och 
andra bildprogram (697/87), skall l mom. 
inte heller tillämpas. Om tillverkaren eller 
importören av en upptagning uppenbart har 
haft för avsikt att låta den framställning som 
ingår i upptagningen granskas före salu
förandet, utbjudaodet till uthyrning eller 
överlåtelsen av upptagningen, skall för till
verkningen eller importen inte dömas till 
straff med stöd av l mom. I 16 kap. 27 § 
stadgas om förverkande till staten av film 
eller upptagning som innehåller vålds
skildring. 

1.4.1.1.2. Övriga strafflagstadganden 

Såsom brott riktade mot allmän ordning 
anses i förslaget också vissa fridsbrott som 
inte direkt är riktade mot någon enskild per
son. På vissa platser, i vissa situationer och 
inom vissa livsområden förutsätts det att 
skälig respekt visas för människors känslor 
och övertygelser. 

En liknande grupp av brott utgör brotten 
mot trosfrid om vilka det stadgas i l O kap .. 
Enligt l O kap. l § skall den som offentligen 
hädar Gud dömas för hädelse av Gud. Enligt 
kapitlets 2 § skall den som offentligen smä
dar eller skymfar vad som inom ett i Finland 
verksamt trossamfund i övrigt hålls heligt 
dömas för brott mot trosfrid. Enligt kapitlets 
3 § skall den som med våld eller hot om 
våld hindrar ett i Finland verksamt trossam
fund att förrätta gudstjänst, kyrklig handling 
eller religionsutövning dömas för hindrande 
av religionsutövning. Enligt den sistnämnda 
paragrafens 2 mom. är också försök straff
bart. Enligt kapitlets 4 § l mom. skall den 
som genom att föra oljud eller på annat sätt 
väcka förargelse uppsåtligen stör i 3 § 
nämnd gudstjänst, kyrklig förrättning eller 
religionsutövning dömas för störande av reli
gionsutövning. För störande av begravning 
skall enligt kapitlets 4 § 2 mom. den dömas 
som på sagda sätt stör begravning, då denna 
inte är en kyrklig förrättning. 

I 19 kap. strafflagen stadgas om äkten
skapsbrott. De flesta av kapitlets ursprungli
ga stadganden har upphävts, straffstadgande
na om utomäktenskapliga förbindelser år 
1948 och stadgandet om trolovning såsom 
gift år 1987. De ursprungliga stadgandena 
om tvegifte från år 1889 är fortfarande i 
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kraft. Enligt 19 kap. 4 § l mom. strafflagen 
är det fråga om tvegifte om en gift man in
går äktenskap med en ogift kvinna eller en 
gift kvinna med en ogift man. En särskild 
straffskala gäller i det fall att omständighe
terna är synnerligen mildrande. Enligt para
grafens 2 mom. straffas också den ogifte, 
om han visste att den andra var gift. Enligt 
19 kap. 5 § strafflagen är det fråga om tve
gifte om en man och en kvinna som bägge 
är gifta på varsitt håll från förr gifter sig 
med varandra. Också i detta stadgande finns 
en särskild straffskala för det fall att omstän
digheterna är synnerligen mildrande. 

stadganden om blodskam finns för närva
rande i 20 kap. 7 § om sedlighetsbrott. En
ligt paragrafens 1 mom. skall den som har 
samlag med eget barn eller dess avkomling 
straffas för blodskam med avkomling. En
dast den äldre parten straffas för gärningen. 
Om t.ex. ett fullvuxet barn har samlag med 
sin förälder gör sig endast föräldern skyldig 
till en straffbar gärning. Enligt paragrafens 2 
mom. som gäller blodskam mellan syskon är 
samlag mellan broder och syster eller halv
broder och halvsyster straffbart. Den gällan
de lagstiftningen avspeglar den uppfattning
en att blodskamsstadgandet skall skydda 
framförallt barnen och familjerelationerna 
medan barnen ännu är unga och bor tillsam
mans med sina föräldrar. Enligt förslaget 
skall stadganden om barns sexuella självbe
stämmanderätt tas in i 20 kap. om sexual
brott. stadgandena om sexuellt umgänge 
mellan släktingar motiveras närmast med att 
denna typ av förhållanden väcker allmän 
anstöt. 

Koppleri och handlingar som sårar tukt 
och anständighet och därigenom åstadkom
mer förargelse kan anses som brott mot den 
allmänna ordningen. stadganden om dessa 
brott finns i 20 kap. 8 § om koppleri samt i 
20 kap. 9 § om offentlig kränkning av sed
ligheten och om uppmaning till otukt mellan 
personer av samma kön. strafflagens 20 kap. 
reviderades år 1971. 

I 24 kap. strafflagen stadgas om fridsbrott 
De flesta av kapitlets stadganden skyddar 
hemfriden eller privatlivet överhuvudtaget. 
Vissa av stadgandena i 24 kap. kan emeller
tid anses skydda allmän ordning. Enligt 24 
kap. 1 § 2 mom. (från år 1889) straffas den 
som bryter frid i hus, gård eller fartyg, där 
Kejsaren och storfursten uppehåller sig, el
ler i hus där landets Ständer, eller stånd eller 
utskott å lantdag har sammanträde, eller i 

370036 

ämbetsrum eller rum där tjänsteförrättning 
sker, eller som utan fog underlåter att på 
tillsägelse avlägsna sig därifrån eller utan 
skälig anledning insmyger sig dit eller göm
mer sig undan där. Enligt paragrafens 3 
mom. är straffet strängare om brottet begås i 
uppsåt att göra våld på person eller skada på 
egendom, eller av någon som är försedd 
med vapen eller livsfarligt tillhygge eller an
nat skademedel, eller av två eller av flere 
gemensamt. Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. (från 
år 1889) är det straffbart att uppsåtligen slå 
in fönster eller kasta in sten eller annat eller 
att med vapen skjuta på ett sådant ställe som 
nämns i 24 kap. 1 § 2 mom. Enligt 24 kap. 
3 a § 2 mom. är det straffbart att av illvilja 
eller självsvåld på ett ställe av nämnt slag 
störa friden genom oljud eller annat oväsen
de eller genom att i uppenbar avsikt att störa 
annan orsaka uppringning till honom i tele
fonapparat. Också 24 kap. 4 § (från år 1889) 
gäller ett brott som måste anses vara riktat 
mot allmän ordning. Enligt detta stadgande 
straffas den som olovligen från en grav bort
tager ett lik eller en del därav eller som utan 
lov förstör, undanskaffar eller styckar ett lik 
som inte är jordat eller som förövar ofog å 
lik eller obehörigen förstör eller skadar en 
grav eller gör ofog på den. Inom ramen för 
strafflagsprojektet har ett förslag till revide
ring av 24 kap. strafflagen fårdigställts 
(Rauhan, yksityisyyden ja kunnian loukkaa
misesta, strafflagsprojektets förslag, justitie
ministeriets lagberedningavdelnings publika
tion 7/1994 ). 

I 42 kap. strafflagen stadgas om brott 
emot föreskrift till statens säkerhet eller all
män ordning. Mot allmän ordning riktar sig 
för det första brott av det slag som nämns i 
42 kap. 2 §. Enligt paragrafens l mom. 
straffas den som bryter emot föreskrifter om 
överskridande av Finlands gräns eller gör 
försök därtill eller genom anskaffning av för 
gränsens överskridande avsedda hjälpmedel 
gör sig skyldig till förberedelse till brott 
emot nämnda föreskrifter. Enligt paragrafens 
2 mom. jämställs medhjälp med brott som 
nämns i l mom. Enligt paragrafens 3 mom. 
skall en utlänning som har gjort sig skyldig 
till ett brott enligt denna paragraf och som 
med anledning därav utvisas ur landet inte 
ställas under åtal för detta brott, såframt inte 
den myndighet som har beslutit om hans 
utvisande tillika förordnat att sådant åtal 
skall väckas. 

Enligt 42 kap. 5 § strafflagen straffas den 
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som i avsikt att vilseleda en enskild person 
begagnar pass, arbetsintyg eller dylikt bevis 
som är utfårdat för annan. Enligt 42 kap. 5 a 
§ ( 44/19) straffas den som offentligen eller i 
samkväm bär sådan uniform som inte åtföl
jer hans rang eller tjänst, eller orden eller 
annat utmärkelsetecken som inte tillkommer 
honom. straffet är strängare om han gjorde 
det i avsikt att vilseleda en annan person 
eller myndighet eller om en civil person 
utan vederbörligt tillstånd använder militär
dräkt. 

I det andra skedet av totalrevideringen 
ändrades ofogsstadgandet i 42 kap. 7 § 
strafflagen. Enligt stadgandet är det fråga 
om ofog när någon på allmän väg, gata eller 
farled eller på något annat offentligt ställe 
eller vid offentlig förrättning eller allmän 
sammankomst stör lugnet genom oljud eller 
svordom eller förövar annat ofog. På falskt 
alarm och grundlösa nödanrop tillämpas 34 
kap. 10 §. stadganden om sådana gärningar 
finns också på andra ställen. Enligt 38 kap. 
5 § är det straffbart att störa post- och tele
trafik genom att med en radioanläggning 
eller över ett telenät av okynne sända störan
de meddelanden. 

Fortfarande är 42 kap. 8 § strafflagen i 
kraft. Enligt denna paragraf bestraffas den 
som mot betalning befattar sig med spådom, 
signeri eller dylik vidskepelse. 

I 43 kap. 4 § stadgas om s.k. äventyrligt 
spel, dvs. hasardspel. Enligt paragrafens l 
mom. straffas den som håller hus för bedri
vande av äventyrligt spel eller som på värds
hus eller annat offentligt ställe föranstaltar 
sådant spel. Enligt paragrafens 2 mom. straf
fas ägare av eller föreståndare för värdshus 
eller annat dylikt offentligt ställe, som til
låter att äventyrligt spel bedrivs där och, om 
brottet förtjänar det, skall han dessutom 
förklaras oberättigad att utöva eller förestå 
värdshusrörelse eller annan sådan näring. 
Enligt paragrafens 3 mom. är det straffbart 
att delta i äventyrligt spel. Enligt paragra
fens 4 mom. skall pengar och annat gods 
som påträffas på spelbordet eller i spelban
ken dömas förbrutna. Ar 1991 fogades till 
paragrafen ett 5 mom. enligt vilket det som 
stadgas i 1-4 mom. inte gäller sådan lovlig 
kasinoverksamhet som bedrivs enligt lotteri
lagstiftningen. I det sammanhanget komplet
terades lotterilagen ( 491 /65) med stadganden 
om kasinoverksamhet 

I 43 kap. finns dessutom en 7 § enligt vil
ken den straffas som förleder en person som 

inte har fyllt 18 år att förtära rusgivande 
dryck så att han blir drucken. Enligt 43 kap. 
8 § skall en värd eller föreståndare för ett 
utskänkningsställe straffas om han underlåter 
att lämna en sådan person vård som på ut
skänkningsstället befinns vara så drucken att 
han är i behov av tillsyn. Om brottet förtjä
nar det skall han dessutom förklaras oberät
tigad att utöva eller förestå utskänkning. Al
kohollagstiftningen har utvecklats så att des
sa stadganden i praktiken är obehövliga. 

Också i 44 kap. finns det kriminaliseringar 
som närmast kan anses skydda allmän ord
ning, även om kapitelrubriken anger att ka
pitlet handlar om brott emot föreskrift till 
skydd för liv, hälsa eller egendom. Av dessa 
stadganden kan nämnas 44 kap. 13 § (från 
år 1889). Enligt denna paragraf straffas den 
som på allmän väg, gata eller torg kastar, 
häller, uthänger eller uppställer något så att 
annan eller annans byggnad eller inhägnad 
därav kan skadas eller orenas. Efter att lagen 
om avfallshantering (1072/93) stiftats har 
stadgandet inte längre någon praktisk bety
delse. Enligt 44 kap. 14 § strafflagen gör sig 
den som avsevärt stör den allmänna flyg-, spår-
eller sjötrafikens gång skyldig till störande 

av trafik. Enligt 44 kap. 19 § (från år 1889) 
straffas en lös person som innehar en dyrk 
eller falsk nyckel samt ett s.k. tjenstehjon 
som utan husbondens lov innehar dyrk, falsk 
nyckel, dubbel nyckel eller huvudnyckel till 
lås som är i husbondens värjo. Enligt 44 
kap. 21 § (från år 1889) är det straffbart att 
olovligen lossa skott eller avbränna fyrver
keri eller eldfängda ting. Justitieministeriet 
bereder en separat revidering av 44 kap. 
strafflagen. 

Enligt 44 kap. 7 § strafflagen straffas den 
som underlåter att hålla ett sådant husdjur 
eller ett vilt djur instängt eller säkert bundet 
som han äger eller har uppsikt över och som 
honom veterligen är farligt för människor. I 
44 kap. 8 § strafflagen stadgas straff för den 
som utan nödtvång hetsar hund på folk eller 
på dragare eller på annat husdjur (l mo m.) 
och den som äger eller vårdar en hund och 
inte avhåller eller försöker avhålla hunden 
från angrepp på människor eller husdjur. 
Detaljerade stadganden om hållande av hund 
finns dessutom i 8 kap. jaktlagen (615/93). 

1.4.1.1.3. Övriga straffstadganden som 
skyddar den allmänna ordningen 

Utanför strafflagen finns ett flertal straffs-
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tadganden som närmast kan anses skydda 
allmän ordning. 

Lagen angående undertryckande av osed
liga publikationers spridning (23/27) gäller 
spridning av pornografiska bilder, framställ
ningar och produkter. Enligt lagens l § 
straffas den som offentligen eller med und
vikande av offentlighet håller till salu eller 
säljer eller eljest utsprider eller på ställe som 
är tillgängligt för allmänheten utställer 
tryckalster, skrift, bildlig framställning eller 
annat alster som sårar tukt eller anständig
het, eller för spridning eller utställande för
fårdigar eller i sådant syfte innehar dylikt 
alster eller tillkännagger, hur sådant kan er
hållas, även om endast en del av den till 
brottet hörande verksamheten utförs inom 
landet. Det är här fråga om ett s.k. politi
brott som är kriminaliserat i 42-44 kap. 
strafflagen eller utanför strafflagen och inte 
förenat med strängare straffhot än böter eller 
fångelse i högst sex månader. Enligt lagens 
l § 2 mom. är också medhjälp till det nämn
da brottet straffbart. Enligt paragrafens 3 
mom. skall 46 kap. 4 och 5 §§ strafflagen, 
som gäller smuggling tillämpas, på införsel 
till landet eller utförsel från landet då detta 
sker i syfte att sprida eller utställa i lagen 
avsedda alster, samt på försök därtill. I frå
ga om spridning av osedliga publikationer 
gäller särskilda stadganden bl.a. om tvångs
medel, konfiskation och övervakning av la
gens efterlevnad. 

Det straffrättsliga ansvaret för nämnda 
brott, och även för andra brott som begås i 
förening med tryckskrifter, bildliga fram
ställningar eller på därmed jämförbara sätt 
eller i rundradioprogram, regleras dessutom i 
tryckfrihetslagen, lagen om filmgranskning, 
lagen om förrättande av filmgranskning 
(300/65), radioansvarighetslagen (219/71 ), 
kabelsändningslagen (307 /87), lagen om 
granskning av videoprogram och andra bild
program och radiolagen (517/88). 

Också brott mot polislagen kan i vissa av
seenden anses vara riktade mot allmän ord
ning. Enligt 51 § polislagen gör sig den 
skyldig till brott mot polislagen som uppsåt
ligen l) underlåter att lyda en befallning 
eller ett förbud som en polisman för upprätt
hållande av allmän ordning och säkerhet 
eller utförande av ett uppdrag meddelar in
om ramen för sina befogenheter, 2) vägrar 
lämna en polisman personuppgifter som av
ses i l O § l m om., 3) underlåter att följa ett 
tydligt tecken eller en befallning som en 

polisman enligt 21 § ger för att stanna ett 
fordon eller få det flyttat, 4) försummar sin 
biståndsskyldighet enligt 45 §, eller 5) utan 
anledning tillkallar en polis eller uppsåtligen 
försvårar polisens verksamhet genom att 
lämna falska uppgifter. Detta straffstadgande 
skall inte tillämpas om för brottet i någon 
annan lag stadgas strängare straff. 

År 1928 stiftades förordningen innefattan
de allmän ordningsstadga för landsbygden 
(219/28). Förordningen innehåller ett antal 
förbud om vilka det delvis stadgas också i 
andra sammanhang. I förordningen innefat
tande allmän ordningsstadga för landsbygden 
ges bl.a. följande förbud och föreskrifter: 

- förbud mot folksamling så att oordning 
uppstår eller trafiken hindras (l § l mom.), 

- förbud mot att utan giltig anledning 
uppehålla sig på järnvägsstation, ångbåts
brygga eller annan allmän plats (l § 2 
m om.), 

- förbud mot att på allmän väg eller annan 
allmän plats ordna idrottsövningar, tävlingar 
och lekar så att men eller fara för människor 
eller hinder för trafiken kan uppstå (5 §), 

- förbud mot sådant ofog som avses i 
strafflagen ( 6 § ), 

- förbud mot att av okynne på vägg, port, 
plank, pelare el.dyl. vid allmän plats skriva, 
rita eller annorledes framställa ord, bilder 
eller andra tecken (7 § l mom.), 

- förbud mot att ställa ut tryckalster, skrift 
eller bildlig framställning som sårar tukt el
ler anständighet (7 § 2 mom.), 

- förbud att på allmän plats el.dyl. uppträ
da eller uppföra sig så att anständigheten 
därigenom såras (8 §), 

- förbud mot kortspel under bar himmel på 
allmän plats (9 § l mom.), 

- förbud mot bedrivande av äventyrligt 
spel (9 § 2 mom.), 

- föreskrifter om utplacering och förstöran
de av meddelanden, tillkännagivanden o.dyl. 
(10 och Il §§), 

- förskrifter om handel på torg och andra 
allmänna platser (3 kap.) och 

- föreskrifter om övervakning av personer 
från annan ort (4 kap.). 

Den allmänna ordningsstadgan för lands
bygden har ingen större praktisk betydelse 
eftersom den i stor utsträckning endast upp
repar förbud och påbud som finns i annan 
lagstiftning. Dessutom kan kommunerna en
ligt 7 § kommunallagen (365/95) och har 
med stöd av motsvarande stadganden i tidi
gare kommunallagar kunnat utfårda ord-
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ningsstadgor för att främja allmän ordning 
och säkerhet. Böter för brott mot dessa ord
ningsstadgor utdöms av allmän underrätt. 
Finlands Kommunförbund har utarbetat nor
malförslag till sådana ordningsstadgor, men 
de ordningsstadgor som fullmäktige godkän
ner varierar till sitt innehåll beroende på de 
lokala förhållandena och uppfattningarna. 

Också på andra ställen än i strafflagen 
finns det stadganden om orsakande av olika 
typer av störningar och om motstånd mot 
personer som upprätthåller ordningen. 

Enligt 2 § lagen om upprätthållande av 
ordning i kollektivtrafik ( 4 72/77) får passa
gerare inte genom oväsen eller annars 
genom sitt uppträdande störa andra passage
rare eller föraren. Passagerare skall åtlyda 
sådana av föraren givna föreskrifter som 
behövs för upprätthållandet av ordning och 
säkerhet. Under de förutsättningar som an
ges i lagen kan föraren vägra att som passa
gerare ta med en person som orsakar stör
ning eller avlägsna en sådan passagerare. 
straffstadgandet finns i lagens 5 § l mom. 
Den som med våld eller hot om våld hindrar 
eller försöker hindra förare eller passagerare, 
som bistår föraren på dennes begäran att 
fullgöra i lagen avsedd uppgift för upprätt
hållande av ordning och säkerhet i trafikme
del eller som eljest avsiktligt gör hinder åt 
föraren eller passagerare som bistår föraren i 
fullgörandet av sagda uppgift skall, om inte 
strängare straff stadgas annorstädes i lag, 
dömas för våldsamt uppträdande i trafikme
del i kollektiv trafik. På brott riktat mot 
förare eller passagerare som bistår honom 
skall stadgandena i 16 kap. l och 2 § § 
strafflagen inte tillämpas. 

Motsvarande reglering ingår i lagen om 
kontrollavgift i kollektivtrafik. Enligt lagens 
12 § l mom. skall den som med våld eller 
hot om våld hindrar eller försöker hindra en 
biljettkontrollör att utföra i lagen avsedd 
kontrollverksamhet eller som eljest uppsåt
ligen gör hinder åt kontrollören i fullgöran
det av sagda uppgift skall, om inte strängare 
straff stadgas annorstädes i lag dömas för 
motstånd mot biljettkontrollör. straffstadgan
det i 12 § 2 mom. gäller vilseledande av 
biljettkontrollör. På de nämnda brotten skall 
enligt stadgandets 3 mom. inte tillämpas 16 
kap. l, 2 och 20 a §§ strafflagen. 

En liknande reglering finns också i lagen 
om bevakningsföretag. En väktare har enligt 
denna lag rätt att från ett bevakningsområde 
avlägsna den som på sannolika grunder kan 

misstänkas komma att göra sig skyldig till 
brott mot bevakningsobjektet eller som stör 
eller äventyrar säkerheten. Väktaren har rätt 
att vid behov bruka maktmedel. I lagens 6 § 
finns ett straffstadgande om våldsamt upp
trädande mot väktare. 

I lagen om allmänna sammankomster finns 
vissa straffstadganden som tryggar den all
männa ordningen. Enligt lagens 6 § får ing
en infinna sig beväpnad till allmän samman
komst. Detta gäller dock inte bärande av 
vapen som hör till tjänstedräkt. I lagens 13 § 
finns ett straffstadgande. Att ordna en all
män sammankomst utan en sådan förhands
anmälan som stadgas i 3 § är straffbart en
ligt lagens 12 § l mom. Enligt 12 § 2 mom. 
kan ordföranden för eller föranstaltaren av 
en allmän sammankomst straffas bl.a. om 
han tillåter oordning. Enligt lagens 14 § är 
det straffbart att vägra behörig myndighet 
tillträde till allmän sammankomst. 

I lagen om offentliga nöjestillställningar 
finns ett antal i praktiken ofta tillämpade 
straffstadganden om allmän ordning. Enligt 
lagens 18 § l mom. döms den som olovli
gen föranstaltar en tillställning för vars för
anstaltande tillstånd av myndighet erfordras, 
eller bryter mot föreskrifter om anordnande 
av sådan. Enligt lagens 18 § 2 mom. döms 
den som på annat sätt bryter mot nämnda 
lag eller med stöd av densamma utfårdade 
bestämmelser. Enligt lagens 18 § 3 mom. 
skall den som begår våld mot ordningsman, 
hotar honom eller gör honom förfång straf
fas så som stadgas i 16 kap. l och 2 § § 
strafflagen. Enligt lagens 19 § skall den som 
stör en nöjestillställning genom att på ett 
förargelseväckande sätt uppträda berusad 
eller som på annat sätt väcker förargelse dö
mas för störande av nöjestillställning. Vid 
nöjestillställningar övervakas ordningen dels 
av polisen, dels av ordningsmän, och lagens 
l 0-12 § § som gäller dem skall i tillämpliga 
delar iakttas också i fråga om sådana ord
ningsmän som avses i förordningen om in
kvarterings- och förplägnadsrörelser (l O § 2 
mo m.) samt enligt 25 § 2 mo m. friluftslagen 
också i fråga om lägerområdens ordnings
män. 

I alkohollagen finns vissa stadganden som 
tryggar den allmänna ordningen. Enligt 58 § 
l mom. alkohollagen är det förbjudet och 
enligt fortfarande gällande 93 § i 1968 års 
alkohollag straffbart att förtära alkohol i föl
jande fall, om annat inte följer av alkoholla
gens övriga stadganden: l) på ställen där 
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detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs 
samt i andra öppna handelsrörelser, 2) i res
tauranger och på andra ställen där allmän
heten mot betalning får mat och förfrisk
ningar, 3) i lokaler och på andra ställen där 
offentliga tillställningar ordnas samt 4) på 
fartyg samt i tåg, bussar och andra för all
mänheten avsedda färdmedel i inrikes trafik. 
Polisen kan enligt 58 § 2 mom. alkoholla
gen, när upprätthållande av den allmänna 
ordningen så förutsätter, förbjuda förtäring 
av alkoholdrycker på allmän plats. Också de 
övriga straffstadgandena i alkohollagstift
ningen skyddar indirekt den allmänna ord
ningen. 

I lagstiftningen om egg- och skjutvapen 
finns ett antal viktiga stadganden som gäller 
den allmänna ordningen. 

Enligt lagen om eggvapen indelas eggvap
nen i två grupper. Med farligt eggvapen och 
därmed jämförbart vapen avses i lagen va
pen eller redskap som är avsett att skada 
annan eller vars egenskaper gör att det läm
par sig härför. Som exempel på farliga egg
vapen och därmed jämförliga redskap nämns 
i lagen och förordningen om eggvapen 
( 409/77) dolk, stilett, bajonett, fjäderbatong, 
knogjärn, svärd, djungelkniv, kastkniv och 
med dessa jämförbart eggvapen ävensom av 
kätting, kabel, metallrör eller vajer tillverkat 
och med dessa jämförbart tillhygge. Till den 
andra gruppen av eggvapen hör slidkniv el
ler annat sådant eggvapen som är avsett att 
vara arbetsredskap eller för annat godtagbart 
bruk, men lämpar sig för förövande av brott 
mot liv eller hälsa eller för hot om sådant 
brott. Enligt lagens 2 och 5 §§ är det förbju
det att olovligen till landet införa och likaså 
att tillverka farliga eggvapen för försäljning 
samt att handla med sådana vapen. Också 
försök till sådant brott är straffbart enligt de 
nämnda paragraferna. Enligt lagens 3 och 6 
§§ är det förbjudet att inneha farligt eggva
pen på allmän plats eller vid allmän sam
mankomst eller vid annan offentlig tillställ
ning, såframt godtagbart skäl för innehavet 
inte föreligger. Enligt lagens 4 och 7 §§ är 
det förbjudet att inneha slidkniv eller annat 
sådant eggvapen på allmän plats eller vid 
allmän sammankomst eller vid annan offent
lig tillställning, om innehavet inte är nöd
vändigt för vederbörandes arbete eller om 
inte annat godtagbart skäl för innehavet 
föreligger. 

Lagen och förordningen angående skjutva
pen och skjutförnödenheter (33 och 34/33) 

utgår från att tillverkning och införsel av, 
handel med samt anskaffande och innehav 
av skjutvapen och skjutförnödenheter är till
låtna endast på grund av därtill meddelat 
tillstånd. De viktigaste straffregleringarna 
ingår i 5 och 5 a §§ lagen angående skjutva
pen och skjutförnödenheter, nedan lagen om 
skjutvapen. För skjutvapenbrott enligt 5 § 
straffas den som 

l) utan tillstånd innehar skjutvapen, 
2) till annan säljer eller på annat sätt över

låter eller lånar ut skjutvapen eller skjutför
nödenheter i strid mot lagen om skjutvapen 
eller med stöd av den utfärdade stadganden, 

3) i strid mot ifrågavarande lag eller med 
stöd av den utfärdade stadganden modifierar 
skjutvapen så att det är lätt att hålla dolt 
genom att dess pipa eller kolv förkortas, 
eller modifierar ett enskottsvapen eller halv
automatvapen till ett serieeldvapen, eller 
innehar sådant modifierat skjutvapen, 

4) i strid mot ifrågavarande lag eller med 
stöd av den utfärdade stadganden tillverkar, 
importerar, exporterar eller saluför skjutva
pen, delar till skjutvapen eller skjutförnöden
heter eller 

5) bryter mot stadgandena om besiktning 
av skjutvapen eller som saluför, säljer eller 
på annat sätt överlåter skjutvapen eller skjut
förnödenheter som enligt stadgandena skall 
underkastas besiktning, men som inte har 
besiktats och godkänts. 

straffstadgandet är subsidiärt. Det skall 
inte tillämpas om strängare straff för brottet 
stadgas på annat ställe i lag. För skjutvapen
förseelse skall enligt lagens 5 a § den dömas 
som i strid med denna lag eller med stöd av 
stadganden som utfårdats med stöd av den 

l) innehar skjutförnödenheter, 
2) försummar att inom utsatt tid utverka 

tillstånd att inneha skjutvapen efter att ha 
anskaffat vapnet lagligen eller infört det i 
landet för ett tillfälligt besök, 

3) förvarar eller transporterar skjutvapen 
eller skjutförnödenheter, 

4) försummar att göra anmälan eller över
låta eller förete handling eller anteckning i 
den, 

5) försummar bokföringen eller sin skyl
dighet att förvara bokföringsmaterial eller att 
överlåta det till polisen, eller 

6) på annat sätt underlåter att iaktta en 
föreskrift som en myndighet har utfårdat 
inom sin behörighet. 

Också stadgandet om skjutvapenförseelse 
är subsidiärt. Det skall inte tillämpas om 
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strängare straff för brottet stadgas i annan 
lag. 

En revidering av stadgandena om vapen
brott kommer att beredas av en särskild ar
betsgrupp. 

Vad som i 42 kap. 2 § strafflagen stadgas 
om överskridande av Finlands gräns komp
letteras av vissa stadganden i annan lag. 

Enligt 21 § passlagen ( 642/86) skall den 
som reser ut ur landet utan behövligt pass 
eller inte iakttar begränsningarna av passets 
giltighetsområde dömas för passförseelse, 
om inte strängare straff för gärningen stad
gas i annan lag. I l O § lagen om gränszon 
stadgas om överträdelse av den nämnda la
gen eller stadganden som har utfårdats med 
stöd av den. stadgandet om överträdelse av 
lagen om gränszon skall tillämpas såframt 
strängare straff för gärningen inte stadgas 
annorstädes i lag. Enligt paragrafens 2 mom. 
skall gärningsmannen dömas för grov över
trädelse av lagen om gränszon om brottet, 
med beaktande av de omständigheter i sin 
helhet, vilka föranlett brottet och framgår av 
detsamma, anses grovt. Med stöd av stad
gandet är det straffbart att t.ex. olovligen 
vistas och röra sig inom gränszonen samt att 
utomhus inom gränszonen, utan särskilt till
stånd av polismyndighet, inneha skjutvapen 
och skjutförnödenheter, sprängämnen, foto
grafiapparater och fotografiförnödenheter. 

I utlänningslagen stadgas straff för utlän
ningsförseelse, arbetstillståndsbrott av ar
betsgivare, utlänningsförseelse av arbetsgiva
re och ordnande av olaglig inresa. Enligt 
lagens 63 § gör sig en utlänning skyldig till 
utlänningsförseelse, om han l) uppehåller 
sig i Finland utan sådant pass, visum eller 
uppehållstillstånd som krävs eller utför för
värvsarbete i landet utan behövligt arbetstill
stånd eller 2) försummar anmälningsskyldig
heten eller en uppmaning att inställa sig för 
att lämna upplysningar om sin vistelse. En
ligt lagens 64 § gör sig en arbetsgivare eller 
dennes företrädare skyldig till arbetstill
ståndsbrott om han anställer eller i sin tjänst 
håller en utlänning som saknar behövligt 
arbetstillstånd. Det anses under vissa förut
sättningar vara fråga om arbetstillståndsbrott 
av arbetsgivare även när en entreprenad
eller underentreprenadgivare låter utföra ar
bete med hyrd arbetskraft, om arbetstagarna 
inte har de arbetstillstånd som krävs. Det är 
fråga om en utlänningsförseelse av arbetsgi
vare enligt lagens 64 a § när en arbetsgiva
re, en entreprenadgivare eller underentrepre-

nadgivare eller den som låter utföra arbete 
ger myndigheterna felaktiga eller vilseledan
de uppgifter om en utländsk arbetstagares 
anställningsvillkor el.dyl. Enligt lagens 64 b 
§ skall straff för ordnande av olaglig inresa 
ådömas den som för att skaffa sig eller nå
gon annan ekonomisk vinning l) för in eller 
försöker föra in i Finland en utlänning med
veten om att denna inte har sådant pass, vi
sum eller uppehållstillstånd som krävs för 
inresa, 2) ordnar eller förmedlar transport till 
Finland för en i föregående punkt nämnd 
utlänning eller 3) till någon annan överlåter 
ett felaktigt eller förfalskat pass, visum eller 
uppehållstillstånd för att användas i samband 
med inresa. 

De straffstadganden som gäller vård och 
skydd av djur anses åtminstone delvis skyd
da allmän ordning och säkerhet. Enligt rätts
ordningen har djur inga rättigheter men 
människor är skyldiga att behandla djur kor
rekt. Osaklig eller grym behandling av djur 
kränker de rådande uppfattningarna om hur 
djur skall behandlas och väcker således an
stöt eller förargelse. 

stadganden om djurtransport ingår i 46 § 
vägtrafiklagen (267/81), 27, 28 och 59 §§ 
förordningen om befordran på järnväg 
(714/75) samt i förordningen om transport 
av djur (491/96). 

De mest centrala bestämmelserna om be
handling av djur ingår i den nya djurskydds
lagen (24 7 /96). Djurskyddslagens straffstad
ganden finns i dess 53, 54 och 56 §. 

I 54 § djurskyddslagen stadgas om djur
plågeri. Den som behandlar ett djur i strid 
med 3-6, 8, 29, 32 eller 33 § djurskyddsla
gen eller stadganden eller bestämmelser som 
utfårdats med stöd av dem, gör sig skyldig 
till djurplågeri. De ifrågavarande stadgande
na gäller allmänna principer som skall till
lämpas vid behandling av djur, förvarings
plats för djur, vård och behandling, djurför
ädling och genteknik, transport av djur, av
livning av djur samt slakt och åtgärder i an
slutning till detta. Som djurplågeri straffas 
också användning av i 12 § avsedda red
skap, anordningar och ämnen. Djurplågeri är 
likaså enligt djurskyddslagen ett förfarande i 
strid med 7 § om åtgärder som utförs på 
djur, 9 § om påverkande av djurens presta
tionsförmåga, l O § om påverkande av dju
rens produktionsförmåga och 11 § om 
tvångsmatning av djur. Också den som im
porterar eller försöker importera djur i strid 
med förbudet i 28 § djurskyddslagen, straf-
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fas för djurplågeri. En förutsättning för 
straffbarhet är i samtliga fall att gärningen 
utförts uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Lindrigare försummelser och överträdelser 
av djurskyddslagens stadganden än vad som 
avses ovan, har kriminaliserats som i 53 § 
avsedd djurskyddsförseelse. 

Den som döms för djurplågeri, kan enligt 
55 § djurskyddslagen samtidigt dömas att 
förverka sin rätt att hålla djur. Djurhåll
ningsförbud kan också meddelas en person 
som lämnas abestraffad av skäl som avses i 
3 kap. 3 § strafflagen, dvs. saknar för
ståndets bruk. Djurhållningsförbudet kan 
meddelas för viss tid eller så att det blir be
stående, och det kan gälla hållande av vissa 
djurarter eller djurhållning i allmänhet. Djur
hållningsförbud skall verkställas genast, trots 
att ändring har sökts. 

I 56 § djurskyddslagen finns ett straffstad
gande gällande brott mot den i 62 § stadga
de tystnadsplikten. 

Djurskyddslagen kompletteras av de detal
jerade stadganden om behandling av djur 
som finns i djurskyddsförordningen 
(396/96). 

strafflagens stadganden om äventyrlig spel 
kompletteras av specialstadganden om lotte
rier, penningautomater, vadslagning och pen
ninginsami i ng. 

Enligt l § lotterilagen får lotteri föranstal
tas endast med tillstånd av myndighet i syfte 
att skaffa medel för välgörenhet eller annat 
ideellt ändamål. Lotterilagens stadganden 
skall tillämpas på penning- och varulotterier 
samt på vadhållning och annan sådan verk
samhet vid vilken den som mot betalning 
deltar däri utlovas vinst som bestäms genom 
utlottning eller annan av slumpen beroende 
förrättning, likaså kasinoverksamhet samt 
hållande av spelautomater och andra spel
anordningar eller spel till begagnade mot be
talning, så att spelaren som vinst kan få 
pengar, varor eller andra förmåner med pen
ningvärde. Ett straffstadganden ingår i 6 § 
lotterilagen. Enligt paragrafens l mom. skall 
den som olovligen föranstaltar lotteri, för 
vilket myndighets tillstånd erfordras, säljer 
eller håller till salu lotter i sådant olovligen 
eller utomlands föranstaltat lotteri eller eljest 
främjar föranstaltandet av sådant dömas för 
lotteribrott För brott mot lotteribestämmel
serna skall enligt 6 § 2 mom. den dömas 
som på annat sätt bryter mot lotterilagen 
eller med stöd av densamma utfärdade be
stämmelser. 

Hänvisningar till straffstadgandet i lotteri
lagen finns i 18 § förordningen om varulot
terier (824/69), 33 § penningautomatförord
ningen (676/67), Il § bingoförordningen 
( 623/80), l O § tippningsförordningen 
(241/93 ), 12 § förordningen om totospel 
(236/95). Brott mot lagen om förströelse
anordningar (164/95) skall enligt lagens 12 
§ bestraffas som förseelse som gäller för
ströelseanordning. 

I lagen om penninginsamlingar (590/80) 
stadgas om penninginsamlingar. Med pen
ninginsamling avses verksamhet vid vilken 
pengar insamlas genom vädjan till allmän
heten och utan vederlag. Lagen tillämpas 
inte på uppbörd av kollekt bland deltagarna i 
offentlig religionsutövning som anordnas av 
religionssamfund. Den tillämpas inte heller 
på penninginsamling som anordnas medelst 
specialfrimärken med tilläggsavgift och lyx
telegram. Penninginsamling får föranstaltas i 
syfte att insamla medel för sociala, kulturel
la eller ideella ändamål eller för allmän 
medborgerlig verksamhet. I samband med 
penninginsamling får inte anordnas utlott
ning, tävling eller annan sådan verksamhet 
vid vilken utlovas en av slumpen beroende 
vinst som utfaller vid en särskild förrättning. 
Penninginsamling får inte heller föranstaltas 
med hjälp av kedjebrev eller på därmed jäm
förbart sätt så att den som medverkar får 
löfte om en del av pengarna eller annan eko
nomisk fördel. För penninginsamling behövs 
i allmänhet tillstånd av en myndighet. För 
penninginsamlingsbrott skall enligt lagens 
12 § l mom. den dömas som utan tillstånd 
föranstaltar penninginsamling eller försum
mar sin redovisningsskyldighet. Den som på 
annat sätt bryter mot lagen om penningin
samlingar skall för penninginsamlingsför
seelse straffas enligt 12 § 2 mom. 

1.4.1.2. Problem i den gällande lagstift
ningen 

Det största problemet när det gäller stad
gandena om brott mot allmän ordning är att 
de är splittrade, oenhetliga och svåröver
skådliga. Detta beror till stor del på sakens 
natur. "Allmän ordning" är ett värdeladdat 
uttryck, som beroende på sammanhanget kan 
ges varierande innebörd. Gemensamt för 
brotten mot allmän ordning är framförallt att 
de i allmänhet inte direkt kränker eller även
tyrar några bestämda människors rättigheter 
och intressen i sig utan att de väcker anstöt 
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och förargelse och irritation. Människors 
uppfattningar om vilken typ av gärningar 
som väcker anstöt och förargelse varierar i 
hög grad. 

Splittringen och oenhetligheten beror dels 
på det som anförs ovan, dels på den bristan
de systematiken i de regleringar som gäller 
allmän ordning. straffstadgandena finns inte 
enbart i gällande 16 kap. strafflagen utan 
också i andra strafflagskapitel och på andra 
ställen i lagstiftningen. stadgandena har 
uppkommit utgående från de vid olika tid
punkter aktuella behoven. I sådana fall är 
det ofta svårt att utforma stadganden som 
tillsammans bildar en klart avgränsad och 
överskådlig helhet. Också strafflagens 16 
kap. innehåller numera huvudsakligen två 
typer av stadganden, dels sådana som skyd
dar offentliga myndigheter och dels sådana 
som skyddar allmän ordning. Den gällande 
strafflagstiftningens stadganden om brott 
mot allmän ordning är således inte inplace
rade i ett uttryckligen för dem reserverat 
naturligt sammanhang. 

Uppfattningarna om det bästa sättet att 
skydda den allmänna ordningen kan variera 
från tid till annan. I den gällande strafflag
stiftningen finns det följaktligen stadganden 
som enligt rådande uppfattning inte längre 
behövs. Numera anses det inte längre i sam
ma utsträckning som tidigare behövas straff
rättsliga regleringar som t.ex. kriminaliserar 
vissa uttryck som används inom litteraturen, 
konsten, massmedia och i liknande samman
hang. I rättspraxis tillämpas straffstadganden 
av denna typ betydligt återhållsammare än 
en bokstavlig tolkning av stadgandena skulle 
ge möjligheter till. 

stadgandena om brott mot allmän ordning 
är till vissa delar klart föråldrade och föga 
anpassade till dagens samhälle. De har till
kommit med tanke på samhälleliga förhål
landen som inte längre existerar. Klart för
åldrade straffstadganden är genom sin for
mella giltighet ägnade att allmänt inverka 
negativt på de straffrättsliga regleringarnas 
effektivitet. De myndigheter som övervakar 
lagstiftningens efterlevnad uppfattar det av 
begripliga skäl inte som sin uppgift att sys
tematiskt övervaka iakttagandet av föråldra
de straffstadganden. Bland straffstadgandena 
finns det således sådana som endast formellt 
är i kraft. 

Typiskt för stadgandena om brott mot all
män ordning är den rikliga förekomsten av 
värdeladdade uttryck. stadgandena är upp-

byggda kring uttryck som "häda", "smäda", 
"föra oväsen", "väcka förargelse", "störa", 
"missfirma", "såra tukt eller anständighet" 
och "rått våld". Sådana uttryck får .~e facto 
sin innebörd först när de tillämpas. Aven om 
det inte är möjligt att helt frångå värdeladda
de uttryck är det är skäl att gallra bland 
dem. 

straffskalorna motsvarar i många fall inte 
de rådande uppfattningarna om de mot all
män ordning begångna brottens förkastlig
het. En förhållandevis sträng straffskala i ett 
straffstadgande kan ha sitt ursprung i sam
hälleliga förhållanden av en annan karaktär 
än de nuvarande. Som exempel på brott av 
denna typ kan nämnas brotten mot trosfrid 
(10 kap.), äktenskapsbrotten (19 kap.) och 
brotten mot föreskrifter om överskridande av 
Finlands gräns (42 kap. 2 §). 

1.4.1.3. Förslagets huvudpunkter 

Enligt förslaget skall stadgandena om brott 
mot allmän ordning centraliseras till straffla
gens 17 kap. Detta innebär att 17 kap. kom
mer att innehålla merparten av de straffstad
ganden som gäller brott som kan leda till 
fängelsestraff och ett antal straffstadganden 
som endast möjliggör bötesstraff. De sist
nämnda tas in i kapitlet på grund av sitt sak
liga samband med de förstnämnda stadgan
dena. I andra lagar lämnas kvar straffstad
ganden som är förenade med höteshot och 
har ett tydligare och naturligare samband 
med respektive lagar än med strafflagens l 7 
kap. 

stadgandena om skjutvapen- och eggva
penbrott vore det möjligt och även motiverat 
att revidera och ta in i det 17 kap. som nu 
föreslås. De kommer emellertid att beredas 
skilt för sig. Syftet med den separata bered
ningen är att revidera vapenbrottsstadgande
na och sammanställa dem i ett eget straff
lagskapiteL 

Följande stadganden skall ingå i det före-
slagna 17 kap.: 

- offentlig uppmaning till brott (l §), 
- upplopp (2 §), 
- våldsamt upplopp (3 §), 
-anförande av våldsamt upplopp (4 §), 
- väpnat störande av allmän ordning (5 §) 
- motstånd mot person som upprätthåller 

ordningen ( 6 § ), 
- riksgränsbrott (7 §), 
- ordnande av olaglig inresa (8 §), 
- egenhandsrätt (9 §), 
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- brott mot trosfrid (l O §), 
- hindrande av religionsutövning (Il §), 
- brott mot griftefrid (12 §), 
-ofog (13 §), 
- djurskyddsbrott (14 §), 
- lindrigt djurskyddsbrott (15 §), 
- anordnande av hasardspel (16 §), 
- olovligt anordnande av lotteri (17 §) 
- spridning av våldsskildring (18 §), 
- spridning av pornografisk bild (19 §), 
- innehav av barnpornografisk bild (20 §), 
- sedlighetssårande marknadsföring (21 §), 

offentlig kränkning av sedligheten 
(22 §), 

- samlag med nära släkting (23 §), 
- stadganden om påföljder (24 §), 
-juridiska personers straffansvar (25 §), 
- åtalsrätt (26 §), 
- åtgärdseftergift (27 §). 
Offentlig uppmaning till brott enligt den 

föreslagna l § gör sig den skyldig till som 
genom ett massmedium eller offentligen i en 
folksamling eller genom en skrift eller annan 
framställning som spritts till allmän känne
dom uppmanar eller förleder någon annan 
till brott. En förutsättning är att uppmaning
en eller förledandet klart äventyrar allmän 
ordning eller säkerhet eller medför fara för 
att brottet eller ett straffbart försök därtill 
begås. Om uppmaningen eller förledandet 
medför att ett brott eller ett straffbart försök 
därtill begås, skall i stället för det föreslagna 
stadgandet tillämpas vad som i 5 kap. stad
gas om delaktighet i brott. 

I det föreslagna kapitlets 2-4 §§ stadgas 
om upplopp och våldsamt upplopp. Till upp
lopp (2 §) gör sig den skyldig som, när det 
är uppenbart att en folksamling står i beråd 
att begå våld på person eller orsaka avsevärd 
egendomsskada genom sina handlingar del
tar i folksamlingens verksamhet och härvid 
underlåter att efterkomma en behörig myn
dighets i laglig ordning till folksamlingen 
givna befallning att skingra sig. Det är fråga 
om våldsamt upplopp (3 §)då någon deltar i 
en folksamlings verksamhet när den begår 
våldsamt motstånd mot en tjänsteman, våld 
på person eller orsakar avsevärd egen
domsskada. Anförande av våldsamt upplopp 
( 4 §) innebär att gärningsmannen anstiftar 
eller anför en folksamling som agerar som 
nämns ovan. 

Den som värvar eller samlar beväpnat 
manskap i avsikt att begå ett landsförräde
ribrott som avses i 12 kap. 1-4 § §, våld
samt motstånd mot tjänsteman, olaga befri-

370036 

ande av fånge eller våldsamt upplopp gör 
sig enligt 5 § skyldig till väpnat störande av 
allmän ordning. Motsvarande verksamhet i 
högfdrrädiskt syfte är straffbar såsom förbe
redelse till högförräderi eller olaglig militär 
verksamhet, i enlighet med 13 kap. 3 och 4 
§ § som godkändes i det andra skedet av 
strafflagens totalrevidering. 

I förslaget till 6 § l mom. stadgas om 
motstånd mot person som upprätthåller ord
ningen. Detta brott gör sig den skyldig till 
som med våld eller hot om våld hindrar eller 
försöker hindra en person som upprätthåller 
ordningen från att fullgöra en uppgift som 
enligt lag eller förordning ankommer på ho
nom eller som annars uppsåtligen forsvårar 
utförandet av en sådan uppgift. I paragrafens 
2 mom. definieras begreppet person som 
upprätthåller ordningen. Därmed avses enligt 
förslaget l) en sådan förare, med föraren 
jämställd person och passagerare som på 
begäran bistår dessa, vilka avses i lagen om 
upprätthållande av ordning i kollektivtrafik, 
2) en biljettkontrollör som avses i lagen om 
kontrollavgift i kollektivtrafik, 3) en väktare 
som avses i lagen om bevakningsföretag, 4) 
en ordningsman som avses i lagen om of
fentliga nöjestillställningar, lagen om fri
luftsliv, förordningen om ordningsmän vid 
allmänna sammankomster och i förordningen 
om inkvarterings- och förplägnadsrörelse 
samt 5) en annan sådan person som har gi
vits i uppdrag att upprätthålla ordningen på 
en bestämd plats eller i ett bestämt objekt. 

I den föreslagna 7 § regleras överskridning 
av Finlands gränser. Till riksgränsbrott gör 
sig den skyldig som l) överskrider Finlands 
gräns utan att inneha ett pass som berättigar 
till det eller någon annan handling som 
krävs eller som överskrider gränsen någon 
annanstans än på ett tillåtet inrese- eller ut
reseställe eller i strid med ett på lag grundat 
förbud eller gör försök därtill, 2) annars bry
ter mot stadgandena om överskridande av 
gränsen eller 3) olovligen vistas eller fårdas 
inom gränszonen eller inom den vidtar nå
gon åtgärd som är förbjuden enligt lagen om 
gränszon. En utlänning som med anledning 
av en sådan gärning avvisas vid gränsen el
ler utvisas och en utlänning som på grund 
av flyktingskap ansöker om asyl eller uppe
hållstillstånd i Finland skall inte dömas för 
riksgränsbrott med stöd av detta stadgande. 

Straff för ordnande av olaglig inresa skall 
enligt den föreslagna 8 § ådömas den som 
för att skaffa sig eller någon annan ekono-
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mi sk vinning l) för in eller försöker föra in 
i Finland ett utlänning som inte har sådant 
pass, visum eller uppehållstillstånd som be
hövs för inresa, 2) ordnar eller förmedlar 
transport till Finland för en utlänning som 
nämns i l punkten eller 3) till någon annan 
överlåter ett falskt eller förfalskat pass, vi
sum eller uppehållstillstånd för att användas 
i samband med inresa. 

Ett stadgande om egenhandsrätt finns i den 
föreslagna 9 §. Med egenhandsrätt avses i 
paragrafen att någon för att försvara eller 
genomföra sin rätt på egen hand vidtar en 
åtgärd som han inte skulle få vidta utan en 
myndighets medverkan. stadgandet om 
egenhandsrätt är subsidiärt och tillämpas om 
strängare straff för gärningen inte stadgas på 
något annat ställe i lag. 

I den föreslagna l O § finns ett stadgande 
om brott mot trosfrid. För detta brott döms 
den som l) i kränkande syfte offentligen 
smädar eller skymfar något som hålls heligt 
inom en kyrka eller ett trossamfund som 
avses i religionsfrihetslagen (267 /22) eller 2) 
genom att föra oväsen, uppträda hotfullt el
ler på något annat sätt stör gudstjänst, kyrk
lig förrättning, annan sådan religionsutöv
ning eller begravning. 

Enligt den föreslagna 11 § gör sig den 
som med våld eller hot om våld orättmätigt 
hindrar en kyrka eller ett trossamfund som 
avses i religionsfrihetslagen att förrätta guds
tjänst, kyrklig handling eller annan religions
utövning skyldig till hindrande av religions
utövning. Försök till detta brott är straffbart. 

Enligt den föreslagna 12 § gör sig den 
som l) olovligen öppnar en grav eller ur 
denna tar ett lik eller en likdel, en kista eller 
en urna, 2) behandlar ett abegravat lik på ett 
sätt som väcker anstöt, eller 3) skadar eller 
skändar en grav eller ett minnesmärke över 
en avliden skyldig till brott mot griftefrid. 

I den föreslagna 13 § finns ett stadgande 
om ofog. Det är fråga om ofog när någon l) 
genom att föra oväsen eller på något annat 
sådant sätt orsakar störning på allmän plats, 
i samband med en tjänsteförrättning, vid kultur-
eller idrottsevenemang, i ett kollektivt tra

fikmedel, vid ett möte eller någon annan 
tillställning som är avsedd för allmänna an
gelägenheter, i ett ämbetsverk ett kontor, en 
butik eller i en fabrik eller på någon annan 
motsvarande plats, 2) orsakar störning ge
nom att skjuta, kasta saker eller på något 
annat motsvarande sätt, 3) olovligen avlägs
nar eller skadar en offentlig kungörelse eller 

ett meddelande som en myndighet har satt 
upp till allmänt påseende, eller 4) av okynne 
orsakar falskt larm genom att använda nöd
broms eller alarmanordning i ett kollektivt 
trafikmedel, en hiss eller någon annan 
anordning. stadgandet om ofog skall tilläm
pas endast om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag. 

I lagförslagets 14 § stadgas om djur
skyddsbrott Rekvisitet bestäms till stor del 
genom stadgandena i djurskyddslagen 
(247/96). Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet genom misshandel, överan
strängning, bristfällig skötsel eller undernä
ring eller annars i strid med djurskyddslagen 
behandlar ett djur på ett grymt sätt eller som 
utsätter det för onödigt lidande, smärta eller 
plåga gör sig skyldig till djurskyddsbrott 
Om brottet, med hänsyn till lidandets, smär
tans eller plågans art eller andra omständig
heter vid brottet, bestämt som en helhet är 
ringa, skall gärningsmannen med stöd av 
lagförslagets 15 § dömas för lindrigt djur
skyddsbrott 

Ett stadgande om hasardspel finns i den 
föreslagna 16 §. För anordnande av hasard
spel döms enligt l mom. den som olovligen 
anordnar hasardspel eller håller en lokal el
ler ett annat ställe för hasardspel eller som 
tillåter hasardspel i sin inkvarterings- eller 
förplägnadsrörelse. Den som enbart i egen
skap av spelare deltar i hasardspel gör sig 
enligt förslaget inte skyldig till något straff
bart förfarande. I paragrafens 2 mom. defini
eras begreppet hasardspel. Därmed avses ett 
spel, en anordningavsedd för spel eller en 
vadslagning, där vinstutdelningen helt eller 
huvudsakligen beror på slumpen eller på 
händelser som står utanför spelarnas eller de 
i vadslagningen deltagandes kontroll och där 
en eventuell förlust står i uppenbart missför
hållande till åtminstone någon av deltagarnas 
betalningsförmåga. 

I den föreslagna 17 § finns ett stadgande 
om olovligt anordnande av lotteri. För detta 
döms den som l) olovligen anordnar lotteri, 
för vilket myndighets tillstånd fordras, 2) 
säljer eller håller till salu lotter i olovligen 
anordnat lotteri, 3) säljer eller håller till salu 
lotter i utomlands anordnat lotteri eller på 
annat sätt främjar anordnandet av sådant 
eller 4) på annat sätt bryter mot bestämmel
serna i lotterilagen ( 491 /65) eller med stöd 
av densamma utfärdade bestämmelser om 
anordnande av lotteri, kasinoverksamhet, 
bingo, tippning, vadhållning eller totospel, 
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redovisning eller användning av avkastning
en eller hållande av spelautomater eller pen
ningautomater till begagnande. 

Den föreslagna 18 § innehåller ett stadgan
de om spridning av våldsskildring. Till detta 
brott gör sig den skyldig som saluför eller 
till uthyrning bjuder ut eller sprider eller i 
detta syfte tillverkar eller i landet för in fil
mer eller andra rörliga bilder eller upptag
ningar innehållande rörliga bilder som visar 
rått våld. Enligt den föreslagna paragrafens 
2 mom. skall detta stadgande inte tillämpas 
om det skall anses befogat att återge våld på 
grund av att filmen eller upptagningen är av 
en sådan natur att den tjänar spridning av 
information eller på grund av att den har ett 
uppenbart konstnärligt värde. Har den fram
ställning som filmen eller upptagningen in
nehåller granskats och godkänts till förevis
ning i enlighet med lagen om filmgransk
ning eller för spridning i enlighet med la
gen om granskning av videoprogram och 
andra bildprogram skall l mom. inte heller 
tillämpas. Har tillverkaren eller importören 
av en upptagning uppenbart haft för avsikt 
att låta den framställning som ingår i upp
tagningen granskas före saluförandet, utbju
dandet till uthyrning eller överlåtelsen av 
upptagningen, skall för tillverkningen eller 
importen inte dömas till straff med stöd av l 
mo m. 

I den föreslagna 19 § stadgas om sprid
ning av pornografisk bild. Enligt stadgandet 
är det straffbart att saluföra eller till uthyr
ning bjuda ut eller sprida eller i detta syfte 
tillverka eller i landet föra in s.k. våldspor
nografi och barnpornografi samt pornografi 
som beskriver tidelag. Vad som stadgas i 18 
§ 2 mom. föreslås gälla också bilder och 
bildupptagningar som avses i denna para
graf. 

I den föreslagna 20 § kriminaliseras inne
hav av vissa typer av barnpornografiska bil
der. För innehav av barnpornografisk bild 
skall den dömas som orättmätigt innehar ett, 
ett videoband eller någon annan verklighets
baserad bildupptagning som visar ett barn 
som deltar i samlag eller i något därmed 
jämförbart sexuellt umgänge, eller som på 
något annat sätt är uppenbart sedlighetsså
rande. 

I den föreslagna 21 § finns ett stadgande 
om sedlighetssårande marknadsföring. Till 
detta brott gör sig den skyldig som i för
värvssyfte l) till den som inte fyllt 15 år 
överlåter, 2) offentligt ställer till allmänt 

påseende, 3) utan samtycke tillställer någon 
eller 4) på ett sätt som väcker allmän anstöt 
offentligt i annons, broschyr, affisch eller 
annan reklam bjuder ut till försäljning eller 
förevisar bilder, bildupptagningar eller före
mål som är sedlighetssårande och därigenom 
ägnade att väcka allmän anstöt. På samma 
sätt skulle den straffas som på ett sätt som 
avses i 4 punkten bjuder ut till försäljning 
eller förevisar en upptagning som innehåller 
text eller ljud som är sedlighetssårande och 
därigenom ägnad att väcka allmän anstöt. 

I den föreslagna 22 § finns ett stadgande 
om offentlig kränkning av sedligheten. Till 
detta brott gör sig den skyldig som offentligt 
begår en sedlighetssårande handling på ett 
sätt som väcker anstöt. Detta stadgande skall 
tillämpas om straff för gärningen inte stad
gas på något annat ställe i lag. 

I den föreslagna 23 § stadgas om samlag 
med nära släkting. För detta brott skall den 
dömas som har samlag med sitt barn eller 
dess avkomling, sin förälder eller dennas 
förälder eller far- eller morförälder eller med 
sitt syskon. För samlag med nära släkting 
döms inte den som var yngre än 18 år när 
han eller hon haft samlag med sin egen för
älder eller dennes förälder och inte heller 
den som tvingats eller på ett lagstridigt sätt 
förmåtts till samlag. 

Kapitlet avslutas med stadganden om på
följder, juridiska personers straffansvar, 
åtalsrätt och åtgärdseftergift 

Enligt den föreslagna 24 § l mom. kan 
den som döms för djurskyddsbrott samtidigt 
förklaras ha förverkat sin rätt att hålla djur. 
Ett sådant förbud kan meddelas för viss tid 
eller så att det blir bestående. Förbudet kan 
gälla vissa slag av djur eller djurhållning 
överhuvudtaget. Förbudet gäller, även om 
ändring sökts, till dess att avgörandet i sa
ken har vunnit laga kraft. 

I paragrafens 2 mom. stadgas om möjlig
heten att döma ett sådant transportmedel 
förbrutet till staten som har använts för riks
gränsbrott som har begåtts genom transport 
av personer som olagligt kommer in i lan
det. 

I paragrafens 3 mom. stadgas om förver
kandepåföljder i andra fall. För spridning av 
våldsskildring använda filmer och andra 
upptagningar som gärningsmannen har i sin 
besittning, barnpornografiska bilder och 
bildupptagningar samt föremål som har an
vänts för sedlighetssårande marknadsföring, 
samt en hasardspelsbank och andra i sam-
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band med organiserat hasardspel använda 
pengar och värdeföremål skall dömas för
brutna till staten, oberoende av vem som 
äger dem. 

Om sådana bilder, upptagningar eller sed
lighetssårande föremål som nämns i 3 mom. 
har överlåtits till någon annan, skingrats el
ler förstörts, skulle värdet helt eller delvis 
dömas förbrutet enligt det föreslagna 4 
mom. Dessutom skall tillämpas vad som i 2 
kap. 16 § strafflagen stadgas om förverkan
de av den ekonomiska fördelen av brott. 

Enligt den föreslagna 25 § skall stadgan
dena om juridiska personers straffansvar till
lämpas på djurskyddsbrott, anordnande av 
hasardspel, spridning av våldsskildring, 
spridning av pornografisk bild och på sed
lighetssårande marknadsföring. 

Merparten av de brott som regleras i lag
förslagets 17 kap. hör under allmänt åtal. 
För sådant ofog som inte har stört den all
männa ordningen får allmänna åklagaren 
inte väcka åtal om inte målsäganden anmäler 
brottet till åtal. Detsamma gäller sedlighets
sårande marknadsföring där någon utan sitt 
samtycke har tillställts en sedlighetssårande 
bild, bildupptagning eller ett sådant föremål 
(26 §). 

Den föreslagna 27 § som gäller åtgärdsef
tergift kan tillämpas i fråga om anordnande 
av olaglig inresa. 

I samband med lagförslaget upphävs flera 
straffstadganden. Dessas kriminaliseringar 
ersätts emellertid delvis med nya stadgan
den. 

I lagförslaget ingår inget sådant särskilt 
straffstadgande om hädelse som nu finns i 
gällande l O kap. l § strafflagen. 

Vissa stadganden som nu finns i gällande 
16 kap. om brott mot allmän ordning upp
hävs såsom obehövliga, t.ex. 16 kap. 22 och 
23 §§. stadgandet i gällande 16 kap. 16 § 
strafflagen om förstörande av offentlig kun
görelse ersätts med lagförslagets 17 kap. 13 
§ om ofog. Också stadgandena om skade
görelsebrott i gällande 35 kap. strafflagen 
kan tillämpas på förfarande av detta slag. 

Gällande 19 kap. 4 och 5 § § strafflagen, 
dvs. stadgandena om tvegifte, föreslås bli 
upphävda. Ett effektivare sätt än att straffbe
lägga tvegifte, för att hindra att samma per
soner samtidigt är _gifta på flere håll, är att 
myndigheterna effel<tivt undersöker eventu
ella äktenskapshinder samt att föra befolk
ningsregister som innehåll~r korrekta och 
uppdaterade uppgifter. Aktenskapslagens 

(237/29) stadganden om undersökning av 
äktenskapshinder har reviderats genomgri
pande år 1987. Enligt stadgandena skall den 
som för befolkningsregistret undersöka att 
det inte finns några lagstadgade hinder för 
äktenskap. Befolkningsregisterväsendet, som 
är baserat bl.a. på lagen om registerförvalt
ningen (166/96), är ordnat på ett tidsenligt 
sätt. I sådana fall då en sedan tidigare gift 
person trots dessa förhandskontrollsystem 
har lyckats ingå ett nytt äktenskap finns det 
i allmänhet andra tillämpliga straffstadgan
den, t.ex. om registeranteckningsbrott, be
drägeri, förfalskning och ingivande av osant 
intyg till myndighet. 

Det föreslagna stadgandet om brott mot 
griftefrid ersätter gällande 24 kap. 4 §. 

A v stadgandena i gällande 42 kap. förblir 
enligt förslaget i kraft endast l § som gäller 
olovligt eller svikligt förskaffande av tillträ
de till olika militära områden. Gällande 42 
kap. 2 § ersätts med lagförslagets 17 kap. 7 
§ om riksgränsbrott Det är inte motiverat att 
i strafflagen ta in sådana stadganden som 
finns i gällande 42 kap. 5 och 5 a §§ om 
vilseledande av enskild person och bärande 
av uniform eller utmärkelsetecken som inte 
motsvarar rang. Om det i särskilda fall är 
motiverat att kriminalisera förfaranden av 
det slag som beskrivs i stadgandena vore det 
redan med tanke på överskådligheten och 
informationsvärdet motiverat att placera dem 
i anslutning till stadgandena om respektive 
verksamhet. Ofogsstadgandet i gällande 42 
kap. 7 § ersätts med lagförslagets 17 kap. 
13 §. straffstadgandet i gällande 42 kap. 8 § 
om spådom, signeri och dylik vidskepelse 
mot betalning behövs inte längre. 

Gällande 43 kap. 4 § om äventyrligt spel 
ersätts med lagförslagets 17 kap. 16 § om 
anordnande av hasardspel. Gällande 43 kap. 
8 § om ett utskänkningställes värds eller 
föreståndares underlåtelse att ta hand om 
berusade kunder föreslås med hänsyn till 
den reviderade alkohollagstiftningen bli upp
hävd såsom obehövlig. I gällande 43 kap. 
återstår således endast 7 § om förledande av 
minderårig att förtära rusgivande dryck. 

De föreslagna stadgandena om spridning 
av pornografisk bild (19 §) och sedlighetsså
rande marknadsföring (21 §) samt påföljds
stadgandet (24 § 3 mom.) innebär att l § 
och 2 § l mom. lagen angående undertryck
ande av osedliga publikationers spridning 
blir obehövliga. I syfte att underlätta utred
ningen av de nämnda brotten föreslås att 
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tvångsmedelslagen ändras så att förutsätt
ningarna för husrannsakan lindras. Eftersom 
stadgandet om spridning av pornografisk 
bild enligt förslaget gäller spridning av s.k. 
barnpornografi och våldspornografi samt 
pornografi som skildrar våld och tidelag, 
väntas det inte längre förekomma sådana 
svårigheter att avgränsa det i stadgandet av
sedda materialet som det gällande stadgandet 
har medfört. Det är därför inte längre befo
gat att upprätthålla en särskild nämnd för att 
övervaka lagens efterlevnad och ge utlåtan
den om tillämpningen av lagen. Eftersom 
således inte heller 3 och 4 §§ i lagen angå
ende undertryckande av osedliga publikatio
nens spridning behövs, föreslås Jagen bli 
upphävd i sin helhet. 

stadgandet i det föreslagna kapitlets 6 § 
om motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen föranleder ändringar i lagen om 
upprätthållande av ordning i kollektivtrafik, 
Jagen om kontrollavgift i kollektivtrafik, Ja
gen om bevakningsföretag samt i lagen om 
offentliga nöjestillställningar. I lagen om 
friluftsliv och i vissa förordningar som in
nehå1ler stadganden om ordningsmän behö
ver inga ändringar göras. I ifrågavarande 
stadganden hänvisas till de stadganden som 
föreslås bli ändrade. De föreslagna stadgan
dena om djurskyddsbrott och lindrigt djur
skyddsbrott samt om påföljder för djur
skyddsbrott (14 och 15 §§ och 24 § l 
mom.) förutsätter att vissa stadganden i djur
skyddslagen stryks. 

1.4.2. Paragrafmotivering 

l §. Offentlig uppmaning till brott 

Enligt gällande 16 kap. 8 § l mom. straff
lagen gör den sig skyldig ti11 offentlig upp
maning till brott som offentligen i folksam
ling eller genom skrift eller annan framställ
ning, som bringats till allmän kännedom, 
uppmanar eller försöker förleda till brott. 
straffet för detta brott är böter eller fängelse 
i högst ett år. Enligt paragrafens i det andra 
skedet av strafflagens totalrevidering ändra
de 2 mom. skall den som i enlighet med l 
mom. uppmanar eller försöker förleda till 
folkmord, äventyrande av Finlands suveräni
tet, landsförräderi, grovt landsförräderi, spio
neri, grovt spioneri, högförräderi, grovt hög
förräderi, uppror, mord, dråp, dråp under 
förmildrande omständigheter, rån, grovt rån, 
brott som nämns i 34 kap. 1-6 eller 11 § 

eller till ett sådant farligt militärt brott som 
avses i 45 kap. 5, 8, l O, 18 eller 20 §, för 
offentlig uppmaning till grovt brott dömas 
till fängelse i minst fyra månader och högst 
fyra år. Enligt den gällande paragrafens 3 
mom. skall den som på sätt i l mom. sägs 
uppmanar till olydnad mot lag eller Jaga 
stadga, för offentlig uppmaning till Jagöver
trädelse dömas till böter eller till fängelse i 
högst sex månader. 

Kriminaliseringen av offentlig uppmaning 
till brott reglerar de opinionsyttringar och 
den diskussion som förekommer i massme
dia och annars i offentligheten. I ett demo
kratiskt samhälle får strafflagen inte utan 
vägande skäl begränsa yttrandefriheten. I 
samband med revideringen av stadgandena 
om de grundläggande fri- och rättigheterna 
intogs i l O § regeringsformen klarare stad
ganden om yttrandefriheten. Långtgående 
eller vagt utformade straffrättsliga begräns
ningar av yttrandefriheten kan med beaktan
de av denna grundläggande frihet ifrågasät
tas. Det finns fog för kriminaliseringar som 
inverkar på yttrandefriheten i det fall att of
fentliga framträdanden inte enbart är opi
nionsyttringar utan också eventuellt får ne
gativa konsekvenser för den allmänna ord
ningen och säkerheten. Inte heller då är det 
befogat med ett hot om långvariga fängelse
straff. 

Regeringens proposition med förslag till 
det andra skedet i totalrevideringen av straff
lagen (RP 94/1993 rd) innefattade ett förslag 
till en sådan teknisk justering av 16 kap. 8 § 
att de ändringar som i det skedet föreslogs 
på andra ställen i strafflagen skulle beaktas i 
det nämnda stadgandet. I det sammanhanget 
ifrågasattes inte hela detta straffstadgandes 
behövlighet och innehåll. 

Enligt lagförslagets l § l mom. skall den 
som genom ett massmedium eller offentligen 
i en folksamling eller genom en skrift eller 
annan framställning som har bringats till 
allmän kännedom uppmanar eller förleder 
till brott så att uppmaningen eller förledan
det l) medför fara för att ett sådant brott 
eller straffbart försök därtill begås eller 2) 
annars klart äventyrar den allmänna ord
ningen eller säkerheten, för offentlig uppma
ning till brott dömas till böter eller fängelse 
i högst två år. Om uppmaningen eller för
ledandet leder till att ett brott eller straffbart 
försök till brott begås, tillämpas enligt 2 
mom. vad som i 5 kap. stadgas om delaktig
het i brott. 
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l mom. Det föreslagna stadgandet innebär 
en viss inskränkning av kriminaliseringen 
när det gäller offentligt framförande av åsik
ter och uppfattningar. För det första skall det 
inte längre vara kriminaliserat att offentligt 
uppmana till överträdelse av en lag, om 
överträdelsen inte kan betraktas som ett 
brott. I förslaget ingår inget stadgande som 
motsvarar gällande 16 kap. 8 § 3 mom. 
strafflagen. För det andra innebär förslaget 
att indelningen i uppmaning till brott respek
tive uppmaning till grovt brott slopas. För 
det tredje föreslås att en offentlig uppmaning 
inte vara straffbar med mindre den påverkar 
åtminstone någon av dem som den riktas 
till. 

Offentlig uppmaning till brott kan för det 
första ske genom något massmedium. I gäl
lande 16 kap. 8 § strafflagen nämns inte 
uttryckligen denna gärningsform med också 
det nuvarande stadgandet är klart tillämpligt 
på uppmaningar i massmedier. Massmedier 
är bl.a. dagstidningar och tidskrifter, televi
sion och radio inklusive kabel- och satellit
sändningar, samt flygblad och andra sådana 
trycksaker som distribueras till ett stort antal 
anonyma mottagare. För ett elektroniskt 
kommunikationsmediums massmediala ka
raktär är det inte av avgörande betydelse om 
utsändningarna är lovliga eller olovliga. En 
offentlig uppmaning till brott kan också gö
ras t.ex. över en radiostation som fungerar 
utan tillstånd. 

Det är inte fråga om ett massmedium om 
endast en begränsad personkrets kan nås av 
de utsända budskapen. T.ex. en förenings 
medlemstidning är inte ett massmedium om 
den inte distribueras utanför medlemskåren. 
Massmedier är inte heller olika sammanslut
ningars interna datanät eller t.ex. radiosänd
ningar på våglängder som inte kan avlyssnas 
med allmänt ibrukvarande mottagare. Där
emot kan ett öppet datanät som är i allmän 
användning anses som ett massmedium. 

En uppmaning anses vara framförd offent
ligt i en folksamling om den kan åhöras av 
en grupp av odefinierbar sammansättning. 
Uppmaningen kan göras på en offentlig eller 
enskild plats. Om en offentlig plats är reser
verad för en viss grupp och således inte öp
pen för andra, anses en uppmaning inte vara 
gjord offentligt i en folksamling. Om där
emot en plats som är i enskilt bruk, t.ex. en 
förenings lokal, är öppen för allmänheten 
och det kommer många människor till plat
sen anses uppmaningen till brott vara gjord 

offentligt i en folksamling. 
Det kan vara fråga om en skrift eller an

nan framställning som sprids till allmänheten 
t.ex. när skriften eller framställningen sprids 
till ett stort antal bostäder som inte definie
rats i något avseende, när den delas ut till 
allmänheten t.ex. på stadens gator eller sätts 
upp på en plats där den kan läsas av ett stort 
antal människor som inte hör till någon spe
cifik grupp. I vissa fall kan det uppkomma 
tolkningsproblem. Som en offentlig uppma
ning betraktas således i allmänhet inte t.ex. 
en på en anslagstavla uppsatt text eller an
nan framställning, om anslagstavlan i all
mänhet kan läsas endast av en begränsad 
personkrets. En offentlig uppmaning till 
brott kan ske också t.ex. i ett skådespel eller 
genom en film- eller en videoförevisning. 
En förutsättning är emellertid att det inte är 
fråga enbart om ett yttrande i en till verket 
hörande dialog utan uttryckligen om en upp
maning som är avsedd att påverka allmän
heten. 

Offentligt kan framföras yttranden som 
anstiftar till brott men som med beaktande 
av vem som framför yttrandet eller av andra 
orsaker inte behöver tas på allvar, trots att 
yttrandena bokstavligt tolkat skulle uppfylla 
rekvisiten för uppmaning till brott. I gällan
de 16 kap. 8 § anges inte någon tillämp
ningsbegränsning i detta avseende. En be
gränsning behövs emellertid eftersom myn
digheterna annars enligt lagen måste ingripa 
också i uppenbart ovidkommande offentliga 
yttranden. A v nämnda orsaker föreslås att en 
offentlig uppmaning till brott skall vara 
straffbar endast i det fall att uppmaningen 
eller förledandet medför fara för att ett brott 
eller straffbart försök därtill begås eller an
nars klart äventyrar den allmänna ordningen 
eller säkerheten. 

slutsatsen att det föreligger fara för att ett 
sådant brott som uppmaningen eller förle
dandet avser kommer att begås kan dras 
t.ex. av den omständigheten att en eller flera 
personer börjar förbereda brottet eller av att 
de yttrar sig eller annars uppför sig på ett 
sådant sätt att man kan sluta sig till att de 
sannolikt kommer att begå ett brott av det 
slag som uppmaningen eller förledandet av
ser. 

Den allmänna ordningen eller säkerheten 
äventyras t.ex. då uppmaningen eller förle
dandet väcker rädsla eller oro hos allmän
heten eller då de eventuella brottsoffren 
måste vidta särskilda åtgärder för att skydda 
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sig mot brottet. I sådana fall då uppmaning
en eller förledandet klart äventyrar den all
männa ordningen eller säkerheten kan en 
straffbar offentlig uppmaning avse också 
smärre brott. T.ex. en offentlig uppmaning 
till fortkörning eller butikssnatterier kan i 
vissa fall vara uppenbart ägnad att äventyra 
den allmänna ordningen och säkerheten. 

En förutsättning för uppmaningens eller 
förledandets straffbarhet är att de personer 
som uppmaningen eller förledandet riktas till 
får vetskap därom. En uppmaning kan inte 
vara straffbar ifall ingen av de personer som 
den riktas till har hört om den eller t.ex. på 
grund av bristande språkkunskaper förstått 
den. Informationen kan gå fram också indi
rekt, genom en nyhetssändning eller ett ny
hetsreportage som redogör för uppmaningen 
eller förledandet Ett refererat i ett massme
dium innebär emellertid inte i sig att redak
tören eller motsvarande person kan ställas 
till ansvar för offentlig uppmaning till brott. 

Individualiseringen av uppmaningen eller 
förledandet skall vara så utförlig att det 
framgår vilket slags brott som avses. Där
emot behöver gärningsplatsen, gärningstid
punkten eller gärningssättet inte specificeras. 

Offentlig uppmaning till brott är en själv
ständig gärning som kan vara förenad med 
olika former av delaktighet. För delaktighet 
straffas den som åt en annan skriver ett upp
viglande tal som den andre offentligt håller. 

En offentlig uppmaning till brott är straff
bar endast då gärningsmannen handlar upp
såtligt. Uppsåtligheten kan innebära en di
rekt avsikt att brottsuppmaningen efterföljs. 
Uppsåtligheten kan anta också den formen 
att gärningsmannen inser att han de facto 
eller ytterst sannolikt äventyrar den allmänna 
ordningen eller säkerheten eller orsakar fara 
för att det ifrågavarande brottet begås. 

Straffet föreslås vara böter eller fängelse i 
högst två år. Skalan kan anses vara tillräck
ligt sträng också för offentlig uppmaning till 
allvarliga brott, eftersom en förutsättning för 
straffbarheten inte är att någon följer av 
uppmaningen eller förledandet 

2 m om. Enligt den föreslagna paragrafens 
2 mom. skall vad som i 5 kap. strafflagen 
stadgas om delaktighet i brott tillämpas, om 
uppmaningen eller förledandet leder till ett 
brott eller ett straffbart försök därtill. Det 
föreslagna 2 mom. är inte nödvändigt, av 
den anledningen att anstiftarens ansvar för 
det begångna brottet följer av 5 kap. straffla
gen. stadgandet behövs å andra sidan för 

tydlighetens skull. Delaktighet enligt 5 kap. 
strafflagen behöver inte nödvändigtvis inne
bära någon personlig kontakt med gärnings
mannen. En förutsättning för att det skall 
vara fråga om straffbar anstiftan är att an
stiftarens uppsåt omfattar hela det brott som 
hans uppmaning åsyftar, även konsekvenser
na. 

2 §. Upplopp 

I gällande I6 kap. 3-5 §§ stadgas om 
brott mot en offentlig myndighet när brottet 
begås i en folksamling, om störande av all
män ordning samt om våld mot och plun
dring av allmän eller enskild egendom. I 
polislagen stadgas om polismyndigheternas 
befogenheter att skingra folksamlingar som 
stör den allmänna säkerheten eller ordningen 
eller trafiken. En redogörelse för detta stad
gande ingår i motiveringen till lagförslagets 
I6 kap. 

Gällande I6 kap. 3-5 §§ strafflagen kvar
står huvudsakligen i sin ursprungliga lydelse 
från år I889. I slutet av förra seklet var in
ställningen till församlade folkmängders 
åsiktsyttringar betydligt negativare än i dag. 
Nuförtiden utgör t.o.m. stora organiserade 
demonstrationer ett viktigt element i ett de
mokratiskt fungerande samhälle. De i gällan
de I6 kap. 3-5 §§ nämnda brotten, dvs. upp
lopp, uppror och störande av allmän ord
ning, är enligt dagens uppfattning opropor
tionerligt strängt kriminaliserade. 

Specialstadganden om brott som begås i 
folksamlingar måste alltjämt anses vara be
hövliga. De kriminaliserade gärningsformer
na måste emellertid definieras snävare än för 
närvarande och straffbarhetsnivån sänkas. 
Behovet att hålla kvar särskilda stadganden 
om brott som begås i folksamlingar beror 
framförallt på att en fredlig folksamling som 
demonstrerar under organiserade former kan 
infiltreras av personer som uppviglar till 
våld eller förstörande av egendom. 

Vid beredningen av de nya stadgandena 
har det ansetts onödigt att en persons blotta 
närvaro på gärningsplatsen skulle vara straff
bar, även om vissa personer i en folksamling 
skulle göra sig skyldiga till våldsamheter 
eller andra brott. En förutsättning för straff
barhet är att vederbörande aktivt med sina 
egna gärningar har deltagit i folksamlingens 
brottsliga verksamhet. För det andra innebär 
förslaget att de som leder folksamlingen och 
anstiftar till våldsamheter och andra brott 
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skall bestraffas strängare än övriga deltagare. 
När myndigheterna utövar sina befogen

heter måste de undvika att provocera folk
samlingen till våldsamheter eller brott. Dess
utom måste myndigheterna i folksamlingen 
kunna urskilja dem som gör sig skyldiga till 
brott. 

I lagförslagets 17 kap. 2 § stadgas om 
upplopp. Detta brott kan förekomma en 
situation där det är uppenbart att en folk
samling står i beråd att begå våld på person 
eller orsaka avsevärd skada på egendom. En 
förutsättning för att det skall vara fråga om 
upplopp är att det på platsen finns myndig
heter som övervakar folksamlingens verk
samhet. Den gör sig nämligen sky l dig till 
upplopp, som aktivt deltar i folksamlingens 
verksamhet och inte lyder en behörig myn
dighets i laglig ordning till folksamlingen 
givna befallning att skingra sig. Deltagandet 
i folksamlingens verksamhet kan t.ex. bestå i 
en uppmaning att begå våldsamheter eller 
skada egendom. Detta förutsätter att gär
ningsmannen i ord och gärningar, genom 
åtbörder eller annars genom sitt uppträdande 
visar sin samhörighet med en sådan folk
samling som avses i stadgandet. Däremot är 
det inte straffbart för en passiv person att 
enbart finnas på platsen, inte ens om har 
inte lyder myndighetens befallning att av
lägsna sig. Att vägra lyda en befallning kan 
visserligen vara straffbart såsom ett brott 
mot polislagen. I 19 § polislagen stadgas om 
polisens rätt att befalla en folksamling att 
skingra sig eller förflytta sig. De som lyder 
en polismyndighets befallning att skingra sig 
gör sig inte skyldiga till upplopp. Den som 
lyder en sådan befallning slipper naturligtvis 
inte sitt ansvar för eventuella andra brott. 

Det är fråga om en folksamling då en ska
ra människor har samlat sig på en plats och 
det inte är lätt att individualisera dem. Det 
beror således på omständigheterna och plat
sen hur många människor som behövs för 
att bilda en folksamling. På en gata eller en 
mindre öppen plats t.ex. framför en byggnad 
räcker det förvisso med fårre än hundra per
soner, medan samma antal människor på ett 
större centrumtorg i en storstad inte räcker 
för att bilda en folksamling. En folksamling 
i denna bemärkelse har någon gemensam 
nämnare som skiljer den från stadens övriga 
gatuvimmel. De personer som hör till folk
samlingen känner att de hör till den. 

En förutsättning för tillämpning av upp
loppsstadgandet är enligt vad som anförs 

ovan att det är fråga om en situation där det 
är uppenbart att en folksamling står i beråd 
att göra något sådant som nämns i lagrum
met Om någon gör sig skyldig t.ex. till egendoms-
eller våldsbrott i skydd av en fredlig folk

samling, är det inte fråga om något av de 
brott som avses i de föreslagna 2-4 § § utan 
om de brott vilkas rekvisit den enskildes 
handlande i sig uppfyller. 

Om någon i en folksamling gör sig skyl
dig till våldsamt motstånd mot tjänsteman, 
begår våld på person eller orsakar omfattan
de skador på egendom, utgör deltagandet i 
folksamlingens verksamhet inte ett sådant 
upplopp som avses i 2 § utan det är i så fall 
fråga om våldsamt upplopp enligt 3 §. 

Hotfulla uttalanden av personer i folksam
lingen eller dessas uppträdande i övrigt kan 
tyda på att folksamlingen står i beråd att 
begå våld på person eller orsaka avsevärd 
egendomsskada. Om enskilda personer i 
folksamlingen står i beråd att begå gärningar 
av det nämnda slaget är det inte fråga om en 
upploppssituation så länge deras uppträdande 
inte får något gensvar i folksamlingen. Det 
är inte fråga om en upploppssituation heller 
i det fall att de som hotar med t.ex. våld inte 
är med i folksamlingen utan har kommit till 
platsen såsom utomstående, t.ex. i syfte att 
störa ett organiserat allmänt möte. Att utom
stående störande element kommer till platsen 
betyder således inte i sig att det uppstår en 
upploppssituation. Det måste å andra sidan 
konstateras att läget i en folksamling snabbt 
kan förändras. 

Den behöriga myndighet som övervakar en 
folksamling och i händelse av upplopp ger 
den befallning att skingra sig är i allmänhet 
polisen. I undantagsfall kan myndigheten 
vara någon annan än polisen, t.ex. i sådana 
fall som avses i lagen om försvarsmaktens 
handräckning till polisen (781/80). 

I samband med upploppsparagrafen före
slås inget särskilt stadgande om anförande 
av upplopp. Ett sådant föreslås emellertid 
när det gäller anförande av våldsamt upp
lopp. Också den som anstiftar och anför en 
folksamling som avses i upploppsstadgandet 
straffas således enligt 2 §. Inom den före
slagna straffskalan utgör deltagande i ett 
upplopp som anstiftare eller anförare en 
straffmätnings grund. 

Straffet för upplopp föreslås vara böter 
eller fängelse i högst ett år. 
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3 §. Våldsamt upplopp 

En upploppssituation av det slag som av
ses i den föreslagna 2 § ändrar karaktär om 
folksamlingen gör våldsamt motstånd mot 
en tjänsteman, begår våld på person eller 
orsakar avsevärd skada på egendom. I såda
na fall skall den föreslagna 3 § tillämpas. 
Inte ens ett klart ådagalagt uppsåt räcker för 
tillämpning av stadgandet om våldsamt upp
lopp. Å andra sidan är en förutsättning för 
tillämpning av stadgandet om våldsamt upp
lopp inte närvaro av myndigheter, även om 
brottet kan begås medan myndigheter finns 
på platsen för att övervaka ordningen. 

Enligt det föreslagna stadgandet finns det 
tre typer av våldsamt upplopp. För det första 
uppkommer en sådan situation när enskilda 
personer i en folksamling sätter sig till våld
samt motstånd mot myndigheter som upp
rätthåller ordningen. För det andra kan det 
vara fråga om ett våldsamt upplopp då en
skilda personer som hör till en folksamling 
begår våld på person t.ex. genom att miss
handla en enskild person. För det tredje är 
det fråga om våldsamt motstånd i den be
märkelse som avses i stadgandet när en folk
samling orsakar omfattande skada på egen
dom, t.ex. genom att tränga in i en byggnad 
och slå sönder i den befintlig egendom eller 
genom att söndra skyltfönster och därefter 
tillgripa eller skada egendom som finns i 
butiker. 

Om någon i samband med våldsamt upp
lopp gör sig skyldig till en gärning som är 
straffbar enligt något annat lagstadgande, 
t.ex. våldsamt motstånd mot tjänsteman, 
misshandel, rån, skadegörelse eller stöld, 
uppfyller gärningen enligt stadgandena om 
sammanträffande av brott dels rekvisitet i 
det andra stadgandet, dels rekvisitet i stad
gandet om våldsamt upplopp. Betydelsen av 
det föreslagna stadgandet ligger däri att ock
så annat aktivt deltagande i en i stadgandet 
avsedd folksamlings verksamhet är straff
bart. Det är det aktiva agerandet som är 
straffbart. Eftersom tillämpningen av stad
gandet förutsätter med sina gäningar deltar i 
folksamlingens verksamhet kan det inte till
lämpas på personer som visserligen ingår i 
en folksamling men förhåller sig passivt. 
Deltagandet i en folksamlings verksamhet på 
annat sätt än genom våldsamt motstånd mot 
myndigheter, genom våld på person eller att 
orsaka avsevärd skada på egendom, kan be
stå t.ex. i att man hotar med sådana hand-

370036 

lingar, försöker begå våld eller skada egen
dom, kastar föremål utan att träffa någon, i 
folksamlingen överlåter för våld lämpade 
redskap till andra eller hämtar förstärkningar 
till platsen för att dessa skall delta i ett våld
samt upplopp. 

straffet för våldsamt upplopp föreslås vara 
böter eller fängelse i högst två år. 

4 §. Anförande av våldsamt upplopp 

Den som anstiftar eller anför en folksam
ling som avses i 3 § gör sig skyldig till an
förande av våldsamt upplopp. 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet om anförande av våldsamt upplopp 
är att det har uppkommit en sådan våldsam 
upploppssituation som avses i den föreslagna 
3 §. Om någon anstiftar en folksamling till 
våldsamheter eller omfattande egendomsska
dor utan att få något gensvar, kan det före
slagna stadgandet inte tillämpas på honom. 
Däremot kan anstiftaren ha gjort sig skyldig 
till sådan offentlig uppmaning till brott som 
avses i lagförslagets 17 kap. l §. 

Det kan vara fråga om anförande av våld
samt upplopp t.ex. då någon högljutt anstif
tar de närvarande att göra motstånd mot 
myndigheterna, begå våldsbrott mot någon 
eller att tränga in i en byggnad och skada 
den. Det kan vara fråga om anförande av 
våldsamt upplopp också när någon t.ex. 
bland de första i en folksamling griper till 
våld och uppmanar de övriga att följa 
exemplet. Vidare kan anförandet bestå i att 
man intar den ledande rollen i den vålds
handling, t.ex. misshandel av enskilda perso
ner, som utgör det centrala elementet i ett 
våldsamt upplopp. Anförandet kan också 
bestå i muntliga uppmaningar och motsva
rande handlingar genom vilka vederbörande 
klart kan påverka folksamlingens beteende. 
Den som försöker lugna ner situationen eller 
förmå folksamlingen att avhålla sig från 
fortsatta våldsamheter, gör sig inte skyldig 
till anförande av våldsamt upplopp. 

Om den som anför ett våldsamt upplopp i 
samband därmed gör sig skyldig till andra 
brott, t.ex. våldsamt motstånd mot tjänste
man, misshandel, rån, skadegörelse eller till
greppsbrott, skall de gällande stadgandena 
om sammanträffande av brott tillämpas. För 
gärningarna skall således ådömas ett gemen
samt straff. I regel ingår deltagandet i ett 
våldsamt upplopp däremot i anförandet av 
det våldsamma upploppet, och anföraren gör 
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sig således inte skyldig till en separat straff
bar gärning genom att också delta i det våld
samma upploppet. 

straffet för anförande av våldsamt upplopp 
föreslås vara fängelse i högst fyra år. 

5 §. Väpnat störande av allmän ordning 

I 16 kap. 7 § strafflagen fanns det sedan 
år 1889 ett stadgande om samlande av be
väpnat manskap. Enligt detta stadgande 
straffades den som samlar beväpnat manskap 
eller håller samman hemförlovat krigsfolk, 
då detta sker i syfte att utföra brott mot all
män säkerhet eller ordning, om det inte var 
fråga om högförräderi enligt 11 kap. straff
skalan var fängelse i högst fyra år. I det 
andra skedet av strafflagens totalrevidering 
preciserades stadgandet. Enligt det gällande 
stadgandet skall den som i syfte att begå ett 
brott som avses i i 12 kap. (landsförräderi
brott) eller i 16 kap. (brott emot offentlig 
myndighet och allmän ordning) värvar eller 
samlar beväpnat manskap straffas för väpnat 
störande av allmän ordning. straffskalan är 
böter eller fängelse i högst två år. Väpnad 
verksamhet i syfte att begå högförräderi är 
enligt 13 kap. 3 § strafflagen straffbar som 
förberedelse till högförräderi. 

I det andra totalrevideringsskedet beslöts 
att paragrafen i sin helhet skulle revideras i 
samband med stadgandena om brott mot 
allmän ordning. I detta sammanhang har det 
följaktligen tagits ställning till behovet av ett 
stadgande om väpnat störande av allmän 
ordning och gränsen för straffbarheten när 
det gäller samlande av beväpnat manskap. 

Enligt vår lagstiftning är förberedelse för 
brott straffbar endast i undantagsfall. Att 
samla beväpnat manskap för begående av 
brott är en både klandervärd och farlig verk
samhet. Därför måste det vara möjligt att 
ingripa mot den genom straffhot Det är 
nödvändigt att så koncist och entydigt som 
möjligt räkna upp de brott som det är straff
bart att förbereda genom samlande av be
väpnat manskap. 

De brott som det är straffbart att förbereda 
genom samlande av beväpnat manskap är 
äventyrande av Finlands suveränitet (12 kap. 
l §), krigsanstiftan (12 kap. 2 §, närmast 
orättmätig våldshandling mot en främmande 
stat, dess representant, territorium eller egen
dom), landsförräderi (12 kap. 3 §), grovt 
landsförräderi (12 kap. 4 §), våldsamt mot
stånd mot tjänsteman (lagförslagets 16 kap. 

l §), olaga befriande av fånge (lagförslagets 
16 kap. 13 §)och våldsamt upplopp (lagför
slagets 17 kap. 3 §). Väpnat störande av all
män ordning kan anses vara en träffande 
brottsbenämning, eftersom samlande av be
väpnat manskap i syfte att begå ett allvarligt 
brott mot staten eller myndigheterna i sig 
utgör ett brott mot allmän ordning. 

Väpnad verksamhet i syfte att begå hög
förräderi är en typisk form av förberedelse 
för högförräderi. Det är därför naturligast att 
hålla kvar regleringen av detta brott i sam
band med stadgandena om högförräderibrott 

straffskalan för väpnat störande av allmän 
ordning föreslås vara böter eller fängelse i 
högst ett år. Enligt 16 kap. 7 § som godkän
des i det andra skedet av strafflagens total
revidering är straffet böter eller fängelse i 
högst två år. Det är själva värvaodet eller 
samlandet av beväpnat manskap som är 
straffbart vid väpnat störande av allmän ord
ning. När det beväpnade manskapet börjar 
fullborda det tilltänkta brottet skärps den 
straffrättsliga bedömningen avsevärt. Således 
kan maximistraffet ett års fängelse för brott 
som stannat på förberedelsestadiet anses 
vara en tillräckligt sträng påföljd i alla tänk
bara situationer. 

6 §. Motstånd mot person som upprätthål
ler ordningen 

I den gällande strafflagen görs det ingen 
konsekvent skillnad mellan det straffrättsliga 
skydd mot våldsamt och annat motstånd 
som gäller för tjänstemän som utövar offent
lig makt samt för andra personer som upp
rätthåller ordningen. 

Gällande 16 kap. l § om våldsamt mot
stånd mot tjänsteman och gällande 16 kap. 2 
§ (från år 1889) om hindrande av tjänsteman 
i utövning av tjänsten tillämpas också på 
brott som riktar sig mot vissa andra person
kategorier än tjänstemän. Enligt 18 § 3 
mom. lagen om offentliga nöjestillställningar 
skall den som begår våld mot ordningsman, 
hotar honom eller gör förfång, straffas på 
det sätt som stadgas i 16 kap. l och 2 §§ 
strafflagen. Enligt 2 § förordningen om ord
ningsmän vid allmänna sammankomster 
skall vad om ordningsmän vid allmänna nö
jestillfällen samt om deras tillsättande, ålig
ganden och befogenheter är stadgat, på mot
svarande sätt tillämpas på ordningsmän vid 
allmänna sammankomster. Enligt 25 § 3 
mom. lagen om friluftsliv gäller om ord-
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ningsman på kampingområde i tillämpliga 
delar vad som stadgas om ordningsmän vid 
nöjestillställningar. I l O § 2 m om. förord
ningen om inkvarterings- och förplägnads
rörelser finns en allmänt utformad hänvis
ning till vad som särskilt stadgas om ord
ningsmän. Med hänsyn till det straffrättsliga 
skyddet jämställs de nämnda ordningsmän
nen således med tjänstemän. 

A andra sidan finns det personkategorier 
som i sina uppgifter upprätthåller ordningen 
och därför är i behov av straffrättsligt skydd, 
utan att dock jämställas med tjänstemän. I 5 
§ lagen om upprätthållande av ordning i kol
lektivtrafik finns ett straffstadgande om 
våldsamt uppträdande i trafikmedel i kollek
tivtrafik. Enligt paragrafens 2 mom. skall 16 
kap. l och 2 §§ strafflagen inte tillämpas på 
brott riktat mot förare eller passagerare som 
bistår honom. Motsvarande reglering finns i 
12 § l och 3 mom. lagen om kontrollavgift i 
kollektivtrafik. I 6 § lagen om bevaknings
företag finns dessutom ett i huvudsak mot
svarande stadgande om våldsamt uppträdan
de mot väktare. 

Syftet med lagförslagets 16 kap. 1-2 §§ 
och 17 kap. 6 § är dels att förenhetliga det 
straffrättsliga skyddet för myndigheterna och 
personer som biträder dessa, dels att försätta 
andra personer som upprätthåller ordningen i 
motsvarande ställning med avseende på det 
straffrättsliga skyddet. Det är visserligen inte 
möjligt att göra detta med en alldeles enkel 
reglering, eftersom de förare och andra an
ställda som avses i lagen om upprätthållande 
av ordning i kollektivtrafik samt de biljett
kontrollörer som avses i lagen om kontrol
lavgift i kollektivtrafik kan stå i tjänsteför
hållande till ett offentligt samfund. Dess
utom har vissa av dessa persongrupper, när
mast statsjärnvägarnas konduktörer och 
Banförvaltningscentralens anställda, med 
stöd av 8 § polislagen kunnat tilldelas sär
skilda polisbefogenheter för skötseln av sina 
uppgifter. Den principiella utgångspunkten 
är emellertid den att tjänsteåtgärder som in
begriper offentlig makt skall skyddas genom 
lagförslagets 16 kap. 1-2 §§ medan annat 
upprätthållande av ordningen skall skyddas 
genom lagförslagets 17 kap. 6 §. 

Jämfört med de för närvarande gällande 
straffrättsliga stadgandena innebär det före
slagna stadgandet en väsentlig ändring en
dast i fråga om det straffrättsliga skydd som 
de i l mom. 4 punkten nämnda ordnings
männen åtnjuter. Deras skydd överförs enligt 

förslaget från stadgandet om straffrättsligt 
skydd för tjänstemän till det stadgande som 
nu föreslås och blir således mindre starkt. A 
andra sidan skall alla som upprätthåller ord
ningen och därvid biträder myndigheterna 
komma i åtnjutande av sådant skydd som 
avses i lagförslagets 16 kap. 1-2 §§. 

l mom. Enligt det föreslagna stadgandet 
gör sig den skyldig till motstånd mot person 
som upprätthåller ordningen, som med våld 
eller hot om våld hindrar eller försöker hin
dra en person som upprätthåller ordningen 
från att fullgöra en uppgift som enligt lag 
eller förordning ankommer på honom. Detta 
straffstadgande är subsidiärt. Det skall såle
des inte tillämpas om, det för gärningen på 
något annat ställe i lag stadgas strängare 
straff än för våldsamt motstånd mot person 
som upprätthåller ordningen. 

Motståndet kan bestå antingen av våld el
ler hot om våld eller också ske utan våld, 
dvs. vara av typen "hindrande". 

Våld eller hot om våld innebär ett aktivt 
handlande, som direkt eller indirekt riktar 
sig mot en person som upprätthåller ord
ningen. Hotet kan också ha den innebörden 
att den som hotas kommer att utsättas för 
våld vid någon senare tidpunkt. Våldet riktas 
vanligen direkt mot den hotades hälsa eller 
säkerhet. V ål d eller hot kan också riktas mot 
en ordningsmans frihet, t.ex. så att denne 
eller någon annan person som upprätthåller 
ordningen blir inlåst i ett rum. Våld eller hot 
mot en utomstående, t.ex. en person som 
råkar befinna sig på platsen, kan vara likty
digt med motstånd mot en person som upp
rätthåller ordningen i det fall att avsikten 
med våldet eller hotet är att hindra honom 
från att vidta en åtgärd i syfte att upprätthål
la ordningen. 

I det föreslagna stadgandet jämställs hind
rande av en ordningsuppgift med ett försök 
därtill. Vid bedömningen av motståndets 
klandervärdhet saknar det i och för sig be
tydelse om utförandet av en uppgift har kun
nat hindras. Frågan om motståndets resultat 
är i hög grad beroende av huruvida de per
soner som upprätthåller ordningen är bered
da att möta motstånd samt av andra omstän
digheter som är oberoende av gärningsman
nen. Motståndets resultat beror å andra sidan 
i hög grad på allvarligheten och arten av det 
använda våldet eller hotet. Dessa omständig
heter inverkar på valet av straffart samt på 
straffmätningen när det gäller brottet mot
stånd mot person som upprätthåller ord-
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ningen. 
I det föreslagna stadgandet jämställs tving

ande eller försök till tvingande av en person 
som upprätthåller ordningen att vidta någon 
åtgärd inte med hindrande eller försök till 
hindrande att fullgöra en uppgift. Eftersom 
de i lagrummet angivna personernas befo
genheter är begränsade så att dessa endast 
har befogenhet att omedelbart få bukt med 
ordningsstörningar, finns det inget praktiskt 
behov av att utsträcka området för straffbart 
beteende längre än definitionen i 5 § lagen 
om upprätthållande av ordning i kollektivtra
fik, 12 § l mom. lagen om kontrollavgift i 
kollektivtrafik och 6 § lagen om bevak
ningsföretag. Till denna del är rekvisitet snä
vare utformat än när det gäller våldsamt 
motstånd mot tjänsteman. I stadgandet 
nämns inte heller alternativet att våld an
vänds senare, som hämnd för åtgärder vid
tagna i syfte att upprätthålla ordningen. 
stadgandena om misshandel och andra miss
handelsbrott anses vara tillräckliga för att 
förebygga sådana gärningar. 

En förutsättning för tillämpning av stad
gandet är att den som upprätthåller ord
ningen har sådana befogenheter att upprät
thålla ordningen som en på lag eller förord
ning grundad uppgift förutsätter och att han 
inte klart överskrider dessa befogenheter. 

I olika lagar finns stadganden om de be
fogenheter som tillkommer en person som 
upprätthåller ordningen. T.ex. enligt 3 och 4 
§ § lagen om upprätthållande av ordning i 
kollektivtrafik har föraren eller motsvarande 
person under vissa förutsättningar befogen
het att vägra att som passagerare ta med en 
person som sannolikt kommer att orsaka 
störning. En sådan passagerare kan också 
avlägsnas ur trafikmedel eller gripas om han 
inte omedelbart kan avlägsnas. Vid behov 
får sådana maktmedel brukas som med hän
syn till situationen i dess helhet kan anses 
vara försvarliga. En sådan biljettkontrollör 
som avses i lagen om kontrollavgift i kollek
tivtrafik har rätt att gripa passagerare som 
saknar vederbörlig biljett och inte styrker sin 
identitet. Kontrollören kan under vissa förut
sättningar även avlägsna sådana passagerare 
ur fordonet eller från plattformsområde och 
vid behov använda sådana maktmedel som 
med hänsyn till förhållandena kan anses för
svarliga. På motsvarande sätt definieras en 
väktares befogenheter i 4 och 5 §§ lagen om 
bevakningsföretag samt en ordningsmans 
befogenheter i 11 § lagen om offentliga nö-

jestillställningar. De sistnämnda stadgandena 
skall i tillämpliga delar iakttas också när det 
gäller ordningsmännens befogenheter på 
kampingområden, vid allmänna sammanträ
den samt i inkvarterings- och förplägnads
rörelser. 

Motstånd av typen "hindrande" när det 
gäller en person som upprätthåller ordningen 
kan i fråga om gärningsformerna jämställas 
med de i 16 kap. 2 § föreslagna gärnings
formerna för motstånd mot tjänsteman. Den 
som endast förhåller sig passivt till en order 
som givits av en person som upprätthåller 
ordningen gör sig inte skyldig till motstånd. 
Vägran att uppge namn eller andra person
uppgifter är inte sådant motstånd som avses 
i lagrummet. Det anses emellertid vara fråga 
om motstånd när någon som har uppmanats 
avlägsna sig eller skall gripas kastar sig på 
marken eller sätter sig, griper tag i ett led
stång, en dörrpost eller något annat Iöremål, 
stretar emot eller försöker slita sig loss, gri
per tag i ordningsmannens kläder eller av 
denne tar handlingar eller föremål som han 
behöver vid upprätthållandet av ordningen 
och annat motsvarande. Lämnande av orikti
ga uppgifter är inte liktydigt med motstånd 
mot en person som upprätthåller ordning. 
Däremot kan det vara fråga om t.ex. sådant 
vilseledande av biljettkontrollör som avses i 
12 § 2 mom. lagen om kontrollavgift i kol
lektivtrafik. Vägran att på kontrollörens upp
maning uppvisa biljetten kan däremot utgöra 
ett sådant motstånd som avses här. 

När en person som upprätthåller ordningen 
har för avsikt att avlägsna en störande per
son från platsen och denne lyckas fly är det 
givetvis inte fråga om motstånd mot person 
som upprätthåller ordningen. Om däremot 
t.ex. en biljettkontrollör har upptäckt att nå
gon reser utan vederbörlig biljett och börjat 
vidta åtgärder för att utreda dennes identitet 
samt för att uppbära biljettpriset och påföra 
kontrollavgift, måste situationen bedömas på 
ett annat sätt. Den som i en sådan situation 
avlägsnar sig gör eventuellt motstånd mot 
person som upprätthåller ordningen. Om den 
som reser utan vederbörlig biljett däremot 
avlägsnar sig innan han blir upptäckt gör 
han sig inte skyldig till det brott som avses 
här. 

En förutsättning för att motstånd av typen 
"hindrande" skall vara straffbart är att den 
uppgift som vederbörande skall sköta för
hindras, äventyras eller försvåras. Om mot
ståndet inte har någon betydelse i detta av-
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seende är det inte fråga om motstånd mot 
per,son som upprätthåller ordningen. 

A ven en annan person än den som är före
mål för en åtgärd kan göra sig skyldig till 
motstånd mot person som upprätthåller ord
ningen. En restauranggäst gör sig t.ex. skyl
dig till detta brott om han hindrar en ord
ningsman från att avlägsna en annan störan
de restauranggäst. 

Motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen är ett uppsåtligt brott. Uppsåtet 
skall innefatta vetskap om de omständigheter 
som tillämpningen av stadgandet förutsätter. 
Den viktigaste av dessa omständigheter är 
att gärningsmannen vet att den person som 
hindras har ordningsmannabefogenheter på 
platsen, t.ex. är ordningsman på en restau
rang. Vidare skall han inse att motståndet 
leder till att den som upprätthåller ordningen 
hindras från att fullgöra sin uppgift eller att 
fullgörandet äventyras eller försvåras. 

stadgandet om motstånd mot person som 
upprätthåller ordningen föreslås vara subsidi
ärt. Det tillämpas inte om ett strängare straff 
för gärningen stadgas på något annat ställe i 
lag. Om gärningsmannen således gör sig 
skyldig t.ex. till misshandel eller grov miss
handel, tillämpas i stället stadgandet om 
misshandel eller grov misshandel. straffska
lan för lindrig misshandel är lindrigare än 
för motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen, men en gärning som uppfyller 
rekvisitet för lindrig misshandel ingår i regel 
i motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen. 

straffet för motstånd mot person som upp
rätthåller ordningen föreslås vara böter eller 
fängelse i högst sex månader. straffskalan är 
densamma som den gällande straffskalan för 
våldsamt uppträdande i trafikmedel i kollek
tivtrafik, motstånd mot biljettkontrollör och 
våldsamt uppträdande mot väktare. 

2 mom. Momentet innehåller en defini
tion av begreppet person som upprätthåller 
ordningen. Enligt förslaget avses med en 
person som upprätthåller ordningen 

l) en sådan förare och med föraren jäm
ställd person samt passagerare som på be
gäran bistår dessa, vilka avses i lagen om 
upprätthållande av ordning i kollektivtrafik, 

2) en biljettkontrollör som avses i lagen 
om kontrollavgift i kollektivtrafik ( 469/79), 

3) en väktare som avses i lagen om bevak
ningsföretag (237 /83), 

4) en ordningsman som avses i lagen om 
offentliga nöjestillställningar ( 492/68), lagen 

om friluftsliv (606/73), förordningen om 
ordningsmän vid allmänna sammankomster 
(190/33) och i förordningen om inkvarte
rings- och förplägnadsrörelse (727 /91) samt 

5) en annan sådan person som har givits i 
uppdrag att upprätthålla ordningen på en be
stämd plats eller i ett bestämt objekt. 

l punkten. I lagen om upprätthållande av 
ordning i kollektivtrafik avses med kollek
tivtrafik järnvägarnas persontrafik samt spår
vägs-, metro- och busstrafik. Enligt lagens 
l § 2 mom. äger vad som stadgas om förare 
motsvarande tillämpning på konduktör, kont
rollör, inkasserare eller annan sådan till tra
fikpersonalen hörande person, till vars ålig
gande hör att sörja för att ordning upprätt
hålls i trafikmedel och som bär uniform eller 
uniformsmössa eller annat motsvarande tyd
ligt kännetecken som anger hans ställning. 

2 punkten. Enligt 6 § lagen om kontrollav
gift i kollektivtrafik godkänns biljettkontrol
lörerna av chefen för det polisdistrikt där 
trafikidkaren har sin hemort, för huvudstads
regionen dock av chefen för Helsingfors po
lisdistrikt. Som biljettkontrollör kan endast 
godkännas tjänsteinnehavare vid ett offent
ligt samfund som idkar spårtrafik, Banför
valtningscentralen eller huvudstadsregionens 
samarbetsdelegation. I sin verksamhet är 
kontrollören underställd chefen för polisdis
triktet. Chefen för polisdistriktet utfårdar ett 
kontrollpass för kontrollören vari nämns 
dennes befogenheter samt den trafik som 
behörigheten gäller. 

I det föreslagna lagrummet nämns inte 
såsom person som upprätthåller ordningen 
befälhavare för fartyg, som enligt 74 och 75 
§§ sjömanslagen ( 423/78) eller befälhavare 
för luftfartyg som enligt 33 och 37 §§ luft
fartslagen har befogenheter som gäller upp
rätthållande av ordning. Detta beror först 
och främst på att det i sjömanslagen inte har 
funnits något straffstadgande om motstånd 
mot befälhavare eller person som biträder 
denne. Det har inte heller i detta samman
hang ansetts nödvändigt med ett sådant stad
gande. Inom lufttrafiken behövs det inte nå
got specialstadgande om motstånd mot per
sonalen. I de allvarligaste fallen är motstånd 
mot personalen i dessa trafikmedel straffbart 
som trafiksabotage enligt 34 kap. 2 § straff
lagen eller som fartygskapning enligt 11 § i 
det nämnda kapitlet, medan de lindrigare 
fallen enligt 86 och 87 §§ luftfartslagen är 
straffbara som äventyrande eller grovt även
tyrande av trafiksäkerheten. 
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3 punkten. Med väktare avses enligt l § 
förordningen om bevakningsföretag en per
son som har i uppdrag att för bevaknings
företagets räkning bevaka egendom, skydda 
någons personliga integritet eller tillse att 
dessa uppgifter utförs. I l 0-12 § § stadgas 
om godkännande av person som väktare. A v 
stadgandet framgår att godkännandet med
delas av polisen på sökandens hemort. Poli
sen utfårdar för den som den godkänt ett för 
viss tid giltigt väktarkort som skall medföras 
i arbetet och uppvisas på anmodan. Bedri
vandet av bevakningsföretag är en av till
stånd beroende näringsverksamhet som poli
sen övervakar med stöd av lagen och förord
ningen om bevakningsföretag. 

4 punkten. Enligt l O § lagen om offentliga 
nöjestillställningar kan för sådana tillställ
ningar som avses i lagen vid behov tillsättas 
en eller flera ordningsmän som är skyldiga 
att med iakttagande av stadganden och poli
sens med stöd av dem meddelade anvisning
ar verka för upprätthållande av ordning och 
säkerhet samt förebyggande av brott vid of
fentlig nöjestillställning och i omedelbar 
närhet av platsen för denna. Ordningsmän
nen skall lyda de föreskrifter en polisman i 
tjänsteutövning meddelar i syfte att upprätt
hålla ordningen och säkerheten. Enligt 11 § 
l mom. förordningen om offentliga nöjestill
ställningar ( 687 /68) godkänns ordningsmän 
av chefen för polisdistriktet antingen för ett 
visst tillfälle, för viss tid eller tills vidare. 
Ordningsmannen skall vid utförandet av sitt 
uppdrag bära av inrikesministeriet fastställt 
kännetecken och för viss tid eller tills vidare 
godkänd ordningsman skall ytterligare ha ett 
på blankett som ministeriet fastställer utskri
vet ordningsmannakort Inrikesministeriet 
gav 1969 ett beslut om kännetecken för ord
ningsman vid offentliga nöjestillställningar 
(105/69). 

Enligt 25 § 2 mom. lagen om friluftsliv 
skall i tillämpliga delar för ordningsman på 
kampingområde iakttas vad som stadgas om 
ordningsmän vid offentliga nöjestillställning
ar. Ett motsvarande stadgande ingår även i 2 
§ förordningen om ordningsmän vid allmän
na sammankomster samt i l O § 2 m om. 
förordningen om inkvarterings- och förpläg
nadsrörelse. 

5 punkten. En annan sådan person som har 
givits i uppdrag att upprätthålla ordningen 
på en bestämd plats eller i ett bestämt objekt 
kan vara t.ex. en vaktmästare eller en passa
gekontrollör i arbetsavtalsförhållande vid ett 

ämbetsverk eller en person som bevakar in
gången till en fabriksanläggning eller ett 
kontor. 

7 §. Riksgränsbrott 

Ett stadgande motsvarande det som nu 
föreslås om riksgränsbrott finns för närva
rande i 42 kap. 2 §. Enligt paragrafens l 
mom. straffas den som bryter emot före
skrifter om överskridande av Finlands gräns 
eller gör försök därtill eller genom anskaff
ning av för gränsens överskridande avsedda 
hjälpmedel gör sig skyldig till förberedelse 
till brott emot nämnda föreskrifter. Enligt 
paragrafens 2 mom. är straffet detsamma för 
medhjälp till detta brott. Enligt paragrafens 
3 mom. skall en utlänning som har gjort sig 
skyldig till ett brott enligt denna paragraf 
och som med anledning därav utvisas ur 
landet inte ställas under åtal för detta brott, 
om inte den myndighet som har beslutat om 
hans utvisande samtidigt har förordnat att 
sådant åtal skall väckas. Enligt 21 § passla
gen skall den som reser ut ur landet utan 
behövligt pass eller inte iakttar begränsning
arna av passets giltighetsområde dömas för 
passlörseelse. straffet är böter eller fängelse 
i högst sex månader. stadgandet tillämpas, 
om det för gärningen inte stadgats strängare 
str.~ff på något annat ställe i lag. 

A ven lagen om gränszon gäller Finlands 
gränser. I l O § finns ett tämligen öppet 
straffstadgande. Den som bryter mot lagen 
om gränszon eller med stöd av den utfårda
de stadganden skall, om för gärningen inte 
stadgats strängare straff på annat ställe i lag, 
för överträdelse av lagen om gränszon dö
mas till böter eller fängelse i högst tre må
nader. Om brottet, med beaktande av de om
ständigheter i sin helhet vilka föranlett brot
tet och framgår av detsamma, anses grovt 
skall gärningsmannen med stöd av paragra
fens 2 mom. för grov överträdelse av lagen 
om gränszon dömas till fängelse i högst två 
år. Med stöd av paragrafens 3 mom. kan 
skjutvapen och skjutförnödenheter, spräng
ämnen, fotografiapparater, filmer och plåtar 
som innehafts eller använts olovligen samt 
olovligen tagna fotografier och negativ dö
mas förbrutna till staten. 

strafflagens stränga stadgande om överträ
delse av Finlands riksgränser samt dess om
fattande tillämpningsområde är en följd av 
de exceptionella förhållanden under vilka 
stadgandet tillkom. strafflagens 42 kap. 2 § 



RP 6/1997 rd 119 

stiftades den 4 juli 1944, dvs. under slutske
det av fortsättningskriget Enligt det tidigare 
motsvarande stadgandet skulle den som inte 
var finsk medborgare och som hade gått för
lustig sin rätt att vistas i Finland men som 
utan vederbörligt tillstånd kom in i landet 
straffas med fängelse i högst tre månader. 
Lagen om gränszon stiftades år 194 7 och 
tillämpas enligt dess 11 § inte på gränsen 
mellan Finland och Sverige, inte heller på 
gränsen mellan Finland och Norge. 

Flera bestämmelser i fördragen om upprät
tandet av Europeiska gemenskaperna och i 
fördraget om Europeiska unionen tryggar fri 
rörlighet för personer i ED-länderna. Som 
exempel kan nämnas bl.a. artiklarna 48, 52 
och 53 i fördraget om upprättandet av Euro
peiska (ekonomiska) gemenskapen samt arti
klarna 8a - 8e i fördraget om Europeiska 
unionen, vilka gäller unionsmedborgarskap. 
Det s.k. Schengen-avtalet (1985) och det 
kompletterande avtalet ( 1990) behandlar hu
vudsakligen slopandet av gränsövervakning
en mellan medlemsländerna samt samarbetet 
i immigrations-, visum- och flyktingpoliti
ken, övervakningen av unionens yttre grän
ser samt samarbetet mellan de polisiära och 
rättsliga myndigheterna. Avtalet började 
tillämpas den 26 mars 1995 mellan Tysk
land, Belgien, Frankrike, Luxemburg, Hol
land, Portugal och Spanien. Avtalets tillämp
ningsområde utvidgas stegvis. 

Finland har inte ännu anslutit sig till 
Schengen-avtalet. Anslutningen bereds emel
lertid som bäst. Olika myndigheter har utrett 
vilka åtgärder anslutningen kräver samt dess 
eventuella verkningar. 

Med rätt att resa avses rätt att röra sig in
om en stat samt rätt lämna landet, även det 
egna hemlandet, och återvända dit. Rätten 
att resa har fastställts genom internationella 
konventioner och genom regeringsformens 
stadganden om de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Enligt artikel 12.2 i konventio
nen om medborgerliga och politiska rättig
heter, som Finland ratificerat (FördrS 8/76), 
äger envar frihet att lämna vilket land som 
helst, däribland sitt eget. Enligt artikel 12.3 
får denna rättighet inte underkastas andra 
inskränkningar än sådana som stadgas i lag 
eller är särskilt inskrivna i konventionen. 
Artikel 2 i det fjärde tilläggsprotokollet till 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheter
na, dvs. Europarådets konvention om 
mänskliga rättigheter, som Finland ratificerat 

(FördrS 18/90), har motsvarande innehåll. 
A v 7 § regeringsformen anses följa att en 
finsk medborgare har en grundläggande rät
tighet till inresa i Finland. Rätten att resa ut 
ur landet kan emellertid begränsas genom 
stadganden på lägre nivå än grundlag. Fins
ka medborgares rätt att resa har tryggats ge
nom att pass alltid skall beviljas om inte an
nat följer av stadganden i lag. Det finns så
lunda inga i lag angivna hinder för erhållan
de av pass eller förutsättningar för in
dragning av pass. 

l mom. Enligt l mom. i den föreslagna 
paragrafen döms den för riksgränsbrott som 
l) överskrider eller försöker överskrida Fin
lands gräns utan att inneha ett giltigt pass 
eller någon annan handling som krävs eller 
som överskrider gränsen någon annanstans 
än via ett tillåtet inrese- eller utreseställe 
eller i strid med ett på lag grundat förbud, 
2) annars bryter mot stadgandena om över
skridande av gränsen eller 3) olovligen vis
tas eller fårdas inom gränszonen eller inom 
den vidtar någon åtgärd som är förbjuden 
enligt lagen om gränszon. 

l punkten. Som första gärningsform 
nämns överskridande av Finlands gräns utan 
innehav av ett pass som berättigar tilJ. det 
eller något annat dokument som krävs. A ven 
försök till en sådan gärning är straffbar. 

Finska medborgares rätt att resa regleras 
närmast i passlagen. Enligt l § 2 mom. 
passlagen får finsk medborgare inte hindras 
från att komma in i landet. Det förslagna 
stadgandet om riksgränsbrott utgör inte nå
got direkt hinder för att bestraffa en finsk 
medborgare som reser in i landet utan pass 
eller annat dokument varav hans rätt att resa 
framgår. Den omständigheten att det inte är 
straffbart att resa in i landet utan pass följer 
av passlagens stadganden. Sin rätt att resa 
skall en finsk medborgare visa genom att 
förete pass när han lämnar landet. Med pass 
jämförliga dokument är tjänste- och diplo
matpass (19 § passlagen) samt nationell 
identitetshandling för sjömän och certifikat 
eller behörighetsbevis för besättningsmedlem 
på luftfartyg (13-14 §§ passförordningen). 
En finsk medborgare som reser ut ur eller in 
i landet skall uppvisa sitt pass för passkont
rollören samt lämna de uppgifter som är 
nödvändiga för att konstatera hans rätt att 
resa (12 § passlagen). Enligt 21 § passlagen 
är det emellertid straffbart för en finsk med
borgare att resa ut ur landet utan erforderligt 
pass eller att inte iaktta begränsningarna av 
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passets giltighetsområde, däremot inte att 
resa in i landet utan pass eller motsvarande 
dokument. En finsk medborgare som t.ex. 
har tappat sitt pass utomlands eller som har 
blivit tvungen att överlåta det till en ut
ländsk myndighet, gör sig sålunda inte skyl
dig till riksgränsbrott när han anländer utan 
pass till Finland via ett sådant passgransk
ningsställe som avses i 11 § passlagen. 

Om en finsk medborgare har för avsikt att 
resa ut ur landet utan att kunna uppvisa pass 
eller motsvarande dokument, på grund av att 
han inte har handlingen ned sig, gör han sig 
inte skyldig till riksgränsbrott, förutsatt att 
han har ett giltigt pass eller något annat do
kument som krävs. Om resan förutsätter ett 
pass, skall detta visserligen enligt 12 § 
passlagen uppvisas vid inresa och utresa, 
men påföljden för ett försök att resa ut ur 
landet utan pass är att resan framskjuts till 
dess att passet uppvisas för kontrollören. 

Utan pass får en finsk medborgare resa till 
Island, Norge, Sverige och Danmark (2 § 
pass lagen). 

Mellan Finland och Ryssland gäller vissa 
överenskommelser som syftar till att göra 
l?.ass- och visumformaliteterna smidigare. 
Overenskommelserna har ingåtts mellan Fin
land och Sovjetunionen. Som exempel kan 
nämnas överenskommelsen angående ord
ningen på gränsen mellan Finland och Sov
jetunionen och ordningen för utredning av 
gränstilldragelser (FördrS 32/60), överens
kommelsen angående fiske och säljakt 
(FördrS 24/70) och sjöfartsavtalet (FördrS 
4/75), enligt vilka vissa arbetstagargrupper 
har rätt att överskrida gränsen utan pass. För 
korta resor till Ryssland får finska medbor
gare dessutom under vissa förutsättningar 
använda identitetsbevis i stället för pass. 
Denna praxis baserar sig på de lättnader i 
pass- och visumformaliteter som Sovjetunio
nen satte i kraft genom en not den 24 no
vember 1966. Dessa arrangemang iakttas 
även i trafiken mellan Finland och Estland. 
Om det enligt ett bilateralt avtal eller där
med jämförbart arrangemang inte krävs pass 
eller motsvarande dokument av en finsk 
medborgare vid inresa i detta land, gör han 
sig inte heller skyldig till riksgränsbrott om 
han lämnar Finland utan pass. 

En finsk medborgare som kommer till ett 
främmande land behöver utöver sitt pass i 
princip visum, dvs. ett i passet antecknat 
eller till passet fogat inresetillstånd för tu
rism eller annan kortvarig vistelse i landet. I 

takt med att de livligare internationella kon
takterna ökat har emellertid visumtvånget 
slopats mellan Finland och de flesta europe
iska länderna samt mellan Finland och ca 50 
länder utanför Europa. Enligt allmän interna
tionell praxis beviljas visum av vederböran
de lands diplomatiska beskickning eller kon
sulära representant i Finland. En finsk med
borgare gör sig emellertid inte skyldig till 
riksgränsbrott vid utresan från Finland även 
om han har för avsikt att resa till ett sådant 
land som förutsätter att finska medborgare 
har visum vid inresan och han inte vid ut
resan har ett sådant. Om han vid utresan 
från Finland saknar inresevisum kan detta 
beviljas honom någon annanstans än i Fin
land, t.ex. av ifrågavarande lands beskick
ning utomlands eller t.o.m. ännu vid gräns
övergångsstället. Med visum avses i det 
föreslagna stadgandet sådant visum som 
krävs för inresa till Finland och inte sådant 
visum som krävs för inresa till en främman
de stat. 

I det föreslagna stadgandet avses med pass 
eller annat dokument som krävs endast do
kument som anger rätten att resa, inte t.ex. 
intyg över vaccination, förtullningsintyg 
över medförda varor, internationellt körkort, 
intyg över trafikförsäkring, valutadeklaratio
ner som givits till tullen eller motsvarande 
handlingar. 

Om utlänningars rätt till inresa till Finland 
och ut ur landet stadgas i 7 § regeringsfor
men, i utlänningslagen (378/91) och med 
stöd av denna utfårdade stadganden, närmast 
utlänningsförordningen (142/94), samt i in
ternationella konventioner som är bindande 
för Finland. 

I regel skall en utlänning som reser in i 
landet ha ett giltigt pass som har utfårdats 
av en myndighet i hans hem- eller vistelse
land ( 4 § l m om. utlänningslagen). Genom 
förordning har emellertid kunnat stadgas på 
vilka villkor även identitetsbevis eller mot
svarande handling godkänns i stället för pass 
(lagens 4 § 2 mom.). Enligt 2 § l mom. ut
länningsförordningen kan i stället för pass 
ett identitetsbevis godkännas, om det till 
väsentliga delar uppfyller kraven på pass. 
Om godkännandet beslutar utrikesministeriet 
efter att ha hört inrikesministeriet Enligt 2 § 
2 mom. förordningen kan av särskilda skäl i 
enstaka fall såsom tillfålligt pass godkännas 
även ett identitetsbevis eller motsvarande 
dokument som inte uppfyller kraven på pass. 
Anvisningar om godkännande meddelas av 
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inrikesministeriet 
En utlänning kan även ha något annat re

sedokument. T.ex. enligt 5 § utlänningsla
gen kan utlänningsverket bevilja en utlän
ning som vistas i Finland främlingspass, om 
han inte kan få pass av en myndighet i sitt 
hemland eller om det annars finns särskilda 
skäl. V er k et be vi l j ar utlänningen främlings
pass om denne beviljats uppehållstillstånd på 
grund av behov av skydd. En utlännings 
resedokument kan även vara ett i 6 § utlän
ningslagen nämnt resedokument för flykting. 
En utlänning som anländer till Finland kan 
som resedokument även ha ett sådant giltigt 
främlingspass, resedokument för flykting, 
diplomatpass, tjänstepass, nationell identi
tetshandling för sjömän samt certifikat eller 
behörighetsbevis för besättningsmedlem på 
luftfartyg, som har beviljats av en myndig
het i ett annat land. 

Enligt l O § utlänningslagen har medborga
re i Danmark, Island, Norge och Sverige rätt 
att resa in i Finland utan pass direkt från 
länderna i fråga. 

Enligt 8 § utlänningslagen skall en utlän
ning som kommer till Finland eller vistas 
här ha visum eller uppehållstillstånd, om 
inte något annat följer av internationella av
tal som binder Finland. En medborgare i en 
EES-stat behöver inte uppehållstillstånd för 
en vistelse i Finland som underskrider tre 
månader och såsom arbetssökande kan han 
vistas här under en skälig tid. En utlänning 
som anländer till landet utan visum kan be
viljas visum vid gränsövergångsstället, om 
han lägger fram vägande skäl för att han 
inte skaffat visum innan han kom till landet. 
En utlänning som kommer till Finland utan 
uppehållstillstånd kan på de villkor som 
nämns i 20 § i lagen beviljas uppehållstill
stånd här. 

Finland har ingått avtal om visumfrihet 
med ca 80 länder. Av den som är medborga
re i något av dessa länder krävs inget visum, 
om inte hans vistelse här överskrider den tid 
som nämns i avtalet. Visumfrihet har dess
utom ensidigt beviljats medborgare i Förenta 
Staterna, Canada och Australien. Den som 
innehar ett giltigt främlingspass utfårdat av 
en myndighet i ett annat nordiskt land be
höver inte ha visum, om hans vistelse i Fin
land inte överstiger tre månader och om pas
set berättigar honom att återvända till det 
land som beviljat det (Il § 2 mom. utlän
ningsförordningen). Om visumfrihet för 
flyktingar har ingåtts en europeisk överens-

370036 

kommelse om avskaffande av viseringstvång 
för flyktingar (FördrS 36/90). 

En utlännings rätt att lämna Finland är 
mera omfattande än hans rätt att resa in i 
landet. En utlänning har t.ex. rätt att frivil
ligt lämna Finland när han på grund av 
bristfälliga resedokument skulle kunna av
visas vid gränsen eller utvisas ur landet. En 
utlänning kan uppenbarligen hindras från att 
bege sig till sitt hemland endast när han med 
stöd av 54 § har meddelats utreseförbud. 
Det är inte heller motiverat att finska myn
digheter övervakar om ett annat lands med
borgare som från Finland reser till ett tredje 
land har beviljats inresevisum till detta land 
eller uppehållstillstånd eller har andra rese
dokument som ifrågavarande lands lagstift
ning förutsätter. 

Som andra gärningsform nämns i l punk
ten överskridande av Finlands gräns någon 
annanstans än genom ett tillåtet inrese- eller 
utreseställe. Också försök till detta brott är 
straffbart. 

I Il § passlagen och 3 § utlänningslagen 
finns allmänna stadganden om fastställda inrese-
och utreseställen. Närmare stadganden om 

saken finns i förordningen om passgransk
ningsställen ( 461 /92). I denna uppräknas de 
flygstationer, hamnar, sjö- och gränsbevak
ningsstationer samt de platser eller zoner 
längs riksgränsen där passgranskning företas. 
Utöver dessa passgranskningsställen är de 
andra ställen lagliga inrese- och utresestäl
len, där passgranskning med stöd av inrikes
ministeriets beslut kan företas. Inrikesminis
teriet kan bevilja tillstånd till gränsöverskrid
ning även på andra ställen. Som passgransk
ningsmyndighet fungerar enligt förordningen 
om passkontrollörer (1532/94) gränsbevak
ningsväsendet och vid sidan av det även po
lisen. Också en tullmyndighet kan vara pass
granskare. 

År 1957 ingicks mellan Finland, Norge, 
Sverige och Danmark en överenskommelse 
om upphävande av passkontrollen vid de 
i.~ternordiska gränserna (FördrS l 0/58). 
Overenskommelsen sattes i kraft år 1958 för 
Finlands del. Island anslöt sig till överens
kommelsen år 1965. Vidare kan det nämnas 
att regeringarna i Finland, Sverige och Nor
ge har beslutat om ömsesidiga lättnadt:r vid 
gränsöverskridningar mellan länderna. Over
skridningen av nordiska gränser har till följd 
av dessa arrangemang blivit mycket smidig 
jämfört med internationell praxis. Det är 
ännu oklart hur Finlands och Sverige EU-
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medlemskap påverkar arrangemangen, med 
beaktande av att Norge står utanför EU. 

Den tredje gärningsformen för riksgräns
brott enligt l punkten är överskridande eller 
försök till överskridande av Finlands gräns i 
strid med ett på lag grundat förbud. 

En utlänning kan med stöd av 43 § utlän
ningslagen meddelas inreseförbud för högst 
fem år eller tills vidare. Förbudet kan med
delas i ett beslut om utvisning eller i utlän
ningsverkets avvisningsbeslut. F ömtsättning
arna för meddelande av inreseförbud har 
sålunda knutits till förutsättningarna för ut
visning eller avvisning. I praktiken meddelas 
utreseförbud närmast sådana utlänningar som 
utvisas från Finland på grund av brott som 
de har begått här. Under de förutsättningar 
som stadgas i 54 § utlänningslagen kan en 
utlänning som vistas här meddelas utreseför
bud. Ett sådant förbud kan meddelas, om en 
utlänning misstänks eller är åtalad för ett 
brott eller om han har dömts till ett straff 
som inte har avtjänats eller om någon annan 
synnerligen viktig orsak kräver det. Beslut 
om utreseförbud fattas av utlänningsverket 
på framställning av polisen eller någon an
nan myndighet. I brådskande fall får beslutet 
fattas av polisen som utan dröjsmål skall 
underrätta utlänningsverket om saken. På 
verket ankommer att besluta om förbudet 
skall bestå eller inte. 

Enligt 7 § regeringsformen och l § 2 
mom. passlagen får en finsk medborgare 
inte hindras från att komma in i landet. Där
emot är det möjligt att hindra en finsk med
borgare från att lämna Jandet genom att in
dra och omhänderta passet. Om detta stad
gas i 14 - 17 §§ passlagen. En finsk med
borgare vars pass har indragits kan göra sig 
skyldig till riksgränsbrott på den grunden att 
han lämnat landet utan giltigt pass. 

Ett reseförbud enligt 2 kap. tvångsme
delslagen skall inte anses som ett förbud av 
det slag som avses i det föreslagna lag
rummet. För säkerställande av ett reseförbud 
stadgas i 2 kap. 2 § 3 mom. tvångsmedelsla
gen att den som meddelats reseförbud inte 
får beviljas pass. Om han beviljats pass skall 
han överlämna det till polisen för den tid 
som förbudet gäller. Det är visserligen möj
ligt att den som meddelats reseförbud inte 
överlämnar sitt pass utan t.ex. gömmer det. 
Försök att resa utomlands trots reseförbud 
är, oberoende av om det giltiga passet har 
omhändertagits av polisen eller om passinne
havaren av ovan nämnda orsak själv har sitt 

pass, en sådan grund för anhållan eller häkt
ning som nämns i 2 kap. 3 och 8 §§ tvångs
medelslagen. Den som trots meddelat rese
förbud försöker resa utomlands skall straffas 
för riksgränsbrott om han saknar giltigt pass 
eller hans pass har indragits. Detta gäller 
även den som blivit föremål för sådana åt
gärder som nämns i 34 § lagen om tryggan
de av underhåll för barn (122177). När han 
lämnar landet gör han sig skyldig till riks
gränsbrott om han saknar giltigt pass på 
grund av att han inte beviljats pass eller på 
grund av att ett eventuellt beviljat pass har 
indragits med stöd av passlagen. 

2 punkten. I det föreslagna momentets 2 
punkt nämns som en gärningsform att någon 
annars bryter mot stadgandena om överskri
dande av gränsen. Enligt 11 § l mom. 
passlagen kan inrikesministeriet bevilja till
stånd till utresa eller inresa också via ett 
annat ställe än passgranskningsställena. I 8 
och 9 §§ förordningen om passgransknings
ställen ingår stadganden om passgranskning 
på andra ställen än passgranskningsställen. 
Ett i praktiken vanligt fall där det kan bli 
aktuellt att tillämpa 2 punkten är att en per
son som reser in i landet med en fritidsbåt 
underlåter att iaktta anvisningarna om att 
anmäla sig hos den sjö- eller gränsbevak
ningsstation som fungerar som passgransk
ningsställe. 

Också den som överskrider gränsen via ett 
passgranskningsställe men som genom att 
gömma sig eller på annat sätt undvika pass
kontrollören underlåter att iaktta stadgandena 
om överskridande av gränsen bryter mot 
stadgandena om överskridande av gränsen. 

3 punkten. Enligt det föreslagna momen
tets 3 punkt är en gärningsform för riks
gränsbrott att någon olovligen vistas eller 
fårdas inom gränszonen eller inom den vid
tar någon åtgärd som är förbjuden. Innehål
let i detta rekvisit bestäms i praktiken på 
basis av lagen om gränszon. Förutom att 
olovligt fårdas och vistas inom gränszonen 
är det också förbjudet att inom den utföra 
arbete utan lov, att kränka gränsintegriteten 
eller gränsfreden genom handlingar som rik
tar sig mot gränsen eller en främmande stats 
område eller personer som vistas där, samt 
att inom den inneha och använda skjutvapen 
och skjutförnödenheter, sprängämnen samt 
fotografiapparater och fotografieringsförnö
denheter utan lov. 

Riksgränsbrott är straffbart när det är upp
såtligt. I uppsåtet ingår vetskap om att 
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gränsöverskridningen sker utan därtill berät
tigande pass eller annat dokument. Om ett 
pass t.ex. är förfalskat skall innehavaren var 
medveten om detta. Då gränsen har över
skridits på något annat ställe än ett tillåtet 
gränsöverskridningsställe förutsätter uppsåtet 
vetskap om att övergångsstället inte är ett 
tillåtet inrese- eller utreseställe. Den som 
bryter mot ett inrese- eller utreseförbud skall 
vara medveten om att han har meddelats inrese-
eller utreseförbud. Den som olovligen vistas 

inom en gränszon skall vara medveten om 
att han befinner sig inom en gränszon där 
rörelsefriheten begränsats. 

Som straff för riksgränsbrott föreslås böter 
eller fangelse i högst sex månader. 

2 mom. Enligt förslaget skall en utlänning 
som med anledning av en sådan gärning 
som avses i l mom. avisas vid gränsen eller 
utvisas inte dömas för riksgränsbrott, och 
inte heller en utlänning som på grund av 
flyktingskap ansöker om asyl eller uppe
hållstillstånd i Finland. 

I 6 kap. utlänningslagen ingår stadganden 
om avvisande av utlänningar vid gränsen 
och utvisning ur landet. En avvisningsgrund 
är enligt 37 § i nämnda lag att en utlänning 
saknar pass, visum eller uppehållstillstånd 
som krävs för inresa. På motsvarande sätt 
anges i 40 § i nämnda lag som en utvis
ningsgrund att en utlänning vistas i landet 
utan pass, visum eller uppehållstillstånd, när 
ett sådant krävs. Om en utlänning har begått 
ett riksgränsbrott kan detta vara en grund för 
avvisning vid gränsen eller utvisning ur lan
det. Eftersom riksgränsbrott kan anses som 
ett relativt lindrigt brott finns det inte något 
egentligt behov att bestraffa en utlänning för 
rikgränsbrott, om han på grund av att han 
saknar behövliga inresedokument avvisas vid 
gränsen eller utvisas. Det är uppenbart att 
allmänna åklagarna och domstolarna i dessa 
fall skulle vara benägna att tillämpa stadgan
dena om åtgärdseftergift Det är emellertid 
mera ändamålsenligt att en utlännings vistel
se i klara fall av avvisning eller utvisning på 
grund av avsaknad av pass eller andra rese
dokument inte i onödan förlängs på grund 
av förundersökning, åtalsprövning och rätte
gång. I många fall kan det anses oskäligt att 
döma någon till straff utöver avvisning eller 
utvisning. 

stadgandena om ansökan om och beviljan
de av asyl baserar sig på konventionen an
gående flyktingars rättsliga ställning (FördrS 
77 /68) och det därtill anslutna protokollet 

(FördrS 78/68). Utlänningslagen bygger på 
uppfattningen att en flykting inte har rätt till 
asyl utan beviljandet av asyl är beroende av 
statens prövning, även om konventionen för
pliktar till att inte återföra eller utvisa en 
flykting till ett land där hans liv är hotat. 
Enligt 7 § 4 mom. regeringsformen får en 
utlänning inte utvisas, utlämnas eller sändas 
tillbaka om han på grund härav hotas av 
dödsstraff, tortyr eller någon annan .. behand
ling som kränker människovärdet. A ven om 
Finland vid beviljande av asyl följer en med 
utlänningslagen förenlig restriktiv linje, in
nebär 31 § utlänningslagen en viss flexibili
tet. Enligt denna paragraf kan en utlänning 
som inte beviljas asyl, men som inte anses 
kunna återvända tryggt till sitt hemland eller 
det land där han är stadigvarande bosatt, 
beviljas uppehållstillstånd i Finland på grund 
av behov av skydd. 

En utlänning som på grund av ras, reli
gion, nationalitet eller tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller på grund av sina politis
ka åsikter har blivit utsatt för förföljelse i 
sitt hemland eller det land där han är stadig
varande bosatt, kan i många fall inte skäli
gen förväntas ha ett pass eller motsvarande 
resedokument Förföljelsen kan ta sig ut
tryck i myndigheternas vägran att utfarda 
resedokument Denna vägran kan tvinga 
dem som tillhör en förföljd grupp att resa 
utan pass eller motsvarande dokument eller 
skaffa förfalskade handlingar. Det kan vara 
oskäligt att förutsätta att en sådan person 
lämnar det egna landet via ett officiellt 
gränsöverskridningsställe och anländer till 
Finland via ett passgranskningeställe eller 
något annat tillåtet gränsöverskridningsställe. 
En sådan persons inresa till Finland kan ske 
via gränszonen. Det är därför inte motiverat 
att för riksgränsbrott straffa en utlänning 
som på grund av flyktingskap ansöker om 
asyl eller uppehållstillstånd i Finland. Detta 
är inte motiverat heller i det fall att det är 
fråga om en sådan uppenbart ogrundad asyl
ansökan som avses i 34 § utlänningslagen, 
eftersom stadgandena om avvisning eller 
utvisning i allmänhet tillämpas på en sådan 
utlänning. 

8 §. Ordnande av olaglig inresa 

Enligt förslaget till 8 § skall den dömas 
för ordnande av olaglig inresa, som för att 
skaffa sig eller någon annan ekonomisk vin
ning l) för in eller försöker föra in i Finland 
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en utlänning som inte har sådant pass, visum 
eller uppehållstillstånd som krävs för inresa, 
2) ordnar eller förmedlar transport till Fin
land för en utlänning som avses i l punkten 
eller 3) till någon annan överlåter ett falskt 
eller förfalskat pass, visum eller uppehålls
tillstånd för att användas i samband med 
inresa. 

Det föreslagna stadgandet motsvarar i sak 
vad som i 64 b § utlänningslagen stadgas 
om ordnande av olaglig inresa. stadgandet i 
utlänningslagen har ett klart sakligt samband 
med det föreslagna rekvisitet för riksgräns
brott. För en överföring av stadgandet till 
strafflagen kan anföras strävan att i samband 
med totalrevideringen av strafflagen till den
na centralisera alla straffstadganden som är 
förenade med hot om fängelsestraff. 

Brottet innebär närmast att någon hjälper 
utlänningar att resa in i Finland olagligen. 
Detta gäller även punkt 3, trots att stadgan
det bokstavligen tolkat också kunde gälla 
överlåtande av ett falskt eller förfalskat pass, 
visum eller uppehållstillstånd till en finsk 
medborgare för att användas i samband med 
en inresa. Eftersom en finsk medborgare 
emellertid har rätt att komma till Finland 
utan pass eller andra resedokument, behöver 
han i praktiken inga falska eller förfalskade 
handlingar. 

De brott som avses i stadgandet har när
mast karaktär av sådan medhjälp till olaglig 
inresa som sker mot betalning. Det är därför 
inte motiverat att straffskalan är mycket 
strängare än för huvudbrottet I grava fall 
kan emellertid de brott som avses förövas i 
stor skala som organiserad verksamhet. Det 
bör i sådana fall vara möjligt att utdöma 
fängelsestraff. straffskalan föreslås vara bö
ter eller fängelse i högst två år. 

Transportmedel som använts för att begå 
brott som avses här kan dömas förbrutet till 
staten. Detta nämns i paragrafen om påfölj
der. 

I 64 b § 2 mom. utlänningslagen ingår ett 
stadgande som möjliggör åtals- och doms
eftergift. Motsvarande stadgande föreslås bli 
infört i 17 kap. 27 § strafflagen. 

9 §. Egenhandsrätt 

I gällande 16 kap. 14 § l mom. stadgas 
om egenhandsrätt. För detta brott döms den 
som olagligen pantar något till sig eller an
nars själv tar sig rätt. Straffet är böter eller 
fängelse i högst två månader. stadgandet 

tillämpas inte om strängare straff för gär
ningen har stadgats på något annat ställe i 
lag. 

Uppgiften att göra gällande sådana rättig
heter som innebär ingrepp i någon annons 
förmåner som skyddas av rättsordningen 
ankommer i ett modernt samhälle i regel på 
domstolar och andra myndigheter som staten 
enkom har tillsatt. I lagstiftningen har trots 
detta beaktats möjligheten att en privatper
son inte alltid kan få tillräcklig eller tillräck
ligt snabb hjälp av myndigheterna för att 
göra gällande eller försvara sina rättigheter. 
V ar och en har därför rätt att försvara sig i 
sådana nödvärns- eller nödtillståndssituatio
ner som avses i 3 kap. 6, 7 och 8 §§. 

En till innehållet omfattande rätt för pri
vatpersoner till självhjälp stadgas i 12 § för
ordningen om införande av strafflagen 
(39/1889) och l kap. l § tvångsmedelslagen 
(450/87). 

Enligt 12 förordningen om införande av 
strafflagen får ingen på eget bevåg återta det 
som han anser vara sitt, oberoende av om 
det är avhänt honom genom brott eller om 
han tappat det, utan han skall anlita polis
myndighet eller domstol. Dock får var och 
en återta sin egendom av en "lös eller okänd 
person, eller af den, som misstänkes vilja 
rymma, eller å färsk gerning af förbrytare." 
Enligt 3 kap. 7 § strafflagen har den som 
återtar sin egendom rätt till nödvärn om nå
gon gör motstånd när han på bar gärning 
vill återta sin egendom. 

I l kap. l § tvångsmedelslagen regleras 
den allmänna rätten att gripa en person. An
träffas den som har begått brott på bar gär
ning eller flyende fot, får han gripas av vem 
som helst, om fängelse kan följa på brottet 
eller om brottet är lindrig misshandel, snat
teri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt 
brukande, lindrig skadegörelse eller lindrigt 
bedrägeri. Vem som helst får likaså gripa 
den som enligt efterlysning utfärdad av en 
myndighet har förklarats anhållen eller häk
tad. Om den som utför gripandet stöter på 
motstånd har han rätt att bruka sådana makt
medel som kan anses försvarliga. stadgan
den om självhjälp ingår även t. ex. i 13 kap. 
lagen om fiske (286/82) och l O kap. jaktla
gen. 

stadgandet om egenhandsrätt har i rätts
praxis visat sig vara svårtolkat. Det har till
lämpats t.ex. på olovlig avstängning av väg 
som vid vägförrättning avsatts som gemen
sam eller som vedertaget använts av flera 
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fastigheter gemensamt, på anläggande av 
väg på annans mark utan överenskommelse 
med markägaren om hur den genomfartsrätt 
som baserar sig på servitut skulle genom
föras, på marktäkt på annans mark, på egen
mäktiga åtgärder för att försämra den andra 
partens ställning i ett hyresförhållande eller 
vid varuleverans, på egenmäktig indrivning 
av fordran ur medel som skall redovisas till 
gäldenären, på innehållning av arvode av 
medel som skall redovisas till annan samt på 
avbrytande av eltillförsel eller låsbyte i syfte 
att egenmäktigt vräka hyresgäster. stadgan
det har inte tillämpats på t.ex. kvittning av 
egen fordran utan gäldenärens samtycke el
ler på bolags anställda som överskridit sina 
befogenheter. På indrivning av fordran med 
våld eller hot har 25 kap. 8 § strafflagen om 
olaga tvång kunnat tillämpas eller parallellt 
stadgandena om misshandel och egenhands
rätt. Svårigheten att tolka stadgandet om 
egenhandsrätt har resulterat i att rättspraxis i 
gränsfall har blivit oenhetlig. 

Vissa stadganden som stiftades i det första 
skedet av totalrevideringen av strafflagens 
har delvis klarlagt situationen. stadgandet i 
28 kap. 11 §, som närmast gäller besitt
ningsintrång, täcker åtminstone en del av de 
fall där det varit oklart om och enligt vilket 
stadgande en gärning kan anses vara straff
bar. 

Enligt det föreslagna stadgandet om egen
handsrätt är det straffbart att för att försvara 
eller göra gällande sin rätt på egen hand vid
ta en åtgärd som inte får vidtas utan en 
myndighets medverkan. En person kan alltså 
göra sig skyldig till egenhandsrätt när han 
har ett rätts] igt anspråk som han enligt lag 
inte får göra gällande utan en domstols eller 
en annan myndighets medverkan. Han kan 
likaså göra sig skyldig till detta brott när 
han på logiska grunder tror att ett sådan an
språk existerar. Syftet med stadgandet är 
inte att väsentligt ändra egenhandsrättens 
omfattning utan närmast att göra regleringen 
klarare. 

Den som på lagstadgat sätt har anlitat en 
behörig myndighet för att vidta en åtgärd 
anses inte ha gjort gällande eller försvarat en 
rättighet på eget bevåg. I regel är det inte 
heller fråga om egenhandsrätt när den som 
en åtgärd riktas mot har gett sitt samtycke. 
Det är alltså inte fråga om egenhandsrätt 
t.ex. när en borgenär enligt en fullmakt eller 
ett samtycke som han har erhållit av gälde
nären säljer dennes egendom och av köpe-

skillingen uppbär sin fordran jämte ränta. 
Eftersom det i en situation där egenhandsrätt 
aktualiseras ofta är fråga om en intressekon
flikt mellan den som vidtar en åtgärd och 
den som utsätts för den, förekommer det 
uppenbarligen ytterst sällan ett sådant s.k. 
förutsatt samtycke som eliminerar det uppsåt 
som utför ett rekvisit för egenhandsrätten. 

En rätt anses inte heller ha gjorts gällande 
eller försvarats på eget bevåg om det i lag 
finns ett stadgande som berättigar till åtgär
den. Sådana stadganden finns bl.a i 12 § 
förordningen om införande av strafflagen, i 
lagen om fiske, i jaktlagen och i lagen om 
näringsidkares rätt att sälja saker som inte 
har avhämtats (688/88). 

På ovan nämnda grunder kan det vara frå
ga om straffbar egenhandsrätt t.ex. då 
- en borgenär utan gäldenärens samtycke 
som betalning för en skuld tar pengar som 
denne har i sin besittning, 
- en borgenär utan gäldenärens samtycke 
säljer egendom som tillhör denne och inne
håller sin fordran av köpeskillingen, 
- en borgenär utan gäldenärens samtycke tar 
sin fordran ur gäldenärens medel som borge
nären har i sin besittning och som han skall 
redovisa till gäldenären, 
- en markägare stänger en väg som finns på 
hans mark men som utomstående har nytt
janderätt till, 
- en hyresvärd vräker en hyresgäst utan att 
iaktta de rättsliga förfaranden som avses la
gen om hyra av bostadslägenhet ( 481195), 
lagen om hyra av affärslokal ( 482/95) och 
lagen om rättegången i hyresmål (650/73), 
- en hyresvärd avbryter en hyresgästs till
gång till elektricitet och vatten för att utan 
domstolsavgörande förmå denne att flytta ut, 
- en hyresvärd begränsar en hyresgästs nytt
janderätt genom att egenmäktigt själv ta i 
bruk en del av de lokaler som hyresgästen 
hyr, 
- en säljare utan att iaktta lagen om avbetal
ningsköp (91/66) återtar en vara av en köpa
re som inte har betalt köpesumman eller 
- en uppdragstagare utan uppdragsgivarens 
samtycke innehåller sitt arvode av uppdrags
givarens medel som han har möjlighet att 
disponera över. 

Om en borgenär eller en person i motsva
rande ställning gör sin rätt gällande med 
våld, skall utöver stadgandet om egenhands
rätt även tillämpas det lagrum som är till
lämpligt i fråga om det våld som använts, 
t.ex. stadgandena om misshandelsbrott. 



126 RP 6/1997 rd 

Egenhandsrätt kan fullbordas samtidigt som 
t.ex. olaga hot (25 kap. 7 § eller olaga 
tvång (25 kap. 8 §). Ett eventuellt inslag av 
våld eller hot har inte beaktats i stadgandet 
om egenhandsrätt. Om däremot en gärning 
som uppfyller rekvisitet för egenhandsrätt 
samtidigt uppfyller rekvisitet för t.ex. besitt
ningsintrång (28 kap. 11 §), tillämpas endast 
stadgandet om egenhandsrätt, som har den 
strängare straffskalan. 

Egenhandsrätt förekommer ofta i situatio
ner då gärningsmannen har en dominerande 
ställning i förhållande till den som utsätts 
för gärningen eller då den utsatte på annat 
sätt är beroende av gärningsmannen. T.ex. 
en hyresgäst kan till följd av hyresvärdens 
egenmäktiga förfarande försättas t.o.m. i ett 
nödläge. Ett brott som innehåller element av 
maktmissbruk är enligt modern uppfattning 
särskilt klandervärt. Med hänsyn till detta 
kan den gällande straffskalan för egenhands
rätt, dvs. böter eller fängelse i högst två må
nader, inte anses vara tillräcklig för de 
grövsta gärningsformerna. straffskalan före
slås vara böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

l O §. B rott m o t trosfrid 

De gällande stadgandena om brott mot 
trosfrid ingår i l O kap. strafflagen. I l O 
kap. l § finns ett stadgande om hädelse av 
Gud. Enligt stadgandet gör sig den skyldig 
till hädelse som offentligen hädar Gud. Den 
som offentligen smädar eller skymfar vad 
inom i Finland verksamt trossamfund i öv
rigt hålls heligt gör sig skyldig till brott mot 
trosfrid enligt l O kap. 2 §. F ör sådant hind
rande av religionsutövning som avses i 10 
kap. 3 § strafflagen skall den dömas som 
med våld eller hot om våld hindrar ett i Fin
land verksamt trossamfund att förrätta guds
tjänst, kyrklig handling eller religionsutöv
ning. Enligt l O kap. 4 § l mo m. strafflagen 
gör sig den som genom att föra oljud eller 
på annat sätt väcka förargelse uppsåtligen 
stör i 3 § nämnd gudstjänst, kyrklig förrätt
ning eller religionsutövning skyldig till stö
rande av religionsutövning. Enligt paragra
fens 2 mom. är det på motsvarande sätt 
straffbart att störa en begravning då denna 
inte är en kyrklig förrättning. 

stadgandena om religionsbrott har ifråga
satts, både när det gäller deras behövlighet 
och deras innehåll. Religionsbrottens inne
börd och betydelse har varierat efter hand 

som förhållandena och åskådningarna i sam
hället har förändrats. 

Inom rättsvetenskapen tvistade man redan 
då strafflagen stiftades år 1889 om vad som 
skulle anses vara religionsbrottens skydds
objekt. Den tankegång som kom till uttryck 
i strafflagen var på sin tid relativt modern. 
A v strafflagens förarbeten framgår att syftet 
med stadgandena om religionsbrott närmast 
var att skydda medborgarnas religiösa 
känslor. I 1889 års strafflag kunde emeller
tid fortfarande ses spår av den tidigare rå
dande och i slutet av förra århundradet i bre
da kretsar omhuldade uppfattningen att vissa 
religionsbrott var riktade mot Gud, liksom 
av uppfattningen att straffrättens uppgift 
också var att skydda den förhärskande reli
gionen mot irrläror. Kriminaliseringen av 
religionsbrotten ansågs också bygga på upp
fattningen att religionen utgör ett element i 
den samhällsbärande strukturen och att ett 
av syftena med straffstadgandena är att kri
minalisera gärningar som luckrar upp den 
allmänna religiositeten. 

Numera anses det allmänt att det inte är 
religionen i sig som är skyddsobjekt för 
stadgandena om religionsbrotten. skydds
objekten anses vara medborgarnas religiösa 
övertygelses och känslor samt trosfriden i 
samhället. Det anses också ifrågasatt om 
Gud kan vara ett straffrättsligt skyddsobjekt 

stadgandena om religionsbrott har i flera 
repriser behandlats i riksdagen, även om 
stadgandena före dem som godkändes år 
1970 huvudsakligen härstammade från år 
1889. Under 1914 års lantdag behandlades 
en lagmotion med förslag till revidering av 
religionsbrottsstadgandena, men förslaget 
röstades ner efter en jämn omröstning. Un
der 191 7 års första lantdag väcktes en ny 
lagmotion som riksdagen godkände efter 
omröstning. Under 1917 års andra lantdag 
beslöt emellertid riksdagen efter omröstning 
att lämna ändringarna i l O kap. strafflagen 
utan fastställelse. Det centrala ändringsför
slaget hade inneburit ett upphävande av det 
särskilda stadgandet om hädelse av Gud. 

Eftersom straffstadgandena i l O och 41 
kap. strafflagen i stor utsträckning ansågs 
vara föråldrade och inte längre motsvara de 
krav som de förändrade förhållanden ställde, 
avlät regeringen år 1965 till riksdagen en 
proposition med förslag till revidering av 
den ifrågavarande lagstiftningen (RP 
119/1965 rd). Propositionen förföll eftersom 
den inte hann behandlas före utgången av 
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riksdagens valperiod. Till 1966 års riksdag 
avläts en ny proposition (RP 39/1966 rd). 
Riksdagen behandlade propositionen och 
beslöt lämna den vilande över nyval. När 
ärendet på nytt togs upp till behandling un
der 1970 års riksdag kunde lagförslagen inte 
godkännas oförändrade på grund av att fel 
decennium angavs i ikraftträdelsestadgandets 
datering. Regeringen avlät därför en ny pro
position till 1970 års riksdag (RP 5111970 
rd). Denna motsvarade i sak den proposition 
som riksdagen godkänt men lämnat vilande. 

I regeringens proposition 5111970 rd före
slogs att 41 kap. skulle upphävas och vissa 
ändringar göras i l O kap. Enligt förslaget till 
l O kap. l § gjorde sig den skyldig till brott 
mot trosfrid som offentligen på ett grovt sätt 
smädar eller skymfar vad som inom ett i 
Finland verksamt trossamfund hålls heligt. 
För hindrande av religionsutövning skulle 
enligt lagförslagets 2 § den dömas som med 
våld eller hot om våld hindrar ett i Finland 
verksamt trossamfund att förrätta gudstjänst, 
kyrklig handling eller religionsutövning. 
Försök till hindrande av religionsutövning 
föreslogs vara straffbart. I propositionen in
gick vidare ett förslag till 3 § om störande 
av religionsutövning och störande av begrav
ning. 

Under riksdagsbehandlingen gjordes emel
lertid vissa ändringar i regeringens proposi
tion. Den i sak viktigaste ändringen innebar 
att man efter omröstning inte godkände en 
upphävning av det särskilda stadgandet om 
hädelse, och till regeringens Jagförslag foga
des l O kap. l § om hädelse av Gud. 

I föreliggande proposition ingår inget sär
skilt kapitel om religionsbrott Enligt försla
get anses trosfriden och rätten till religionsu
tövning utgöra en del av den samhällsfred 
som hör till den allmänna ordningen. I för
slaget till 17 kap. ingår därför ett uttryckligt 
stadgande som skyddar trosfriden. Det är 
fråga om kapitlets l O §, som också skyddar 
sådana begravningar som inte ordnas som 
religiösa tillställningar. I det föreslagna kapi
tlets 11 § stadgas om hindrande av religions
utövning. 

Det kan anses att varken Gud eller mot
svarande institutioner i andra religioner är i 
behov av straffrättsligt skydd. strafflagens 
gällande stadgande om hädelse av Gud för
anleder lätt missförstånd. Det är i hög grad 
en tolknings- och bedömningsfråga var grän
sen skall dras mellan ironiserande omdömen 
om religiösa uppfattningar och direkt hädel-

se. Ingen domstol har någonsin tillämpat det 
år 1970 stiftade stadgandet om hädelse av 
Gud. Eftersom divergerande åsikter kan an
föras om behövligheten av ett särskilt stad
gande om hädelse, går det lätt så att alla 
försök att tillämpa ett sådant stadgande på i 
offentligheten gjorda uttalanden i religiösa 
frågor leder till känsloladdade konfrontatio
ner. Det faktum att det finns ett särskilt hä
delsestadgande i strafflagen kan ge religiösa 
extremiströrelser eller i religiösa frågor oför
dragsamma kretsar ett tillfålle att utnyttja 
strafflagen till att begränsa den samhällsde
batt och sådana konstnärliga uttrycksformer 
som behandlar religiösa frågor. 

Enligt den föreslagna paragrafen skall den 
dömas för brott mot trosfrid, som l) offent
ligen i kränkande syfte offentligen smädar 
eller skymfar något som hålls heligt inom en 
kyrka eller ett trossamfund som avses i reli
gionsfrihetslagen eller 2) genom att föra o
ljud, uppträda hotfullt eller på något annat 
sätt stör gudstjänst, kyrklig förrättning, an
nan religionsutövning eller begravning. 

Begreppet "heligt" är relativt inexakt. Det 
uttrycker emellertid någonting som ett religi
öst samfunds medlemmar känner stor vörd
nad inför. Dess innebörd kan i praktiken 
anses ha blivit tillräckligt vedertagen, även 
om innebörden varierar i olika religiösa 
samfund. Uttrycket "något som hålls heligt 
inom en kyrka eller ett trossamfund som 
avses i religionsfrihetslagen" används för att 
ange att innebörden av "heligt" bestäms en
ligt uppfattningar som råder inom respektive 
religiösa samfund och inte enligt utomståen
des uppfattningar. Å andra sidan används 
det citerade uttrycket för att ange att syftet 
med stadgandet är att skydda sådana kyrkor 
och andra registrerade religiösa samfund 
som avses i religionsfrihetslagen och inte 
t.ex. icke-organiserade religiösa grupper eller 
religiösa samfund som är verksamma enbart 
i andra länder. 

Saklig kritik av ett religiöst samfund upp
fyller inte rekvisitet för brott mot trosfriden. 
Rekvisitet uppfylls inte heller av en ironise
rande kritik som innehåller sakliga argu
ment. En förutsättning för tillämpning av 
den föreslagna paragrafens l punkt är att 
gärningsmannen uttrycker sig om någonting 
som anses heligt på ett sätt som är ägnat att 
förklena objektets värde i en annans ögon. 
Gärningens straffbarhet förutsätter uppsåt av 
ett särskilt slag. Den skall nämligen begås i 
kränkande syfte. Det anses vara fråga om en 
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kränkning i denna bemärkelse när smädandet 
eller skymfandet också kränker personer 
som eventuellt inte själva anser det smädade 
eller skymfade objektet vara heligt, men 
som respekterar oliktänkandes övertygelse. 
F ör att vara straffbar måste kränkningen en
ligt den föreslagna paragrafen ske offentligt. 
I det typiska fallet sker smädandet eller 
skymfandet under sådana förhållanden att 
det kommer till en i fråga om antal och 
sammansättning odefinierad personkrets kän
nedom. 

Den andra formen av brott mot trosfrid 
består i att gärningsmannen genom att föra 
oljud, uppträda hotfullt eller på något annat 
sätt stör en gudstjänst, kyrklig förrättning 
eller annan sådan religionsutövning eller 
begravning. Detta stadgande motsvarar i 
stort sett gällande l O kap. 4 §. 

Olika religiösa samfunds gudstjänster, 
kyrkliga förrättningar och övriga religionsu
tövning sker vanligen under så traditionella 
former att de kan särskiljas från t.ex. diskus
sionstillfållen av privat natur eller från in
officiella religiösa möten i privat regi. Detta 
stadgande gäller inte privata religiösa till
ställningar, t.ex. utan något religiöst sam
funds medverkan anordnade bönestunder 
eller uppföranden av sakral musik i privat
hem. Sådana tillställningar skyddas närmast 
av hemfridsstadgandena. Inte ens alla religi
ösa tillställningar i en kyrkas regi utgör 
gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller reli
gionsutövning i den bemärkelse som avses i 
stadgandet. Till denna kategori hör t.ex. 
sammanträden som hålls av en kyrkas eller 
församlings förvaltningsorgan samt av en 
kyrka eller församling ordnade slutna dis
kussioner eller klubbar. 

I den föreslagna paragrafen nämns särskilt 
begravning, för att skyddet skall omfatta 
också andra begravningar än sådana som har 
formen av kyrkliga förrättningar. 

straffet för brott mot trosfrid föreslås vara 
böter eller fångelse i högst tre månader. 

Il §. Hindrande av religionsutövning 

l mom. Religionsfriheten inbegriper rätten 
att ostört få utöva religion under de former 
som en kyrka eller ett religiöst samfund be
känner sig till. Det allvarligaste sättet att 
störa religionsutövning är genom våld eller 
hot om våld som syftar till att hindra reli
gionsutövningen. Eftersom våld eller hot om 
våld i allmänhet uppfyller rekvisitet för nå-

got brott mot liv, hälsa eller frihet, kan olika 
uppfattningar framföras om huruvida det 
överhuvudtaget behövs något särskilt stad
gande om hindrande av religionsutövning. 

I Finlands strafflag har sedan år 1889 in
gått ett stadgande om hindrande av andakt
sövning eller religionsutövning med våld 
eller hot om våld. Då stadgandena om reli
gionsbrott reviderades år 1970 stiftades l O 
kap. 3 § om hindrande av religionsutövning. 
Det gällande stadgandet överensstämmer i 
sak med det ursprungliga stadgandet. Det 
råder uppenbart enighet om att det skall vara 
straffbart att hindra religionsutövning med 
våld eller hot om våld. I strafflagen föreslås 
fortfarande ett särskilt stadgande om hind
rande av religionsutövning. 

F örebild för stadgandet om hindrande av 
religionsutövning är 14 kap. 6 § strafflagen, 
dvs. stadgandet om hindrande av möte, som 
godkändes i det andra skedet av strafflagens 
totalrevidering. F ör hindrande av möte skall 
den som med våld eller hot om våld orätt
mätigt hindrar att ett möte, ett demonstra
tionståg eller en tillställning ordnas för all
männa angelägenheter dömas till böter eller 
fångelse i högst två år. Försök till hindrande 
av möte är straffbart. 

Enligt den föreslagna paragrafen skall det 
vara straffbart att med våld eller hot om 
våld hindra en gudstjänst, en kyrklig förrätt
ning eller annan religionsutövning. Vad som 
avses med en gudstjänst, en kyrklig förrätt
ning och annan religionsutövning framgår av 
motiveringen till det föreslagna stadgandet 
om brott mot trosfrid. Som en förutsättning 
för straffbarheten uppställs inte att det kan 
påvisas att våldet eller hotet riktas mot något 
enskilt offer. Däremot förutsätts det att hind
randet av gudstjänsten, den kyrkliga förrätt
ningen eller religionsutövningen har skett 
orättmätigt. Det är inte orättmätigt att t.ex. 
en enskild medborgare skyddar sin hemfrid 
eller att en myndighet inom ramen för sina 
lagstadgade befogenheter ingriper i ord
ningsstörningar i samband med religions
utövning. 

straffet för hindrande av religionsutövning 
föreslås vara böter eller fångelse i högst två 
år. Enligt det gällande stadgandet är straffet 
fångelse i högst två år. I och med möjlighe
ten att ådöma böter lindras straffbarheten. 
Den föreslagna straffskalan är densamma 
som den som i 14 kap. 6 § strafflagen stad
gas för hindrande av möte. När det gäller de 
lindrigaste fallen som uppfyller rekvisitet för 
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hindrande av religionsutövning måste hotet 
om fängelsestraff anses vara onödigt. I de 
allvarligaste fallen uppfylls vanligen rekvisi
tet för något våldsbrott, vilket innebär att 
också skalan för det gemensamma straffet 
kan vara strängare. 

2 mom. Försök till hindrande av religions
utövning föreslås, liksom enligt den gällande 
lagen, vara straffbart. 

12 §. Brott mot griftefrid 

I vår kultur gäller sociala normer som för
utsätter ett respektfullt förhållningssätt till 
avlidna, begravningar, de anhörigas känslor 
samt till gravar och andra platser som har en 
direkt betydelse för de efterlevandes relation 
till avlidna. skyddsobjekten för stadgandet 
om brott mot trosfrid är inte den avlidne i 
sig, utan de efterlevandes grundläggande 
uppfattning om hur man bör förhålla sig till 
avlidna. 

I den gällande strafflagen finns det stad
ganden som kriminaliserar vissa handlingar 
som uttrycker respektlöshet för andra männi
skors känslomässiga inställning till döden. 
Enligt l O kap. 3 § strafflagen är det straff
bart att med våld eller hot om våld hindra 
eller försöka hindra en begravning då denna 
är en kyrklig förrättning. Enligt l O kap. 4 § 
är det straffbart att störa en begravning, en
ligt paragrafens l mom. såsom störande av 
religionsutövning när det är fråga om en 
kyrklig förrättning och enligt 2 mom. såsom 
störande av begravning när denna inte sker i 
form av en kyrklig förrättning. Enligt 24 
kap. 4 § straffas den som olovligen ur en 
grav tar ett lik eller en likdel eller som utan 
lov förstör, undanskaffar eller styckar ett lik 
som inte är jordat eller förövar ofog på lik, 
eller som obehörigen förstör eller skadar en 
grav eller gör ofog därpå. I 27 kap. 4 § stad
gas straff för skymfande av död mans min
ne. Till detta brott gör sig den skyldig som 
skymfar en död persons minne genom att 
mot bättre vetande sanningslöst påbörda ho
nom ett bestämt brott eller ett visst slag av 
brott eller en annan sådan handling som, om 
personen i fråga hade levat, "skulle varit 
ägnad att ådraga honom missaktning, eller 
och derom utsprider dikt eller osant rykte". 
Enligt paragrafens 2 mom. förfaller åtalsrät
ten när den mot vilken tillvitelsen skett har 
varit död i tjugo år. 

Enligt den föreslagna 12 § gör sig den 

370036 

skyldig till brott mot griftefrid, som 
l) olovligen öppnar en grav eller ur denna 

tar ett lik eller en likdel, en kista eller en 
urna, 

2) behandlar ett abegravat lik på ett an
stötligt sätt, eller 

3) skadar eller skändar en grav eller ett 
minnesmärke över en avliden. 

Som en grav betraktas i allmänhet en plats 
där någon har begravats med kyrkliga cere
monier eller på annat behörigt sätt. Det är 
inte nödvändigt att den avlidnes kropp som 
sådan har placerats i graven. En plats där en 
urna med den avlidnes aska förvaras betrak
tas också som en grav, liksom även en sym
bolisk grav t.ex. på en begravningsplats i 
sådana fall då kroppen inte har hittats t.ex. 
efter en olyckshändelse. I Finland är gravar
na i allmänhet på begravningsplatser som 
sköts av en kyrka, men detta är inte nödvän
digt för att de skall omfattas av griftefriden. 
Som en grav betraktas också en utanf'Or en 
begravningsplats såsom grav utmärkt plats. 
Vidare kan en plats där askan efter avlidna 
har spritts ut betraktas som en grav, om det 
är allmänt känt att platsen är sådan. Också 
en på öppna havet belägen plats där olycks
offer har fått sitt sista vilorum betraktas som 
en grav, om den uttryckligen har fredats 
som en sådan plats. Sålunda betraktas det 
fredade vraket av fartyget Estonia, som 
sjönk den 28 september 1994, och dess om
givningar som en grav i den föreslagna para
grafens bemärkelse. Den specialförfattning 
genom vilken området fredats åsidosätter det 
allmänna stadgande som det här är fråga 
om. 

Griftefriden bevaras så länge en grav kan 
urskiljas som en avlidens sista vilorum. I 
fråga om begravningsplatser är detta fallet så 
länge de allmänt betraktas som sådana. 
Forngravar och motsvarande arkeologiska 
fynd betraktas enligt lagen om fornminnen 
(295/63) som fasta fornlämningar. 

Det är straffbart att olovligen öppna en 
grav eller ur denna ta ett lik eller en likdeL 
Det kan visa sig vara nödvändigt att öppna 
en grav t.ex. för att utreda en misstanke om 
att den avlidne blivit utsatt för brott eller 
annars för att efter begravningen undersöka 
dödsorsaken. I sådana fall är det de behöriga 
polis- och hälsovårdsmyndigheterna som 
fattar beslutet. Tillstånd att öppna en grav 
och ur denna ta en kista eller urna kan ges 
för att uppfylla de anhörigas önskemål om 
att flytta den avlidne till en gravplats på en 
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annan ort. Det är tillåtet att öppna en grav 
t.ex. för placering av en gravsten eller repa
ration. Det är också tillåtet att omdisponera 
en begravningsplats när gravskötselavtal har 
löpt ut. Det kan vidare vara tillåtet att vidta 
åtgärder på en gravplats t.ex. med stöd av 
vissa stadganden i hälsovårdslagen (763/94). 
Det måste emellertid konstateras att åtgärder 
som ägaren till en grav vidtar eller som på 
uppdrag av honom vidtas på en begrav
ningsplats kan fullborda brott mot griftefrid 
t.ex. då det inte finns några med tanke på 
skötseln och underhållet av begravningsplat
sen motiverade sakliga skäl att öppna gravar 
eller vidta liknande åtgärder. 

Ett lik kan behandlas på ett sätt som väck
er anstöt t.ex. genom att det styckas eller 
utsätts för annat våld, förstörs eller undan
skaffas så att det inte kan begravas på be
hörigt sätt. Det kan också vara fråga om att 
liket förs till en allmän plats eller utnyttjas 
sexuellt. 

En grav eller ett minnesmärke över en av
liden kan skadas eller skändas t.ex. genom 
grävning utan att graven öppnas i egentlig 
mening, genom att ljus, planteringar eller 
blommor trampas ner eller fördärvas, genom 
att gravstenen klottras, skadas eller välts 
omkull, genom att graven skadas på annat 
sätt, genom att graven smutsas med avfall 
eller avföring eller genom att oväsen förs på 
graven eller i dess omedelbara närhet. 

N å got mot gällande 27 kap. 4 § svarande 
stadgande om skymfande av död mans min
ne föreslås inte i samband med det föreslag
na stadgandet om brott mot griftefrid, efter
som sådant skymfande närmast måste be
traktas som ett ärekränkningsbrott stadgan
den om ärekränkningsbrott bereds i ett annat 
sammanhang. 

straffet för brott mot griftefrid föreslås 
vara böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

13 §. Ofog 

Med ofog anses i allmänhet uppsåtligt or
sakande av störning, trakasserier och skade
görelse. Ofog ingår således i flera av straff
lagens brottsrekvisit, bl.a. i rekvisitet för 
störande av religionsutövning och störande 
av begravning (10 kap. 4 §), förstörande av 
offentlig kungörelse (16 kap. 16 §), hem
fridsbrott (24 kap. l, 3 och 3a §§),brott mot 
griftefrid (24 kap. 4 §), besittningsintrång 

(28 kap. 11 §), falskt alarm (34 kap. 10 §), 
skadegörelse (35 kap. l §), störande av post
och teletrafik (38 kap. 5-7 §§), ofog (42 
kap. 7 §)samt de brott som nämns i 44 kap. 
13 och 21 §§. Hindrande eller störande av 
trafik kan vara straffbart enligt 3 § 2 mom., 
98 eller l 03 § vägtrafiklagen eller enligt 44 
kap. 14 § strafflagen. Enligt 51 § 5 punkten 
polislagen är det straffbart att utan anledning 
tillkalla polis och att uppsåtligen försvåra 
polisens verksamhet genom att lämna falska 
uppgifter. sexuella trakasserier t.ex. på en 
arbetsplats eller allmän plats kan åtminstone 
i de allvarligaste fallen betraktas som äre
kränkningsbrott 

Det föreslagna straffstadgandet om ofog är 
relativt detaljerat av den anledningen att det 
nuvarande stadgandet på grund av sin gene
rella utformning är svårtolkat. I synnerhet 
uttrycket "eller förövar annat ofog" uppfyller 
inte det exakthetskrav som kan ställas på en 
modern strafflag. 

l punkten. Enligt det föreslagna stadgan
dets första punkt gör sig den sky !dig till 
ofog, som genom att föra oväsen eller på 
något annat sådant sätt orsakar störning på 
allmän plats, i samband med en tjänsteför
rättning, vid kultur- eller idrottsevenemang, i 
ett kollektivt trafikmedel, vid ett möte eller 
någon annan tillställning som är avsedd för 
allmänna angelägenheter, i ett ämbetsverk 
eller ett kontor, i en butik eller i en fabrik 
eller på någon annan motsvarande plats. 

Med oljud avses också störning som orsa
kas på annat sätt än genom rop och skrik. 
Gärningsmannen kan åstadkomma oljud t.ex. 
genom att slå föremål mot varandra, söndra 
glasrutor eller bulta på dörrar eller fönster, 
genom störande högljutt prat på en plats där 
det förutsätts tystnad, genom att på ett grovt 
demonstrativt sätt lämna en pågående kon
sert eller teaterföreställning eller genom att 
svära högt ljutt. Jämförbar störning kan or
sakas t.ex. genom lek med strömbrytare som 
är kopplade till belysningssystem eller tek
niska anordningar eller genom att föra en 
skällande hund till en plats där det förutsätts 
tystnad. Vad som kan anses vara störande 
beror i hög grad på vilken slags plats eller 
tillställning det är fråga om. Det kan höra 
t.ex. till ett idrottsevenemangs natur att 
publiken högljutt uttrycker sitt gillande eller 
ogillande, medan motsvarande beteende un
der en konsert ofta uppfattas som störande. 

Med allmän plats avses väg, gata, torg, 
park eller någon motsvarande plats som all-
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mänbeten eller en odefinierad grupp av män
niskor har tillträde till. Med tjänsteförrätt
ning avses sådan utövning av offentlig makt 
som sker utanför ämbetsverk, t.ex. trafik
och annan övervakning som sker bland all
mänheten. Med kulturevenemang avses när
mast konserter, opera-, dans- och teaterföre
ställningar, filmförevisningar och liknande 
evenemang. Med idrottsevenemang avses 
närmast idrottstävlingar och idrottsuppvis
ningar. Evenemanget behöver emellertid inte 
vara offentligt, vilket innebär att störande av 
t.ex. orkester-, teater- eller organiserade 
idrottsövningar kan bedömas som ofog. Den 
omständigheten att kollektivt trafikmedel i 
det föreslagna stadgandet nämns som en 
plats där detta brott kan förövas innebär att 
6 § lagen om upprätthållande av ordning i 
kollektivtrafik blir obehövlig och kan ersät
tas med en hänvisning till strafflagens ofogs
stadgande. Med ett möte eller någon annan 
tillställning som är avsedd för allmänna an
gelägenheter avses närmast tillställningar av 
det slag som regleras i 1907 års lag om all
männa sammankomster. Med ämbetsverk, 
kontor, butik och fabrik eller någon annan 
motsvarande plats avses platser där det arbe
tas eller idkas handel eller där allmänheten 
betjänas på något annat sätt. 

2 punkten. Enligt det föreslagna stadgan
dets andra punkt gör sig den skyldig till 
ofog som orsakar störning genom att skjuta, 
kasta saker eller på något annat motsvarande 
sätt. I stadgandet avgränsas gärningsplatsen 
inte, men i praktiken begränsas 2 punktens 
tillämplighet genom att gärningen förutsätts 
orsaka störning. Det är således inte fråga om 
ofog när någon kastar sten långt borta från 
bebyggelse och andra människor eller skju
ter i samband med sedvanlig jakt eller på en 
skjutbana. Ofog i den bemärkelse som avses 
i 2 punkten är det fråga om t.ex. då någon 
skjuter från en privatbostad eller i närheten 
av bostäder, kastar sten i fönster eller på 
husväggar eller på ett störande sätt under ett 
allmänt möte kastar föremål på talarstolen 
eller motsvarande. Om en sådan gärning ut
sätter någons liv, hälsa eller egendom for 
fara skall på den i stället för ofogsstadgandet 
tillämpas det strängare stadgande vars rekvi
sit blir uppfyllt. 

3 punkten. Enligt det föreslagna stadgan
dets tredje punkt gör sig den skyldig till 
ofog som olovligen avlägsnar eller skadar en 
offentlig kungörelse eller ett offentligt med
delande. stadgandet ersätter gällande 16 kap. 

16 § om förstörande av offentlig kungörelse. 
Det gäller endast kungörelser, meddelanden 
eller motsvarande som en myndighet har ut
färdat. Specialstadganden om saken ingår i 
lagen om offentliga kungörelser (34/25) och 
i förordningen angående tillämpningen av 
lagen om offentliga kungörelser (36/25). Det 
kan t.ex. vara fråga om kungörelser i sam
band med uppbåd, av valmyndigheter upp
satta sammanställningar av kandidatlistor, på 
domstolars anslagstavlor uppsatta tillkänna
givanden eller kommunala myndigheters 
kungörelser som har satts upp på platser 
som reserverats för ändamålet. Som offent
liga kungörelser betraktas t.ex. inte på all
männa platser uppsatta reklamaffischer eller 
meddelanden av privat natur och inte heller 
partiers eller kandidaters valaffischer, inte 
ens i det fall att de har satts upp på allmän
na platser. Den som avlägsnar eller förstör 
reklamaffischer eller privata och därmed 
jämförbara meddelanden kan emellertid göra 
sig skyldig t.ex. till skadegörelse, varom 
stadgas i 35 kap. strafflagen. 

4 punkten. Enligt denna punkt i den före
slagna paragrafen gör sig den skyldig till 
ofog, som av okynne orsakar falskt alarm 
genom att använda nödbroms eller alarm
anordning i ett kollektivt trafikmedel, en 
hiss eller i någon annan anordning. Den som 
stannar ett kollektivt trafikmedel, t.ex. ett 
tåg, eller en annan anordning trots att någon 
fara inte hotar, gör sig skyldig till en gär
ning som i viss mån är jämförbar med falskt 
alarm enligt 34 kap. 10 §.Det nämnda stad
gandet gäller emellertid situationer där t.ex. 
polis, brandkår eller sjöbevakning obefogat 
larmas genom en grundlös anmälan om en 
bomb, en eldsvåda, sjönöd, en storolycka 
eller någon annan sådan nöd eller fara. En 
forutsättning för att rekvisitet för falskt 
alarm skall uppfyllas är också att det falska 
alarmet är ägnat att utlösa räddnings- eller 
säkerhetsåtgärder eller väcka panik. Det 
finns således en klar skillnad mellan de före
slagna rekvisiten för ofog respektive falskt 
alarm. 

stadgandet om ofog föreslås vara subsidi
ärt. Det skall således tillämpas om strängare 
straff för gärningen inte stadgas på något 
annat ställe i lag. I strafflagen finns det så
lunda ett flertal straffstadganden som åsido
sätter ofogsstadgandet 

Straffet for ofog föreslås vara böter. 
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14 §. Djurskyddsbrott 

stadgandena om behandling av djur ingår i 
djurskyddslagen. Om rättigheter för djur 
stadgas det varken i djurskyddslagen eller i 
andra lagar, men det uppställs skyldigheter 
för människor att behandla djur sakligt. 
Osaklig eller grym behandling av djur krän
ker de rådande uppfattningarna om hur djur 
skall behandlas och väcker således anstöt el
ler förargelse. stadgandena om skyddande 
av djur anses inte längre skydda djurets äga
res rättigheter. Människornas skyldigheter 
vid behandlingen av djur är i allmänhet obe
roende av i vems ägo djuren är eller av om 
de ägs av någon. Djurets ägare och skötare 
har dock särskilda skyldigheter i förhållande 
till djuret, såsom tillsyns- och övervaknings
sky l dighet 

Djurskyddslagen innehåller straffstadgan
den vilkas innehåll dock huvudsakligen fast
ställs av övriga bestämmelser i denna lags 
stadganden och i stadganden givna med stöd 
av den. 

straffstadgandet gällande djurplågeri finns 
i 54 § djurskyddslagen. För djurplågeri 
döms enligt detta den som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet 

l) behandlar ett djur i strid med 3-6, 8, 
29, 32 eller 33 § eller stadganden eller be
stämmelser som utfårdats med stöd av dem, 

2) använder anordningar, redskap eller 
ämnen som avses i 12 § och som är förbjud
na, 

3) i strid med 7 eller 9-11 § vidtar en åt
gärd som avses i dem, eller 

4) importerar eller försöker importera ett 
djur i strid med förbudet i 28 §. 

Enligt 3 § l mom. djurskyddslagen skall 
djur behandlas väl och de får inte åsamkas 
onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka 
djur onödig smärta eller plåga. Vid djurhåll
ningen skall också djurens hälsa främjas och 
hänsyn tas till djurens fysiologiska och be
teendemässiga behov. 

I 4 § l mom. djurskyddslagen bestäms att 
ett förvaringsutrymme för djur skall vara 
tillräckligt rymligt, skyddande, ljust, rent 
och tryggt samt även i övrigt ändamålsenligt 
med hänsyn till djurartens behov. Det är 
förbjudet att hålla djur på ett sätt som åsam
kar onödigt lidande. 

Enligt 5 § l mom. djurskyddslagen får 
djur som tagits om hand inte lämnas utan 
skötsel eller överges. Djuren skall få tillräck
ligt med lämplig föda, dryck och annan be-

hövlig skötsel. Djur som insjuknat skall få 
ändamålsenlig vård. Djurens välbefinnande 
och miljö skall kontrolleras tillräckligt ofta. 

I 6 § l mom. djurskyddslagen stadgas om 
behandling av djur. Det är förbjudet att 
överanstränga djur, att hålla dem i oskäligt 
sträng tukt, att dressera dem oskäligt strängt 
och att behandla dem alltför hårdhänt. Det 
är förbjudet att binda eller tjudra djur på ett 
sätt som åsamkar onödigt lidande. Djuren 
skall ges möjlighet att vila ordentligt och att 
röra sig. 

Enligt 7 § djurskyddslagen får operationer 
och andra därmed jämförbara åtgärder som 
åsamkar smärta utföras på djur endast om de 
behövs på grund av djurets sjukdom eller av 
någon därmed jämförbar orsak (l mom.). 
Åtgärden får utföras endast av en veterinär. 
Om den smärta som åtgärden vållar är lin
drig och kortvarig eller om åtgärden inte tål 
uppskov, får den dock utföras även av nå
gon annan än en veterinär (2 mom.). 

I 8 § djurskyddslagen stadgas att djur
skyddssynpunkter och djurens hälsa skall 
beaktas vid avel (l mom.). Sådan avel och 
användning av avelsmetoder som kan åsam
ka djuret lidande eller medföra betydande 
men för djurets hälsa eller välbefinnande är 
förbjuden (2 mom.). 

Det är förbjudet att öka, minska eller upp
rätthålla djurens prestationsförmåga på 
konstlat sätt med läkemedel eller andra mot
svarande ämnen eller preparat (9 § l mom. 
djurskyddslagen). Det är förbjudet att öka 
djurens produktionsförmåga på konstlat sätt 
med läkemedel eller andra motsvarande äm
nen eller preparat, om det inte kan visas att 
dessa inte åsamkar men för djurens hälsa 
eller välbefinnande (10 § l mom.). Djur får 
inte tvångsmatas i gödningssyfte eller för 
ökande av produktionen (11 §). 

Enligt 12 § l mom. djurskyddslagen får 
sådana för vård, hantering, infångande, 
transport, bedövning eller avlivning av djur 
avsedda redskap, anordningar eller ämnen 
som uppenbart åsamkar ett djur onödig 
smärta eller plåga inte tillverkas, importeras, 
säljas, överlåtas eller användas. 

I 28 § l mom. djurskyddslagen stadgas, att 
jord- och skogsbruksministeriet kan förbjuda 
import av djur av djurskyddsskäL Importen 
kan förbjudas, om förhållanden som är god
tagbara från djurskyddssynpunkt inte kan 
ordnas för djuren eller om djurhållningen i 
övrigt åsamkar djuren lidande. Jord- och 
skogsbruksministeriet kan också förbjuda 
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försäljning och innehav av sådana djur som 
inte får importeras. 

Enligt 29 § l mom. djurskyddslagen skall 
transporten av djur ordnas så att den inte 
åsamkar djuret onödig smärta eller plåga. 
Under transporten skall djuret också skyddas 
mot skador och insjuknande. Djur får inte 
transporteras, om de är i sådant tillstånd att 
transporten kan åsamka dem onödig smärta 
eller plåga. 

Avlivning av djur skall ske så snabbt och 
smärtfritt som möjligt (32 § l mom. djur
skyddslagen). Enligt 33 § l mom. får djur 
inte åsamkas onödigt lidande eller onödig 
smärta eller plåga när de hanteras eller för
varas i slakteriet, på slaktplatsen eller någon 
annanstans i samband med slakt, vid bedöv
ning eller vid blodavtappning. Djuret skall 
ha bedövats eller avlivats på behörigt sätt 
före blodavtappningen. Sådana särskilda 
slaktmetoder som används på religiösa grun
der och där blodavtappningen inleds samti
digt som djuret bedövas är dock tillåtna så 
som närmare stadgas genom förordning. 
Djuret får inte utsättas för andra åtgärder i 
anslutning till slakten förrän det har dött. 

I anslutning till 3-6, 8, 29, 32 och 33 § 
djurskyddslagen finns ett fullmaktsstadgan
de, enligt vilket det genom förordning kan 
utfårdas närmare stadganden gällande den 
fråga respektive lagrum avser. Dessa lagrum, 
förutom 3 §, innefattar också ett befullmäk
tigande att genom förordning stadga om att 
jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare föreskrifter om ifrågavarande ären
de. 

För djurskyddsförseelse straffas enligt 53 § 
djurskyddslagen den som uppsåtligen eller 
av vårdslöshet 

l) bryter mot ett förbud mot tillverkning, 
import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 
§ eller mot ett förbud som avses i 7 § 3 
mom., 13 § l mom., 16 § 3 mom., 18, 19 
eller 27 § eller som utfårdas med stöd av 
nämnda stadganden, eller 

2) försummar en skyldighet som avses i 
eller åläggs med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 
16 § l mom., 17 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 
eller 3 mom., 23, 24, 26 eller 30 § eller 31 
§ l mom. eller 64 §. 

Den föreslagna 14 § innehåller ett straff
stadgande gällande djurskyddsbrott och 15 § 
ett straffstadgande gällande lindrigt djur
skyddsbrott straffstadgandena gällande djur
skyddsförseelse och brott mot tystnads
plikten skulle kvarstå i djurskyddslagen. I 

enlighet med den princip som omfattats vid 
totalrevideringen av strafflagen borde de 
straffstadganden som innehåller fängelsehot 
ingå i strafflagen. På grund av sammanhang
et är det motiverat att placera stadgandet om 
lindrigt djurskyddsbrott i samband med stad
gandet om djurskyddsbrott 

stadgandets placering i strafflagen är inget 
nytt. Innan djurskyddslagen (91/71) gavs år 
1971, fanns stadgandet om djurplågeri i 43 
kap. 5 § strafflagen. Den som uppsåtligen 
eller av grov vårdslöshet uppvisade grymhet 
mot djur gjorde sig då skyldig till djurplåge
ri. 

Enligt förslaget skulle den göra sig skyldig 
till djurskyddsbrott som uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet genom att misshandla, 
överanstränga, lämna utan behövlig vård 
eller föda eller annars i strid med djur
skyddslagen behandlar djur grymt eller på 
ett sätt som åsamkar onödigt lidande eller 
onödig smärta eller plåga. Eftersom det inte 
är möjligt att i straffstadgandet kortfattat 
definiera alla gärningsformer för grym eller 
plågsam behandling av djur, skulle brotts
rekvisitet fortfarande till stor del fastställas 
på basis av djurskyddslagens stadganden. 

Den nya djurskyddslagen har inte beretts i 
samband med totalrevideringen av straffla
gen. Därför har de principer som omfattats 
vid strafflagsreformen inte förverkligats fullt 
ut vid utformandet av djurskyddslagens 
straffstadganden. strafflagsreformens prin
ciper förverkligas då straffstadgandena gäl
lande närmast dålig behandling av djur pla
ceras i strafflagen och stadgandenas utform
ning överensstämmer med den övriga straff
lagstiftningen. 

I den nya 54 § djurskyddslagen gällande 
djurplågeri uppräknas flera olika gärnings
sätt. A v dem är dock inte alla sådana att de i 
varje situation skulle vara grymma eller 
åsamka onödigt lidande eller onödig smärta 
eller plåga. Som exempel kan nämnas ökan
de, minskande eller upprätthållande av dju
rens prestationsförmåga på konstlat sätt med 
läkemedel eller andra motsvarande ämnen 
eller preparat, vilket förbjuds i 9 § l mom. 
djurskyddslagen. Det finns skäl att bibehålla 
straffbarheten också för sådana i djurplåge
ristadgandet avsedda gärningar som inte kan 
anses vara grymma eller åsamka onödigt 
lidande eller onödig smärta eller plåga. Där
för skulle djurskyddslagens stadgande om 
djurskyddsförseelse utformas så att det skul
le omfatta alla överträdelser av bestämmel-
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serna gällande djurhållning i djurskyddsla
gen eller i stadganden givna på basis av 
denna. Också de förfaranden som avses i det 
gällande djurplågeristadgandet och som inte 
kan anses utgöra djurskyddsbrott eller lind
rigt djurskyddsbrott skulle således fortsätt
ningsvis vara straffbara. stadgandet gällande 
djurskyddsförseelse skulle inrymmas i 54 § 
djurskyddslagen. 

Djurskyddslagens djurplågeristadgande 
förutsätter uppsåt eller oaktsamhet hos gär
ningsmannen. Djurskyddsbrott skulle däre
mot förutsätta uppsåt eller grov oaktsamhet. 
De i djurskyddsstadgandet avsedda förfaran
den gällande vilka vanlig oaktsamhet åligger 
gärningsmannen, skulle förbli ostraffade ifall 
inte 54 § djurskyddslagen skulle gälla också 
dem. Denna paragraf skall enligt förslaget 
avfattas som ett generalstadgande. 

Då 54 § djurskyddslagen skulle utformas 
på ovannämnda sätt, skulle de föreslagna 
stadgandena inte förändra området för straff
bar behandling av djur i förhållande till vad 
som stadgas i den nya djurskyddslagen. 

För att det skall vara fråga om djurskydds
brott, förutsätts av gärningsmannen uppsåt 
eller grov oaktsamhet. Uppsåt eller grov 
oaktsamhet skulle fastställas utgående från 
de allmänna synpunkterna gällande straff
rättsligt tillräknande. Uppsåtligt handlar den 
som vid behandlingen av djur strävar efter 
att förorsaka onödigt lidande eller onödig 
smärta eller plåga, eller inser att detta är en 
säker eller mycket sannolik följd av hans 
eller hennes handlande eller förummelse. 
Med att åsamka djur onödigt lidande eller 
onödig smärta eller plåga av grov aktsam
het, avses en allvarlig överträdelse av en 
skyldighet i djurskyddsstadgandena gällande 
behandling av djur, vilken ger uttryck för en 
likgiltig eller liknöjd attityd till de nämnda 
skyldigheterna. Till exempel den som håller 
ett djur i totalt olämpliga förhållanden utan 
att ens försöka ta reda på hurdant förva
ringsutrymme djuret enligt djurskyddslag
stiftningen skulle behöva, gör sig enligt det 
föreslagna stadgandet skyldig till djur
skyddsbrott 

Som gärningsform för djurskyddsbrott 
nämns först misshandel av djur. Misshandel 
av djur kan ske genom liknande handlingar 
som misshandel av människor enligt 21 kap. 
5-7 § strafflagen, såsom genom att sparka, 
skjuta, knivskära eller utöva övrigt våld. 
Misshandel av djur kan till exempel också 
vara att orsaka djuret sjukdom genom att 

blanda ett ämne som är skadligt för hälsan i 
djurets mat. Rekvisitet för misshandel av 
djur varierar dock beroende på bland annat 
djurart, ras och djurets användningssätt. Till 
exempel att knycka en hund i kopplet eller 
att hastigt fysiskt tillrättavisa hunden i syfte 
att leda eller skola den, kan inte inom all
mänt godkända gränser anses som misshan
del av hunden. Detsamma gäller till exempel 
order som en ryttare eller travtränare ger till 
hästen med tömmarna eller piskan, då det 
sker utan användnig av nämnvärd fysisk 
kraft. Som misshandel av djur kan inte hel
ler anses ett vetenskapligt eller annat djur
försök, vid vilket man iakttar stadgandena i 
förordningen om försöksdjursverksamhet 
(1076/85). Våld mot ett djur som angriper 
en människa eller ett husdjur bedöms med 
stöd av 3 kap. l O § strafflagen som nödtill
stånd och straffas inte, om man inte utövat 
mer våld än vad som behövts för att avvärja 
den fara som förorsakats av angreppet. 

I djurskyddslagen och -förordningen 
nämns vissa förbjudna handlingar som kan 
anses som ovan avsedd misshandel av djur, 
eller som i varje fall kan anses som behand
ling som annars är grym eller som åsamkar 
onödigt lidande eller onödig smärta eller 
plåga. Sådan behandling kan vara bland an
nat vad som nämns i djurskyddslagen om att 
hålla djur i oskäligt sträng tukt, att dressera 
dem oskäligt strängt, att binda djur på ett 
sätt som åsamkar onödigt lidande, att utföra 
en onödig operation eller annan åtgärd och 
att avliva ett djur på ett långsamt och smärt
samt sätt. 

I djurskyddsförordningen stadgas däremot 
att ett djur inte får skadas eller behandlas 
våldsamt. Det är förbjudet att sparka djur 
och att i tuktnings- eller dressyrsyfte eller i 
annat sådant syfte slå djur med ett tillhygge 
som skadar dem. Ytterligare stadgas i för
ordningen att det är förbjudet att släpa djur 
så att de dras i hornen, benen, svansen, päl
sen eller omedelbart i huvudet eller att an
nars hantera dem så att de åsamkas onödigt 
lidande. 

Dessutom stadgas i djurskyddsförord
ningen att med åsamkande av onödigt lidan
de samt onödig smärta och plåga avses åt
minstone att levande djur används som mål 
vid övningsskjutning eller skyttetävling, att 
taggsporrar, tagghalsband och taggbetsel 
används, att levande fisk fjällas eller rensas 
samt att levande djur plockas eller flås, att 
levande fåglar eller däggdjur eller andra 
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ryggradsdjur ges som föda till ett djur i 
vård, om detta inte är nödvändigt för att det 
djur som är i vård senare skall kunna sättas 
ut i naturen eller i övrigt absolut nödvändigt 
för djuret, att mer än skälig människakraft 
används vid utdragning av foster ur födande 
djur, att djur forslas upphängda vid någon 
kroppsdel samt att husdjur eller sådana djur 
som uppfötts vid en farm dödas med 
skjutvapen vid jakt. 

Också användande av våldsamma tränings
metoder vid träning av ett djur som är avsett 
för djurtävlingar kunde utgöra misshandel av 
djur. 

Överansträngning av djur kan vara anting
en kortvarig eller fortgående. Kortvarig 
överanstränging är till exempel att låta en 
häst bära en börda som övergår dess krafter 
eller att träna en häst eller ett annat djur 
som används för tävlingar så att djuret 
uppenbart försätts i ett tillstånd av överan
strängning, vilket förorsakar djuret lidande, 
smärta eller plåga. Långvarigare överan
strängning kan vara till exempel att använda 
djuret till arbetsuppgifter eller att fortgående 
~~öra djuret så att det inte får tillräcklig vila. 
Overansträngning kan utgöra djurskyddsbrott 
då djuret därav förorsakas lidande, smärta 
eller plåga. 

Både i djurskyddslagen och -förordningen 
finns det uttryckliga stadganden om vård
och övrig tillsynsskyldighet gällande djur. 

Rekvisitet för djurskyddsbrott kan uppfyl
las också av annan slags mot djurskyddsla
gen stridande behandling av djur som åsam
kar djuren onödigt lidande eller onödig 
smärta eller plåga. Sådan behandling kan 
vara att öka, minska eller upprätthålla dju
rens prestationsförmåga på konstlat sätt med 
läkemedel eller andra motsvarande ämnen 
eller preparat eller att på motsvarande sätt 
öka djurens produktionsförmåga på konstlat 
sätt eller att tvångsmata djur i gödningssyfte 
eller för ökande av produktionen. 

För att rekvisitet för djurskyddsbrott skall 
uppfyllas förutsätts förutom det ovannämn
da, att behandlingen av djuret är grym eller 
åsamkar djuret onödigt lidande eller onödig 
smärta eller plåga. Ifall behandlingen av dju
ret är grym eller åsamkar djuret onödigt li
dande eller onödig smärta eller plåga, beror 
på arten av det djur som är föremål för gär
ningen och på den allmänt rådande uppfatt
ningen om hurdana gärningar som åsamkar 
djur av olika arter smärta eller plåga. Fastän 
det inte uttryckligen framgår av stadgande-

na, tillämpas stadgandena om djurskydd när
mast med avseende på djur som används av 
människor för ekonomisk nytta eller husdjur 
som hålls som keldjur och av djurarterna 
närmast med avseende på däggdjur eller 
andra långt utvecklade ryggradsdjur. stad
gandet om djurskyddsbrott skyddar dock i 
princip djur i allmänhet, också vilda djur 
eller djur som representerar en lägre utveck
lingsnivå än vad som nämnts ovan. Som 
förutsättning anses dock djurets förmåga att 
känna lidande, smärta eller plåga. 

straffskalan för djurskyddsbrott föreslås 
vara böter eller fängelse i högst två år. 

15 §. Lindrigt djurskyddsbrott 

I den nya djurskyddslagen finns det inget 
stadgande som motsvarar stadgandet om 
lindrigt djurskyddsbrott Djurskyddsbrott 
kunde anses lindrigt för det första på basis 
av naturen av det lidande eller den smärta 
eller plåga som åsamkats djuret. Lidandet, 
smärtan eller plågan kan till exempel vara 
kortvarig, till sin natur ringa eller det kanske 
inte är uppenbart att lidandet, smärtan eller 
plågan är onödig. Som en annan faktor i 
anslutning till brottet, på basis av vilken 
brottet kan anses lindrigt, kunde till exempel 
vara det att man inte haft för avsikt att orsa
ka djuret skada eller sjukdom. Också någon 
annan faktor i anslutning till brottet kunde 
leda till att brottet bedöms vara lindrigt. 
Tillämpningen av stadgandet skulle dock 
alltid förutsätta att brottet också bedömt som 
helhet är lindrigt. Också i samband med lin
drigt djurskyddsbrott förutsätts hos gärnings
mannen uppsåt eller grov oaktsamhet. 

straffet för lindrigt djurskyddsbrott före
slås vara böter. 

16 §. Anordnande av hasardspel 

I gällande 43 kap. 4 § strafflagen stadgas 
om äventyrligt spel. Detta stadgandes place
ring i strafflagen tyder på att hasardspel tidi
gare ansågs vara ett brott mot sedligheten, 
inte ett förmögenhetsbrott. 

Enligt gällande 43 kap. 4 § l mom. skall 
den som håller hus för bedrivande av även
tyrligt spel eller på värdshus eller annat of
fentligt ställe föranstaltar sådant spel, straf
fas med böter eller fängelse i högst ett år. 
Enligt den gällande paragrafens 2 mom. 
skall ägaren av eller föreståndaren för ett 
värdshus eller annat dylikt offentligt ställe 
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straffas med böter, om han tillåter äventyr
ligt spel i sina lokaler. Om brottet det för
tjänar skall han förlora sin rätt att utöva eller 
förestå värdshusrörelse eller annan sådan 
näring. Enligt den gällande paragrafens 3 
mom. skall den som deltar i äventyrligt spel 
straffas med böter. I 4 mom. stadgas att pen
ningar och annat gods, "som överkommas å 
spelbordet eller i spelbanken", skall dömas 
förbrutna. 

Enligt gällande 5 mom., som fogades till 
nämnda paragraf år 1991, gäller vad som 
stadgas i 1-4 mom. inte sådan lovlig kasino
verksamhet som avses i lotterilagstiftningen. 
Ar 1991 kompletterades också lotterilagen 
med stadganden om kasinoverksamhet Det 
blev därmed möjligt att bedriva kasinoverk
samhet i Finland. Emellertid var det redan 
därförinnan enligt lotterilagen tillåtet att så
som förströelsespel ordna sådana pennings
pel som i kasinon spelas med högre insatser 
än vanliga förströelsespeL I de penningspel 
som ordnas inom lovlig kasinoverksamhet 
får insatserna vara så höga att verksamheten 
utan vederbörligt tillstånd kunde betraktas 
som äventyrligt spel. 

Enligt de gällande stadgandena är det til
låtet att såsom förströelsespel eller därmed 
jämförbara lotterier eller motsvarande ordna 
flera typer av spel, lotterier, vadslagningar 
och liknande verksamhet. Gemensamt för 
dessa är att engångsinsatserna har ett relativt 
litet penningvärde, att de ordnas i syfte att 
skaffa medel för allmännyttiga eller ideella 
ändamål, att de förutsätter tillstånd och att 
de ofta ordnas med ensamrätt av någon sam
manslutning som står under offentlig tillsyn 
(t.ex. Penningautomatföreningen, Oy Veik
kaus Ab och Suomen Hippos ry). stadgan
den om dessa verksamhetsformer finns i lot
terilagen, förordningen om varulotterier, 
penningautomatförordningen, bingoförord
ningen, förordningen om vissa spelautomater 
och andra spelanordningar (3 51 /70), tipp
ningsförordningen, förordningen om totospel 
och lagen om förströelseanordningar. 

Den som utomlands deltar i spel, lotterier 
eller vadslagningar som är tillåtna i det land 
där de anordnas, gör sig inte skyldig till 
äventyrligt spel enligt Finlands strafflag. 
Gällande skatte- och valutabestämmelser 
måste dock iakttas. 

Det finns människor individer som på 
grund av psykiskt spelberoende eller av and
ra orsaker spelar bort summor som är opro
portionerligt stora i förhållande till deras 

inkomster och tillgångar. Bestraffning av 
sådana personer är inte ett ändamålsenligt 
sätt att bota deras spelberoende. Det är inte 
skäligt att förutsätta att spelarrangörerna i 
detalj övervakar vilka penningsummor spe
Jarna satsar. 

I det gällande straffstadgandet finns inga 
kriterier för när ett spel kan anses vara "ä
ventyrligt". Det finns olika typer av förströ
else-, sällskaps- och andra spel samt vad
slagningar som inte ens i förening med pen
ninginsatser kan betraktas som hasardspel, 
om de vinster eller förluster som enligt reg
lerna eventuellt kan uppstå inte är så stora 
att de nämnvärt rubbar någon deltagares 
ekonomiska ställning. Enligt den i Finland 
rådande tolkningen anses det vara fråga om 
hasardspel när en eventuell förlust står i 
missförhållande till någon av deltagarnas 
inkomster eller förmögenhetsställning. Om 
en eventuell förlust står i missförhållande till 
en enda deltagares inkomster och förmögen
het anses alla spelare som varit medvetna 
om att så är fallet ha gjort sig skyldiga till 
hasardspel. Enligt gällande tolkning varierar 
den undre gränsen för insatserna vid bedöm
ning av ett spels hasardkaraktär beroende på 
spelarnas inkomster och förmögenhet. Spe
lets karaktär av hasardspel bestäms inte ut
gående från de faktiska vinsterna och förlus
terna utan enligt det belopp till vilket vins
terna eller förlusterna kan uppgå enligt reg
lerna. Också i de mest extrema hasardspelen 
kan vinsterna och förlusterna ta ut varandra. 
I allmänhet utgör hasardspelen s.k. nollsum
mespel där vinsten uppstår av andra spelares 
motsvarande förluster. Ett tävlingsspel där 
arrangören lockar spelarna med stora pen
ningvinster är inte hasardspel, om inte delta
garavgifterna är så stora att de huvudsakli
gen täcker priserna. 

Det går att skilja hasardspel från s.k. 
skicklighetsspeL I utländsk Jagstiftning be
gränsas ofta hasardstadgandet till spel där 
utgången är beroende av slumpen eller hu
vudsakligen av andra omständigheter än spe
larnas kunskaper, skicklighet eller erfaren
het. I Finland görs denna distinktion inte. 
Enligt 43 kap. 4 § strafflagen kan således 
också sådana spel betraktas som hasardspel 
vilkas utgång enbart är beroende av skicklig
het (t.ex. schack, biljard, tennis, golf) och 
där slumpmässiga faktorer som inte är bero
ende av spelarna har betydelse endast i den 
mån spelarna är jämnstarka. En förutsättning 
är emellertid i så fall att spelarnas insatser 
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står i missförhållande till någon spelares in
koD"tster och förmögenhet. 

Overföringen av stadgandena om hasard
spel från 43 till 17 kap. innebär att medhjälp 
till anordnande av hasardspel bli straffbar. 
Enligt 5 kap. 3 § 4 mom. strafflagen är 
medhjälp inte straffbar då det är fråga om 
ett brott som nämns i 42-44 kap. eller ett 
därmed jämförbart brott. I praktiken kan 
utvidgningen av det straffbara området inte 
anses vara betydande. 

I förslaget ingår inget stadgande som skul
le motsvara gällande 43 kap. 4 § 2 mom., 
enligt vilket det är möjligt att döma den som 
äger ett värdshus eller motsvarande ställe till 
att för viss tid förverka sin rätt att bedriva 
den ifrågavarande näringen. En sådan på
följd enbart för anordnande av hasardspel 
kan inte längre anses vara motiverad. Då 
stadgandena om näringsförbud revideras är 
utgångspunkten den att näringsförbud kan 
meddelas den som i sin verksamhet har gjort 
sig skyldig till ett brottsligt förfarande som 
är mer än obetydligt. De stadganden som 
föreslås bli reviderade är tillämpliga också 
på missbruk av detta slag. Den arbetsgrupp 
som tillsattes för att utreda möjligheterna att 
revidera stadgandena om näringsförbud fick 
sitt betänkande klart hösten 1995. En propo
sition som baserar sig på arbetsgruppens 
betänkande avläts till riksdagen i oktober 
1996. 

Rättsordningen ger inget skydd för vinster 
av straffbart hasardspel. Eftersom spelskul
der baserar sig på ogiltiga rättshandlingar 
kan de inte indrivas i rättslig väg. A andra 
sidan behöver en betald vinst inte återbetalas 
ens på anfordran. 

J mom. Enligt förslaget kan man göra sig 
skyldig till anordnande av hasardspel för det 
första genom att organisera hasardspelsverk
samhet Enligt stadgandet kan brottet anord
nande av hasardspel begås var som helst 
eller med användning av kommunikationer 
av olika typ, t.ex. telefonnätet eller elek
tronisk post. Hasardspel kan anordnas också 
genom att behövliga anordningar och tillbe
hör anskaffas och ställs till spelarnas förfo
gande, genom upprätthållande av ett ambule
rande illegalt spelkasino, genom spelbanks
verksamhet, genom vadslagningsverksamhet, 
genom insamling av spelinsatser eller genom 
annan liknande verksamhet. Också den som 
leder verksamhet av dessa slag gör sig skyl
dig till anordnande av hasardspel. 

En annan form av anordnande av hasard-
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spel gör sig den skyldig till som enligt den 
föreslagna paragrafens l mom. håller en lo
kal eller ett annat ställe för hasardspel. 

Att hålla en lokal eller ett annat ställe för 
hasardspel är inte liktydigt med en kortvarig 
användning av en lokal för ett sådant ända
mål, t.ex. uthyrning av en lokal för en ensta
ka spelomgång. Det är inte heller fråga om 
att hålla en lokal för hasardspel i det fall att 
t.ex. ägaren eller innehavaren av en privat 
bostad, utan att upplåta bostaden för annat 
än huvudsakligen boende, tillfälligt låter vis
sa personer spela hasardspel i den. Brotts
rekvisitet uppfylls däremot om en lokal eller 
ett annat ställe huvudsakligen eller fortgåen
de upplåts för hasardspel. Rekvisitet för 
anordnande av hasardspel uppfylls således 
då gärningsmannen systematisk utrustar en 
lokal med anordningar för hasardspel och 
andra behörliga tillbehör, även om själva 
hasardspelsverksamheten inte ännu har in
letts. Upplåtandet av en lokal för hasardspel 
kan bestå i att t.ex. en lokal, som under dag
tid används som kontor, under veckoslut 
samt kvällstid och nattetid fortgående an
vänds som hasardspellokaL Upplåtandet kan 
också bestå i att en bostadslägenhet på mot
svarande sätt används för sådant ändamål. 

Att en lokal hålls för hasardspel förutsätter 
inte nödvändigtvis att dess innehavare direkt 
deltar i anordnandet av hasardspelet. Enbart 
den omständigheten att ägaren eller inneha
varen av en lokal eller ett annat ställe inte 
ingriper då han märker att vissa personer 
spelar hasardspel, är å andra sidan inte lik
tydig med att han håller bostaden eller stäl
let för hasard. Hållandet av en lokal eller ett 
annat ställe skall närmast vara ett aktivt 
handlande för att fortlöpande främja hasard
spel. 

Det faller sig naturligt att hotell- och res
taurangrörelser lätt kan utnyttjas av hasard
spelsarrangörer. Dessa kan rekrytera speldel
tagare bland hotell- och restauranggästerna. I 
anslutning till hotell och restauranger finns 
det ofta kabinett och andra lokaler som läm
par sig utmärkt för hasardspel. Enligt l § 
förordningen om inkvarterings- och förpläg
nadsrörelser kan på en inkvarteringsrörelse 
användas en benämning som beskriver arten 
av verksamheten, så som hotell, resandehem, 
vandrarhem, pensionat eller semesterby och 
i fråga om förplägnadsrörelser benämningen 
restaurang eller kafe eller någon annan mot
svarande benämning. I förordningens 2 § 
nämns ett antal undantag från förordningens 
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tillämpningsområde. Det är motiverat att 
tolka stadgandet om anordnande av hasard
spel så att med inkvarterings- och förpläg
nadsrörelse avses detsamma som i den 
nämnda förordningen. 

Enligt det föreslagna stadgandet är den 
som driver en inkvarterings- eller förpläg
nadsrörelse skyldig att reagera då han mär
ker att det spelas hasard i rörelsens lokaler. 
Det är straffbart att tillåta hasardspel i loka
ler av detta slag. En förutsättning för straff
barheten är att det med företagarens vetskap 
de facto har spelats hasard i lokalerna. Att 
tillåta hasardspel i den bemärkelse som av
ses i det föreslagna stadgandet är således 
inte detsamma som att enbart ge ett jakande 
eller som ett sådant tolkbart svar på en be
gäran att någon gång i framtiden få spela 
hasard i rörelsens lokaler. 

När den som driver en inkvarterings- eller 
förplägnadsrörelse får veta att det spelas ha
sard i hans lokaler är det hans skyldighet att 
förbjuda spelet och att övervaka förbudet på 
ett sätt som under de rådande förhållandena 
kan anses rimligt. Det föreslagna stadgandet 
förutsätter emellertid inte att den som driver 
inkvarterings- eller förplägnadsrörelsen över
vakar sina kunder på ett i något avseende 
noggrannare sätt än för närvarande. Motsva
rande stadgande ingår nämligen redan i gäl
lande 43 kap. 4 § 2 mom. strafflagen. För
slaget förutsätter inte heller att företagaren 
gör anmälan till polismyndigheterna om ha
sardspelet. 

Anordnande av hasardspel är straffbart 
endast då det sker olovligen. Ovan nämns 
ett antal stadganden enligt vilka myndighe
terna kan bevilja tillstånd att anordna vissa 
typer av spel, bestämma spelvillkoren och 
övervaka att villkoren iakttas. Det klaraste 
exemplet i detta avseende är lotterilagstift
ningens gällande reglering om tillåten kasi
noverksamhet 

N å got straffstadgande om deltagande i ha
sardspel föreslås inte. Förslaget innebär såle
des en avkriminalisering av deltagande i ha
sardspel enbart i egenskap av spelare. Delta
gande innebär vanligen att någon spelar med 
i hasardspel som någon annan har anordnat. 
I praktiken kan det vara fråga om hasardspel 
också i det fallet att ett antal spelare utan 
några egentliga arrangemang helt enkelt in
leder ett spel eller en vadslagning som upp
fyller rekvisitet för hasardspel. Om detta 
sker utan någon arrangör är det enligt för
slaget inte straffbart. I praktiken skulle över-

vakningen av sådana hasardspel bli slump
mässig och rentav omöjlig. 

A v det sammanhang där det föreslagna 
hasardspelsstadgandet inplaceras följer att 
medhjälp till anordnande av hasardspel blir 
straffbar. Medhjälpen kan t.ex. bestå i till
verkning, överlåtelse eller import av speltill
behör eller i att potentiella spelare lockas till 
ett ställe där hasardspel bedrivs. 

straffet för anordnande av hasardspel före
slås vara böter eller fängelse i högst ett år. 
straffskalan föreslås vara densamma som i 
gällande 43 kap. 4 § strafflagen. I lagför
slagets 17 kap. 24 § stadgas om andra på
följder för hasardspel. 

2 m om. I den gällande strafflagen ingår 
ingen definition av begreppet hasardspel, 
eller äventyrligt spel som benämningen lyder 
i gällande lag. Ovan redogörs i stora drag 
för hur begreppet hasardspel definieras i 
rättspraxis och den juridiska litteraturen. 

Enligt definitionen i den föreslagna para
grafens 2 mom. avses med hasardspel ett 
spel, en anordning som är avsedd för spel 
eller en vadslagning, där vinstutdelningen 
helt eller huvudsakligen beror på slumpen 
eller på händelser som står utanför spelarnas 
eller vadhållarnas kontroll och där en even
tuell förlust står i uppenbart missförhållande 
till åtminstone någon av deltagarnas betal
ningsförmåga. 

Den föreslagna definitionen av hasard
spelsbegreppet bygger huvudsakligen på 
uppfattningar som är vedertagna i rättspraxis 
och den juridiska litteraturen. Den största 
skillnaden består i att ett spel, en anordning 
som är avsedd för spel eller en vadslagning 
anses som hasardspel endast då slutresultatet 
helt eller huvudsakligen beror på slumpen 
eller på händelser som står utanför deltagar
nas kontroll. Spel och anordningar som in
nebär att vinsten bestäms närmast på grund 
av spelarnas kunskaper, erfarenhet eller 
skicklighet faller utanför hasardspelsdefini
tionen också när spelinsatserna har ett högt 
penningvärde. S.k. skicklighetsspel spelas 
sällan under sådana former att spelarna själv 
betalas höga penninginsatser och börjar spe
la. skicklighetsspel (t.ex. schack, biljard, 
bowling, tennis och golf) spelas ofta i vida 
kretsar och vid organiserade tävlingar. I 
skicklighetsspel har en klart svagare spelare 
ofta inga realistiska vinstchanser, vilket in
nebär att det eventuella hasardspelsmotivet 
inte är detsamma som vid s.k. turspeL 

Vid vadslagning om utgången av ett spel 
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kan en utomstående göra sig skyldig till 
anordnande av hasardspel även när det är 
fråga om ett skicklighetsspeL De utomståen
de spelar således hasardspel, om det ordnas 
olovlig vadslagning om utgången av, t.ex. en 
fotbollsmatch, emedan utgången är beroende 
av händelser som står utanför vadhållarnas 
kontroll. Det kan vara fråga om hasardspel 
också när en vadhållare försöker påverka 
utgången av en tävling. Detta är fallet t.ex. 
när en person som har satsat en stor summa 
pengar på att en viss boxare skall vinna en 
professionell boxningsmatch försöker få 
motståndaren att "lägga sig", genom på
tryckningar och frestande anbud. 

Också en serie slumpmässiga händelser 
kan uppvisa vissa regelbundenheter. T.ex. 
när det gäller roulett och de flesta kortspel 
har en erfaren spelare som kan utnyttja san
nolikhetskalkyler eventuellt bättre vinstmöj
ligheter än en oerfaren spelare. Det oaktat är 
sådana spel hasardspel då de spelas med 
höga insatser, eftersom vinst- och förlust
chanserna i de enskilda spelsituationerna 
bygger på slumpmässiga faktorer. 

I vissa fall kan det vara svårt att göra 
skillnad mellan turspel och skicklighetsspeL 
N å g on sådan skillnad kan inte göras enbart 
utgående från spelanordningarna. Distinktio
nen måste baseras på en helhetsuppfattning 
av spelreglerna. T.ex. kortspelet bridge, som 
också spelas i tävlingsform, måste utan tvi
vel betraktas som ett skicklighetsspel trots 
att det spelas med en kortlek. 

Det är inte möjligt att ange någon exakt 
gräns i mark för skillnaden mellan hasard
spel respektive förströelse- eller sällskaps
spel. Det finns en mängd spel- och regelva
rianter. Dessutom kan spelarnas och vadhål
larnas ekonomiska ställning variera, liksom 
spel- och vadslagningsförhållandena. Endast 
i vissa fall kan det vara motiverat att be
stämma en maximiinsats för tillåtna säll
skapsspel. Det är emellertid uppenbart att 
spel där insatserna är ungefår lika stora som 
i sedvanlig lotto, tippning, toto och motsva
rande, i allmänhet inte kan betraktas som 
hasardspel. A andra sidan kan också förströ
elsespel med relativt små insatser anta ka
raktär av hasardspel om de fortgår länge och 
förlusterna kumuleras i så hög grad att vissa 
spelares ekonomiska ställning rubbas. En 
insats på några hundra mark t.ex. i en vad
slagning kan inte betraktas som hasardspel, 
ifall det är fråga en engångsföreteelse. 

I lagförslaget görs en sådan gränsdragning 

att det är fråga om hasardspel när en even
tuell förlust står i uppenbart missförhållande 
till åtminstone någon av deltagarnas betal
ningsförmåga. Det är fråga om ett uppenbart 
missförhållande mellan en eventuell förlust 
och betalningsförmågan när en eventuell 
förlust klart försämrar spelarens eller vad
hållarens ekonomiska ställning. Gränsen 
överskrids i allmänhet då en förlorande spe
lare inte längre skulle klara av sina sedvanli
ga kostnader för mat, bostad och övrigt 
uppehälle. A andra sidan finns det en insats
nivå som innebär att det är fråga om ha
sardspel även om samtliga spelare kan anses 
vara förmögna. Detta är fallet t.ex. då spe
linsatserna består av fastigheter, bostadsakti
er eller äganderätten till företag eller mot
svarande större aktiemängder eller penning
summor. 

A v görande för ett spels hasardkaraktär är 
inte de faktiska vinsterna eller förlusterna 
utan de spelregler enligt vilka vinsterna eller 
förlusterna bestäms. Det kan vara fråga om 
hasardspel också när insatserna är höga och 
spelarnas vinster i stort sett motsvarar för
lusterna. 

Med betalningsförmåga avses i det före
slagna stadgandet en spelares ekonomiska 
helhetsställning, dvs. hans sammantagna in
komster och förmögenhet, inte den summa 
kontanter eller motsvarande betalningsmedel 
som han har på sig vid speltillfället Frågan 
om ett spel skall betraktas som hasard av
görs enligt det föreslagna stadgandet utgåen
de från den spelare vars betalningsförmåga 
är sämst. A v kravet på uppsåt följer emeller
tid att endast den gör sig skyldig till anord
nande av hasardspel som är medveten om att 
en eventuell förlust står i uppenbart missför
hållande till någon av speldeltagarnas betal
ningsförmåga. 

Hasardspelsdefinitionen förutsätter vissa 
avtalade eller underförstådda spelregler. 
Brott mot dessa spelregler kan eventuellt 
bestraffas som något annat brott än anord
nande av hasardspel. Den som t.ex. i kort
spel använder extrakort eller märkta kort, i 
tärningsspel manipulerade tärningar eller i 
roulett manipulerade spelmekanismer upp
fyller närmast rekvisitet för bedrägeribrott. 

17 §. Olovligt anordnande av lotteri 

I 6 § l mom. lotterilagen ingår ett stad
gande om lotteribrott Den som olovligen 
föranstaltar lotteri för vilket myndighets till-
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stånd erfordras, säljer eller håller till salu 
lotter i sådant olovligen eller utomlands för
anstaltat lotteri eller eljest främjar föranstal
tandet av sådant, döms för lotteribrott till 
böter eller till fängelse i högst sex månader. 
I paragrafens 2 mom. finns ett öppet straff
stadgande om brott mot lotteribestämmelser
na. Den som på annat sätt bryter mot lotteri
lagen eller mot bestämmelser som har utfår
dats med stöd av den skall dömas till böter. 

Ett av målen med totalrevideringen av 
strafflagen är att i strafflagen koncentrera de 
straffstadganden som förutsätter hot om 
fängelsestraff. Det föreslagna stadgandet i 16 
§ om anordnande av hasardspel kan inte 
tillämpas på sådana lotterier där lottens pris 
är förhållandevis lågt. Det är skäl att bibe
hålla hotet om fängelsestraff för brott mot 
stadgandena om anordnande av lotteri. 

Det föreslagna stadgandet är baserat på 
straffstadgandet i lotterilagen. Tillämpnings
området för dess 2 mom. föreslås samtidigt 
preciseras. I det nämnda stadgandets 4 punkt 
skulle man nämna de med stöd av lotterila
gen reglerade spel- eller andra aktiviteter 
vilka omfattas av straffstadgandet Som 
straff för olovligt anordnande av lotteri före
slås detsamma som för lotteribrott, dvs. bö
ter eller fängelse i högst sex månader. Det 
föreslås att 6 § lotterilagen skall ersättas 
med en hänvisning till den paragraf om 
olovligt anordnande av lotteri som skall ingå 
i strafflagen. 

18 §. Spridning av våldsskildring 

Till strafflagens 16 kap. fogades år 1983 
stadganden om förbud mot spridning av 
våldsskildring (283/83). 

Enligt gällande 16 kap. 26 § l mom. straf
fas den som saluför, till uthyrning bjuder ut 
eller överlåter eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet inför film eller annan upptag
ning innehållande rörliga bilder, i vilken 
framställs rått våld. straffet är böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

I paragrafens 2 mom. begränsas tillämp
ningen av straffstadgan det. V ad som stadgas 
om spridning av våldsskildring skall inte 
tillämpas om det på grund av att filmen eller 
upptagningen är av en sådan natur att den 
tjänar spridning av information eller uppen
bart har ett konstnärligt värde skall anses 
befogat att återge våld. straffstadgandet 
skall inte heller tillämpas om den framställ
ning som filmen eller upptagningen innehål-

ler har granskats och godkänts till förevis
ning i enlighet med lagen om filmgransk
ning eller för spridning i enlighet med lagen 
om granskning av videoprogram och andra 
bildprogram. Har tillverkaren eller importör
en av en upptagning uppenbart haft för av
sikt att låta den framställning som ingår i 
upptagningen granskas före saluförandet, 
utbjudandet till uthyrning eller överlåtelsen 
av upptagningen, skall för tillverkningen 
eller importen inte dömas till straff med stöd 
av l mom. 

I gällande 16 kap. 27 § ingår stadganden 
enligt vilka en film eller upptagning kan 
dömas förbruten. En film eller annan upp
tagning som varit föremål för spridning av 
våldsskildring och som innehas av gärnings
mannen skall dömas förbruten, oberoende av 
vem den tillhör. Om upptagningen har över
gått till någon annan, gått förlorad eller för
störts, skall dess värde helt eller delvis dö
mas förbrutet. Ytterligare skall iakttas vad 
som i 2 kap. 16 § stadgas om den ekono
miska fördelen av brott. 

Enligt 5 kap. l § l mom. tvångsmedelsla
gen får husrannsakan företas om det brott 
som misstanken gäller är spridning av vålds
skildring, innehav av förfalskningsmaterial 
eller innehav av falska pengar, eller om om
ständigheter som anknyter till utdömande av 
samfundsbot utreds, även om det strängaste 
straff som får utdömas för dessa brott enligt 
lagen är fängelse i högst sex månader. 

Syftet med det gällande straffstadgandet 
om spridning av våldsskildring är att för
hindra kommersiell spridning av filmer och 
andra upptagningar som visar rått våld och 
att skydda framförallt barn och unga mot att 
se våldsskildringar. Detta mål har man för
sökt uppnå genom kriminalisering av salu
föring, uthyrning, överlåtelse och import av 
filmer och andra upptagningar som visar rått 
våld. Dessutom har inte bara filmer utan 
också video- och andra bildprogram under
kastats förhandsgranskning. På filmgransk
ningen tillämpas lagen om filmgranskning 
och lagen om förrättande av filmgranskning 
samt på granskningen av bildprogram lagen 
om granskning av videoprogram och andra 
bildpro gram. 

I Finland gäller således att filmer samt 
videoprogram och andra bildprogram skall 
förhandsgranskas. Enligt l § lagen om film
granskning får en film förevisas i Finland 
endast ifall den har granskats och godkänts 
till förevisning i den ordning som stadgas i 
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lag. I lagens 2 § stadgas i vilka fall en film 
är befriad från granskning. I lagens 3 § stad
gas om de grunder på vilka förevisningen av 
en film kan förbjudas. En film får inte god
kännas till förevisning t.ex. om den med 
beaktande av på vilket sätt händelserna i 
densamma skildrats eller i vilket samman
hang de framställts är osedlig eller förråande 
eller om den genom att uppväcka skräck 
eller på annat sätt är ägnad att inverka skad
ligt på den psykiska hälsan. En film kan 
godkännas till förevisning på villkor att ur 
den avlägsnas bestämda avsnitt av den art 
som lagen förbjuder. Vid granskningen kan 
det också bestämmas åldersgränser för fil
merna. 

Vid filmgranskningen har det med tiden 
utformats vissa principer för när en vålds
skildring anses vara förråande eller skadlig 
för den psykiska hälsan. En förutsättning för 
att en skildring skall klassificeras som för
råande är i allmänhet att våldsskildringarna 
är flera till antalet eller utdragna. Vid 
granskningen har det bestämts att misshan
delssekvenser skall klippas bort t.ex. i såda
na fall då följderna av misshandeln inte vi
sas på ett realistiskt sätt. Det har också an
setts vara förbjudet att skildra våld i detalj 
och så att det blir ett självändamål. Vidare 
har det bestämts att klart sadistiska eller 
skräckinjagande våldsskildringar skall av
lägsnas. 

I lagen om förrättande av filmgranskning 
stadgas om granskningsmyndigheternas sam
mansättning och om granskningsförfarandet 
Enligt lagens 14 § skall den dömas till 
straff, som i strid med lagen om filmgransk
ning förevisar eller låter förevisa film som 
inte har granskats och godkänts till förevis
ning. Också den skall dömas till straff som 
förevisar eller låter förevisa en film med 
avvikelse från myndighetens granskningsbe
slut, t.ex. i oklippt skick. 

Enligt l § lagen om filmgranskning gäller 
granskningsskyldigQeten inte då en film 
sänds i television. Overvakningen av televi
sionsprogram regleras i radioansvarighetsla
gen. Enligt lagens 2 § l mom. är den som 
utövar rundradioverksamhet skyldig att för 
varje program som skall sändas förordna en 
ansvarig programredaktör med uppgift att 
övervaka programmet och förhindra sänd
ning av program vars innehåll är brottsligt. 
Inget program får sändas mot den ansvarige 
programredaktörens vilja. 

Lagen om filmgranskning tillämpas också 

på videoprogram som förevisas offentligt. 
Enligt lagen om granskning av videopro
gram och andra bildprogram stadgas däre
mot om skyldighet att låta granska sådana 
videoprogram och andra bildprogram som 
någon har för avsikt att inom sin närings
verksamhet erbjuda en konsument för inköp, 
hyra, lån eller överlåtelse (l § l mom.). En 
film som har granskats i enlighet med lagen 
om filmgranskning och vars förevisande inte 
har förbjudits på någon grund som motsva
rar vad som avses i 8 § l mom., får spridas 
utan att ha granskats i enlighet med den s.k. 
videolagen. Om förevisningen av en film på 
en dylik grund har förbjudits helt och hållet 
eller för dem som är under 18 år, får den 
inte inom näringsverksamhet spridas bland 
konsumenterna. Om det har bestämts att en 
film vid filmgranskningen inte får förevisas 
för dem som är under 16 år, får programmet 
inte heller spridas bland yngre personer. Om 
det har bestämts att sedlighetssårande, för
råande eller andra dylika avsnitt skall av
lägsnas ur en film, får denna spridas utan 
granskning endast om avsnitten har avlägs
nats (3 §). 

I 8 § videolagen stadgas på vilka grunder 
spridning av videoprogram och andra bild
program kan förbjudas. Ett program får inte 
godkännas för spridning l) om det är uppen
bart lagstridigt eller 2) om programmet, med 
hänsyn till det sätt på vilket händelserna har 
skildrats eller det sammanhang i vilket de 
har framställts, är osedligt eller förråande 
eller om programmet genom att uppväcka 
skräck eller på något annat sätt är ägnat att 
inverka skadligt på den psykiska hälsan. En
ligt straffstadgandet i lagens 16 § är det för
bjudet att sprida bl.a. program som inte har 
granskats på lagstadgat sätt samt att sprida 
program i strid med granskningsbeslut eller 
lagens 3 §. 

Spridning av våldsskildringar anses ha 
olika slag av skadliga verkningar. Vålds
skildringar anses bl.a. fungera som incita
ment till våldshandlingar genom att de av
trubbar åskådarna känslomässigt. Framförallt 
anses de inverka indoktrinerande och lära ut 
våldsamma beteendemönster. De undersök
ningar som gjorts av dessa effekter har givit 
delvis motstridiga resultat. En relativt stor 
enighet råder emellertid om att de negativa 
effekterna på ett avgörande sätt korrelerar 
med åskådarnas ålder, bakgrund och attity
der samt med de förhållanden under vilka 
skildringarna visas. Det anses vara skadliga-
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re att barn och ungdomar regelbundet och 
länge tittar på våldsskildringar än att de ser 
någon enstaka skildring av grovt våld. Ge
nom kriminalisering av kommersiell sprid
ning av råa våldsskildringar är det möjligt 
att styra framförallt barns och ungdomars 
vanor i fråga om att se på videofilmer. Svå
righeterna att ordna effektiv övervakning 
talar för att utsträcka kriminaliseringen ock
så till distribution som riktar sig till vuxna. 

Mot en kriminaliseringen av spridningen 
av våldsskildringar har som argument an
förts att det inte finns några tillräckligt enty
diga bevis på skadeverkningarna. Det anses 
även vara skäl att iaktta särskild återhållsam
het när yttranderätten begränsas med straff
rättsliga metoder. Det förbud som intogs i 
strafflagen år 1983 måste ses som en kom
promiss mellan dessa olika uppfattningar. 
Förbudets centrala betydelse är att det stöder 
samhällets övriga åtgärder för att utveckla 
attityderna mot våld. Mot denna bakgrund 
behövs förbudet alltjämt, även om det inrik
tas uteslutande mot vissa ytterlighetsfeno
men. Totalt sett kan utbudet och konsumtio
nen av våldsunderhållning inte nämnvärt 
begränsas genom åtgärder av detta slag. De 
primära styrningsmekanismerna är uppfost
ran och undervisningen samt kultur- och 
mediepolitiken. 

l mom. Enligt regeringens proposition 
med förslag till ändring av 16 kap. straffla
gen (RP 116/1982 rd) skulle definitionen av 
begreppet spridning av våldsskildring nära 
anknytas till de grunder enligt vilka film
granskningsmyndigheterna förbjuder förevis
ning av filmer. Uttrycket "rått våld" i gällan
de 16 kap. 26 § avser närmast vålds
skildringar vilkas förevisning filmgransk
ningsmyndigheterna har förbjudit eller som 
skulle ha förbjudits om de hade granskats. 

Våldsskildringar kan anses vara grova på 
många olika grunder. Det är vanligen fråga 
om skildringar av grova gärningar som riktar 
sig mot människors liv eller hälsa. stadgan
det kan tillämpas också på skildringar av 
våld mot djur. Skildringar som skall anses 
vara råa kan t.ex. visa sadistisk misshandel, 
tortyr eller stympning. Ämnesvalet kan 
emellertid inte i sig anses ha en avgörande 
betydelse. En skildrings råhet måste be
dömas i sitt sammanhang. Vid helhetsbe
dömningen skall särskilt beaktas hur våldet 
framställs, t.ex. om framställningen är ytterst 
detaljerad, utdragen och bygger på upprep
ningar. Intrycket av rått våld förutsätts ofta 

vara så realistiskt att publiken kan uppfatta 
de skildrade händelserna som möjliga i det 
verkliga livet. 

Enligt stadgandets ordalydelse kan en film 
eller upptagning anses skildra grovt våld 
trots att den endast delvis innehåller sådant 
material. Det är dock klart att skildringen 
som en helhet har betydelse vid prövningen 
av detta straffstadgandens tillämplighet. Som 
rå våldsunderhållning kan uttryckligen be
traktas filmer som kännetecknas av att 
våldssekvenserna är dominerande och många 
till antalet, särskilt när de följer direkt på 
varandra. 

I den föreslagna paragrafens l mom. räk
nas de straffbara gärningsfornerna upp. Det 
skall således vara förbjudet att saluföra eller 
att till uthyrning bjuda ut eller sprida eller i 
detta syfte tillverka eller i landet föra in fil
mer eller andra rörliga bilder eller upptag
ningar innehållande rörliga bilder som visar 
rått våld. Syftet med kriminaliseringen är att 
påverka närmast den kommersiella sprid
ningen av våldsskildringar. Förslaget skiljer 
sig i någon mån från gällande 16 kap. 26 § 
l mom. strafflagen. Den viktigaste ändring
en är att det inte längre föreslås vara straff
bart att överlåta enstaka upptagningar inne
hållande rått våld, utan att verksamheten 
förutsätts vara relativt omfattande eller fort
löpande. Det gällande stadgandets uttryck 
"överlåter" har i förslaget ersatts med ut
trycket "sprider". Såsom spridning av vålds
skildring betraktas enligt det föreslagna lag
rummet inte enbart saluföring av olika upp
tagningar utan också verksamhet där ett stör
re antal kopior av en upptagning saluförs 
eller bjuds ut till uthyrning, sprids, tillverkas 
eller förs in i landet. 

Våldsskildringar kan spridas över datanät, 
antingen från person till person eller så att 
en upptagning innehållande rörliga bilder 
hålls allmänt tillgänglig. stadgandet kan 
tillämpas också på spridning av vålds
skildring via datanät. Att sända en sådan 
upptagning till en viss mottagare genom 
elektronisk dataöverföring faller, då det inte 
är fråga om spridning, utanför stadgandets 
tillämpningsområde, liksom då en enstaka 
upptagning sänds med posten. Om däremot 
sådana våldsskildringar som avses i stadgan
det sänds till flera mottagare eller via ett da
tanät hålls tillgängliga för allmänheten, är 
det fråga om sådan spridning som avses i 
stadgandet. 

Den av justitieministeriet tillsatta yttrande-
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frihetskommissionen utreder som bäst vilka 
verkningar bl. a. revideringen av l O § rege
ringsformen har på lagstiftning som begrän
sar yttrandefriheten. Den kommission som 
undervisningsministeriet tillsatt utvärderar 
däremot behovet att omorganisera för
handsgranskningen av filmer. Det förelig
gande förslaget bygger på gällande lag, så i 
förslaget tas inte ställning till de frågor som 
kommissionerna utreder. 

straffskalan för spridning av våldsskildring 
föreslås vara böter eller fängelse i högst två 
år. Skärpningen av maximistraffet i förhål
lande till det nuvarande sex månaders 
fängelsestraffet har samband med skärpning
en av maximistraffet för spridning av sedlig
hetssårande bilder. Enligt lagförslagets 24 § 
3 mom. kan en film eller upptagning eller 
dess värde samt den ekonomiska fördelen av 
ett brott dömas förverkade. 

2 m om. I den föreslagna paragrafens 2 
mom. stadgas vissa begränsningar när det 
gäller straffstadgandets tillämpningsområde. 
Paragrafen överensstämmer med gällande 16 
kap. 26 § 2 mom. 

I nyhets- och dokumentärprogram skildras 
ofta synnerligen rått våld t.ex. på krigsskå
deplatser, i samband med sociala oroligheter 
samt vid verkställarrdet av grymma straff. 
Det förekommer också att en konstnärligt 
värdefull film har våld som ett tema. A v 
dessa orsaker är det befogat att i lagförslaget 
uttryckligen ange att vad som stadgas i l 
mom. inte skall tillämpas om det skall anses 
befogat att återge våld på grund av att fil
men eller upptagningen är av en sådan natur 
att den tjänar spridning av information eller 
på grund av att den har ett uppenbart konst
närligt värde. Det är inte möjligt att entydigt 
slå fast vilka typer av skildringar som har ett 
sådant konstnärligt värde att l mom. inte 
skall tillämpas på dem. I praktiken medför 
tillämpningen av detta stadgande inga allvar
liga problem, eftersom konstnärligt värdeful
la filmer i regel undergår filmgranskning, 
vilket innebär att andra meningen i den före
slagna paragrafens 2 mom. tillämpas på 
dem. 

Enligt momentets andra mening skall l 
mom. inte tillämpas om den skildring som 
filmen eller upptagningen innehåller har 
granskats och godkänts till förevisning i en
lighet med lagen om filmgranskning eller för 
spridning i enlighet med lagen om gransk
ning av videoprogram och andra bildpro
gram. Den på det föreslagna straffstadgandet 

baserade kontrollen är således subsidiär. Om 
granskningsmyndigheten har godkänt en 
film eller upptagning till förevisning eller 
för spridning finns det inte därutöver något 
behov att bedöma samma skildring från 
straffrättslig synpunkt. 

För uteslutande av straffbarhet skall den 
skildring som sprids så som avses i l mom. 
vara av samma innehåll som den vid gransk
ningen godkända filmen eller upptagningen. 
Om en film har godkänts till förevisning 
t.ex. på villkor att vissa våldssekvenser av
lägsnas ur den, kan det således vara straff
bart som spridning av våldsskildring att 
förevisa eller sprida filmen i oklippt skick. 

Enligt momentets tredje mening skall 
straff inte utdömas för tillverkning eller im
port av en upptagning, om tillverkaren eller 
importören uppenbart har haft för avsikt att 
låta den framställning som ingår i upptag
ningen granskas före saluförandet, utbjudan
det till uthyrning eller överlåtelsen av upp
tagningen. Motsvarande stadgande finns i 
gällande 16 kap. 26 § 2 mom. 

19 §. Spridning av pomogrqfisk bild 

Det föreslagna kapitlets 19-21 § § inne
håller nya stadganden om s.k. pornografiska 
produkter. 

Den gällande lagen angående undertryck
ande av osedliga publikationers spridning 
stiftades år 1927 för att uppfylla de förplik
telser som följde av att Finland anslutit sig 
till 1924 års internationella konvention om 
undertryckande av spridningen av och han
deln med osedliga publikationer. I och med 
de förändrade attityder som råder i samhället 
har också tillämpningen av lagen förändrats. 
I praktiken fungerar pornografistadgandena 
på ett annat sätt än vad som avsågs när de 
stiftades. 

En för det straffrättsliga ansvaret central 
fråga är enligt den gällande lagen vad för 
slags produkt det är fråga om. Om en pro
dukt är pornografiskt är det straffbart att 
sprida den. Om en produkt inte kan anses 
kränka tukt och anständighet är det däremot 
tillåtet att sprida den. 

Enligt den nämnda lagens l § är det straff
bart att offentligen eller med undvikande av 
offentlighet hålla till salu eller sälja eller på 
annat sätt utsprida eller på ett ställe som är 
tillgängligt för allmänheten utställa alster 
som sårar tukt och anständighet, eller att i 
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sådant syfte inneha dylikt alster eller att till
kännage hur ett sådant kan erhållas. Med
hjälp till detta brott är straffbar, trots att 
medhjälp till s.k. politibrott i allmänhet inte 
är straffbar. Införsel eller utförsel eller för
sök därtill kan i enlighet med 46 kap. 4 eller 
5 § strafflagen straffas såsom smuggling 
eller lindrig smuggling. Ett brott som har 
begåtts genom tryckalster är ett tryckfrihets
brott, för vilket åtal kan väckas av justitie
ministeriet. 

Enligt den gällande lagen är det tillåtet att 
inneha samt i landet föra in och ur landet 
föra ut pornografiska produkter för eget 
bruk. Straff har i praktiken huvudsakligen 
ådömts personer som yrkesmässigt har sålt 
pornografiska produkter och som i detta syf
te har importerat dem. 

Föremål för sådant förfarande som enligt 
lagen är förbudet kan vara "alster" av vilket 
slag som helst, t.ex. tryckalster, skrifter, 
bildalster och andra produkter, t.ex. statyer, 
grammofonskivor och andra ljudupptagning
ar, filmer och videokassetter. Som alster i 
denna bemärkelse betraktas emellertid inte 
sångframföranden, deklamation samt teater
och andra föreställningar, vilka kan vara 
straffbara som offentlig kränkning av sedlig
heten enligt gällande 20 kap. 9 § l mom. 
strafflagen. Utöver straffstadganden innehål
ler lagen angående undertryckande av osed
liga publikationens spridning konfiskations
stadganden (2 § l mom.) och ett stadgande 
om husrannsakan (3 §). Genom en lagänd
ring som gjordes år 1957 har i lagen tagits 
in ett stadgande enligt vilket en periodisk 
publikation kan dras in interimistiskt och för 
viss tid (2 § 2 mom.). I det sammanhanget 
inrättades också nämnden för övervakning 
av osedliga publikationer. Denna har till 
uppgift att ge justitieministeriet utlåtanden i 
ärenden som gäller tillämpning av lagen 
samt att i enskilda fall lägga fram förslag till 
sådana åtgärder som avses i lagen. 

Den gällande lagen känner inte till sådana 
begrepp som "pornografisk" utan i den an
vänds uttrycket "som sårar tukt och anstän
dighet" och "osedlig". I vardagsspråket an
vänds ordet "pornografisk" om samma före
teelse som i den gällande lagen då denna 
använder uttrycket "som sårar tukt och an
ständighet". 

strafflagens stadganden om sexuellt bete
ende har under förra seklet och den första 
hälften av detta sekel återspeglat en s.k. ab
solut sexualmoral. Också den år 1927 stifta-

de lagen angående undertryckande av osed
liga publikationers spridning måste anses ge 
uttryck för en sådan moraluppfattning. De 
offentliga attityderna till dessa frågor var på 
den tiden relativt samstämmiga och sexualfi
entliga. 

De ekonomiska och sociala förändringarna 
i samhällsstrukturen har lett till att också 
attityderna till och synen på sexualiteten har 
förändrats. I och med industrialiseringen, 
urbaniseringen och internationaliseringen har 
den absoluta sexualmoralen fått ge vika för 
en uppfattning som understryker sexualnor
mernas relativitet. Utvecklingen har lett till 
en differentiering av attityderna. 

Det råder för närvarande stora menings
skiljaktigheter om innebörden av begreppet 
pornografiska produkter. Varje definition är 
i detta avseende kultur- och värdebunden. 
Uppfattningarna om begreppets innebörd 
varierar inte bara beroende på plats och ort 
utan också beroende på åldersklass och soci
al tillhörighet. I ett urbaniserat och sekulari
serat samhälle som dagens Finland är det 
uppenbarligen omöjligt att uppnå enighet om 
innebörden och avgränsningen av det värde
relativa pornografibegreppet. För att kunna 
avgöra om ett visst alster eller en viss pro
dukt eventuellt är pornografisk måste man 
således besvara frågan om alstret eller pro
dukten till följd av sitt innehåll, sitt fram
ställnings- eller distributionssätt eller av nå
gon annan orsak kan väcka anstöt hos män
niskor. 

Som den viktigaste motiveringen till den 
rättsliga regleringen i dessa avseenden an
gavs tidigare pornografins förmodade negati
va verkningar i form av ökad sexualbrotts
lighet och ökade sexuella avvikelser. Forsk
ningen har emellertid gett motstridiga resul
tat i fråga om verkningarna. Samhällets in
ställning till pornografi dikteras numera 
framförallt av olika pedagogiska och kultur
politiska uppfattningar. 

Den gällande lagen reglerar tillverkning, 
import och innehav av osedliga alster i 
spridningssyfte samt spridning och utställan
de av sådana alster. Frågan om alstren får 
spridas och åtgärder vidtas i spridningssyfte 
är beroende av alstrens egenskaper eller art, 
dvs. av huruvida de kan anses såra tukt och 
anständighet. Spridningssättet har ingen be
tyqelse för bedömningen av tillåtligheten. 

A ven om straffbarheten enligt den gällan
de lagen bestäms utgående från uttrycket 
"som sårar tukt eller anständighet" förklaras 
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innebörden av detta uttryck inte i lagen. Det 
är inte överhuvudtaget möjligt att på ett ex
akt och generellt godtagbart sätt definiera ett 
uttryck av det slaget. Tukt och anständighet 
är värdeladdade begrepp som får sin inne
börd av de i samhället vid respektive tid
punkt förhärskande attityderna. 

Användningen av värdeladdade begrepp i 
lagstiftningen har den fördelen att rättspraxis 
kan anpassas till förändrade synsätt utan att 
några lagstiftningsåtgärder behöver vidtas. 
Under den tid pornografilagstiftningen varit i 
kraft har tillämpningspraxis ändrats märk
bart. Användningen av specifikt värdeladda
de uttryck kan å andra sidan medföra rättslig 
osäkerhet, eftersom domstolarna kan tilläm
pa lagen på olika sätt. Särskilt förundersök
ningsmyndigheternas åtgärder kan anses vara 
inkonsekventa och slumpmässiga och ibland 
bli utsatta också för oskälig kritik. Om var
iationerna i rättspraxis avspeglar de skillna
der i attityderna som faktiskt råder på olika 
håll i landet, kan en viss oenhetlighet i prax
is försvaras. Polisen har inte resurser att sys
tematiskt övervaka att pornografilagstiftning
en iakttas. Anledningen till att åtgärder vid
tas är oftast att polisen utsätts för påtryck
ningar från något offentlig eller annat utom
stående håll. Orsaken kan också vara någon 
slumpmässig händelse, och inte i första hand 
t.ex. pornografiförsäljningens omfattning och 
art. Overvakningssystemet fungerar för när
varande inte tillfredsställande. 

Utgångspunkten får revideringen av por
nografilagstiftningen är tryckfrihetskommis
sionens betänkande (kommittebetänkande 
1973: l). Syftet med de stadganden som nu 
föreslås bli reviderade är att inskränka kri
minaliseringen till gärningsformer om vilkas 
straffbarhet det råder omfattande enighet. I 
synnerhet är det meningen att trygga enskil
da människors rätt att i sin normala miljö 
slippa bli ofrivilligt konfronterade med por
nografi. Däremot är det inte meningen att 
genom kriminaliseringar ingripa i hurdant 
erotiskt eller pornografiskt material vuxna 
människor skaffar sig privat, utan offentlig
het. 

Från denna princip föreslås tre undantag, 
nämligen barnpornografi, våldspornografi 
och pornografi som skildrar tidelag. Artikel 
34 i Förenta nationernas konvention om bar
nets rättigheter innebär ett flertal förpliktel
ser att skydda barn mot alla former av sexu
ellt och annat utnyttjande. I synnerhet skall 
konventionsstaterna vidta alla lämpliga åt-

370036 

gärder för att förhindra att barn utnyttjas i 
pornografiska föreställningar och pornogra
fiskt material. Att det är tillåtet att sälja eller 
på annat sätt sprida barnpomografiska bilder 
och bildupptagningar är ägnat att upprätthål
la sådan produktion av barnpornografi som 
enligt Finlands lagstiftning är eller kan vara 
förenad med brott. Samma synpunkter kan 
anföras på våldspornografi, dvs. på bilder 
och bildupptagningar som kombinerar sexu
ella och våldsbetonade element. Förbudet 
mot s.k. djurpornografi måste ses mot bak
grund av delvis samma målsättningar. En 
bidragande orsak till avkriminaliseringen av 
tidelag ansågs på sin tid vara att det inte är 
rationellt att genom strafflagstiftning försöka 
påverka sjukliga beteenden av det slaget. 
Skildringar av tidelag tyder emellertid på en 
klandervärd inställning till förhållandet mel
lan människor och djur. Det är därför moti
verat att motarbeta sådana skildringar också 
med straffrättsliga medel. Produktion av 
djurpornografiskt material är inte en i sam
ma bemärkelse sjuklig företeelse som tide
lag, utan syftar snarare till att utnyttja andras 
sjukliga beteende ekonomiskt. 

Slopandet av kriminaliseringen av porno
grafiska produkter, som hittills huvudsakli
gen varit baserad på produkternas innehåll, 
betyder inte att samhället godtar eller gynnar 
pornografi. Den människosyn och de sexuel
la attityder som kommer till uttryck genom 
pornografin står ofta i konflikt med de ideal 
som framhålls i uppfostran och samhällspoli
tiken samt med strävan efter likställdhet 
mellan könen. I detta avseende skiljer sig 
pornografi inte i någon större utsträckning 
från annan s.k. lätt underhållning. Utnyttjan
det av straffrättsliga medel för kvalitativ och 
innehållsmässig styrning av litteratur eller 
underhållning kommer emellertid i fråga en
dast i undantagsfall, för att gallra ut uppen
bart skadliga inslag. 

l mom. Enligt den föreslagna paragrafen 
gör sig den skyldig till spridning av porno
grafisk bild som saluför eller till uthyrning 
bjuder ut eller sprider eller i detta syfte till
verkar eller i Jandet för in bilder eller bil
dupptagningar som på ett sedlighetssårande 
sätt framställer barn, våld eller tidelag. 

Gärningsformerna i det föreslagna stadgan
det påminner om dem som nämns i det före
slagna stadgandet om spridning av vålds
skildring. Enligt det föreslagna stadgandet 
skall det inte vara straffbart att överlåta en
staka bilder eller upptagningar. För att vara 
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straffbar förutsätts verksamheten vara rela
tivt omfattande eller fortlöpande. Såsom 
spridning av pornografisk bild anses enligt 
det föreslagna lagrummet inte enbart salufö
ring olika bilder eller upptagningar utan ock
så verksamhet där flera kopior av en och 
samma bild eller upptagning hålls till salu 
eller till uthyrning, sprids, tillverkas eller 
importeras. 

Spridning av pornografiska bilder över 
datanät skall bedömas på samma sätt som 
ovan anges i motiveringen till stadgandet om 
spridning av våldsskildring. Upprepade över
låtelser pedofiler emellan skulle fylla rekvi
sitet för spridning. 

Brottet kan fullbordas genom förmedling 
av en bild eller bildupptagning. Det kan vara 
fråga antingen om enstaka bilder t.ex. foto
grafier och av dessa tillverkade kopior, eller 
om rörliga bilder i form av t.ex. filmer och 
videoband. Syftet med straffstadgandet är att 
skydda barn mot sedlighetssårande gärning
ar. Det är därför inte nödvändigt att gene
rellt utsträcka straffstadgandet till målade, 
tecknade eller på motsvarande sätt tillverka
de bilder. På sådana bilder skall det före
slagna stadgandet tillämpas endast om ett 
barn har stått modell för bilden på ett mot
svarande sätt som vid fotografiering, och 
slutresultatet tydligt föreställer ett barn på ett 
sedlighetssårande sätt. 

Vid bedömningen av om en film eller en 
videoupptagning framställer barn eller våld 
på ett sedlighetssårande sätt, skall enligt för
slaget i tillämpliga delar iakttas de grunder 
på vilka en film eller ett bildprogram kan 
förbjudas enligt lagen om filmgranskning 
och lagen om granskning av videoprogram 
och andra bildprogram. Brottsrekvisitet upp
fylls i allmänhet då det är fråga om en kom
bination av sexualitet och barn respektive 
sexualitet och våld, då programmet dess
utom, med hänsyn till hur händelserna har 
avbildats eller i vilket sammanhang de har 
visats, är osedligt eller förråande. Det måste 
emellertid observeras att rekvisitet för sprid
ning av pornografisk bild är snävare än när 
det gäller grunderna för förbjudande av 
osedliga filmer samt andra video- och bild
program. Det föreslagna straffstadgandet 
omfattar endast barn- och våldspornografi 
samt skildring av tidelag. Frågan om vad 
som avses med tidelag torde inte orsaka lika 
svåra tolkningsproblem. Det är uttryckligen 
fråga om ett med samlag jämförbart um
gänge mellan ett djur och en människa. 

Det är inte möjligt att enbart utgående från 
den på en bild uppträdande personens för
modade ålder avgöra om bilden eller bild
upptagningen föreställer ett barn. Eftersom 
barnpornografiska bilder företrädesvis produ
ceras utomlands är det inte alltid möjligt att 
få redan på modellens faktiska ålder. Model
len kan förbli okänd också på bilder som har 
framställts i Finland. A v väsentlig betydelse 
är att bilden kan konstateras föreställa en 
person som inte ännu har uppnått en full
vuxen människas sexuella mognadsnivå. 
Tolkningen av stadgandet kan ytterligare 
baseras på lagförslagets 20 kap. 6 § där en 
skyddsåldersgräns för samlag med barn be
stäms. Som en förbjuden barnpornografisk 
bild kan således anses t.ex. en bild eller 
bildupptagning som föreställer ett samlag 
eller en därmed jämförbar akt där åtminsto
ne den ena parten är en person som till sin 
biologiska utveckling uppenbart är under en 
femtonårings nivå. 

Att en bild föreställer ett naket barn inne
bär inte i sig att den är pornografisk. Detta 
förutsätter att barnet avbildas på ett sedlig
hetssårande sätt. Vid bedömningen måste det 
fåstas avseende vid flera omständigheter, 
såsom modellens ålder, hur modellen fram
ställs, på vilket sätt bildens sexualitet 
kommer till uttryck och vilken helhetsupp
fattning betraktaren får av bilden. 

Våldspornografi är en kombination av 
osedlighet och våld. Som exempel på 
våldspornografi kan nämnas en bildupptag
ning som skildrar en situation som, om den 
vore verklig, skulle uppfylla rekvisitet för 
våldtäkt enligt lagförslagets 20 kap. l §. 
Våldspornografi kan t.ex. skildra avklädning 
av en person som utsätts för annat än sexu
ellt våld. En förutsättning är också i detta 
fall att våldsskildringen är allmänt sedlig
hetssårande till sitt framställningssätt. Lik
som i fråga om tillämpning av 18 § förut
sätts skildringen vara tämligen realistisk. 
Lekfulla skildringar eller skildringar av vilka 
det klart framgår att parterna är införstådda 
med det som sker faller utanför tillämp
ningen av stadgandet. 

För att det skall vara fråga om våldspor
nografi förutsätts det enligt paragrafen att 
våld framställs på ett sedlighetssårande sätt. 
Det behöver inte vara fråga om sådant rått 
våld som avses i den föreslagna paragrafen 
om spridning av våldsskildring. 

Tidelag avser uttryckligen ett med samlag 
jämförbart umgänge mellan ett djur och en 
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människa. Rekvisitet har avsiktligt utformats 
så snävt som möjligt. Avsikten är inte att 
utsträcka tillämpningen av stadgandet till 
andra djurbilder som är avsedda att vara 
sexuellt upphetsande. T.ex. användning av 
föremål som tillverkats för sexuell stimulans 
i en sådan skildring uppfyller inte de i stad
gandet angivna förutsättningarna, men kan 
eventuellt bedömas som djurskyddsbrott, 
lindrigt djurskyddsbrott eller djurskyddsför
seelse. 

A v de begränsningar som föreslås när det 
gäller straffbarheten för spridning av por
nografi följer att skildring av sexuellt um
gänge mellan två införstådda, av- eller på
klädda vuxna i bilder, filmer eller videoupp
tagningar inte skall bestraffas som spridning 
av pornografisk bild. Däremot kan spridning 
av sådana bilder eller upptagningar vara 
straffbar såsom sedlighetssårande marknads
föring enligt förslaget till 21 §. 

straffet för spridning av pornografisk bild 
föreslås vara böter eller fångelse i högst två 
år, dvs. detsamma som för spridning av 
våldsskildring. Särskilt spridning av barn
pornografi kan anses förutsätta en strängare 
påföljdsnivå än för närvarande. 

2 m om. Tillämpningsområdet för stadgan
det om spridning av pornografisk bild före
slås bli begränsat på samma sätt som när det 
gäller stadgandet om spridning av vålds
skildring. Begränsningsstadgandet föreslås 
gälla granskningspliktiga filmer, video- och 
andra bildprogram samt t.ex. fotografier. 

straffstadgandet gäller för det första inte 
sådana kombinationer av sexualitet och 
skildring av barn, våld eller tidelag, som till 
följd av bildens eller bildupptagningens in
formativa karaktär eller uppenbara konstnär
liga värde skall anses vara motiverade. I 
tidningspressen samt i nyhets- och dokumen
tärprogram skildras ibland verkligen inträffa
de sexual- eller våldsbrott eller visas utdrag 
ur program som har konstaterats uppfylla 
rekvisiten för brott av det slag som avses i 
det föreslagna stadgandet. Det är inte möj
ligt att utfårda entydiga regler om vilka ty
per av skildringar som på grund av sitt upp
enbara konstnärliga värde faller utanför till
lämpningsområdet för l mom. I praktiken 
kommer tillämpningen av stadgandet knap
past att vara förenad med några allvarliga 
problem, eftersom t.ex. konstnärligt betydan
de filmer i regel undergår filmgranskning. 

Utanför tillämpningsområdet för stadgan
det om spridning av pornografisk bild faller 

enligt förslaget också sådana filmer och upp
tagningar vilka har granskats och godkänts 
till förevisning i enlighet med lagen om 
filmgranskning eller för spridning i enlighet 
med lagen om granskning av videoprogram 
och andra bildprogram. Den på straffstad
gandet baserade kontrollen av filmer samt 
videoprogram och andra bildprogram före
slås således vara subsidiär. Om en gransk
ningsmyndighet har godkänt en film eller 
upptagning till förevisning eller spridning, 
föreligger det inte något ytterligare behov att 
bedöma samma framställning från straffrätts
lig synpunkt. 

För uteslutande av straffbarhet skall den 
skildring som sprids så som avses ovan 
vara identisk med den vid granskningen 
godkända framställningen. Om en film har 
godkänts t.ex. på villkor att vissa sedlighets
sårande sekvenser avlägsnas ur den, kan det 
således vara straffbart som spridning av por
nografisk bild att förevisa den i oklippt 
skick. En förutsättning för straffbarheten är 
också i detta fall att barn eller våld fram
ställs på ett sedlighetssårande sätt. Att före
visa en annan pornografisk sekvens som en
ligt granskningsmyndighetens beslut skall 
avlägsnas kan vara straffbart enligt 14 § la
gen om förrättande av filmgranskning eller 
enligt 16 § lagen om granskning av video
program och andra bildprogram. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
skall straff inte utdömas för tillverkning eller 
import av film och video- eller andra bild
program med pornografiskt innehåll, om 
tillverkaren eller importören uppenbart haft 
för avsikt att låta den framställning som in
går i upptagningen granskas före saluföran
det, utbjudandet till uthyrning eller överlåtel
sen av upptagningen. 

20 §. Innehav av barnpornografisk bild 

Enligt den gällande lagen angående under
tryckande av osedliga publikationers sprid
ning är det straffbart att inneha alster som 
sårar tukt och anständighet endast i det fall 
att innehavaren har för avsikt att sprida alst
ren. I allmänhet har man förhållit sig rest
riktivt till att kriminalisera innehavet av nå
got alster. När det gäller att bekämpa de 
specifika fenomenen har kriminaliseringar av 
detta slag inte bedömts ha någon större be
tydelse och det har därför ansetts att de sna
rare borde riktas mot dem som tillverkar och 
sprider alstren. 
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Syftet med kriminaliseringen av innehav 
av barnpornografisk bild är i första hand att 
skydda barn mot den typ av sexuellt utnytt
jande som produktionen av barnpornografi 
innebär. Ett annat argument för kriminalise
ring av sådant innehav är strävan att skydda 
de avbildade barnen från den integri
tetskränkning som spridningen av bilderna 
innebär. Man befarar också att pedofiler ut
nyttjar barnpornografi som ett sätt att locka 
eller förmå barn till sexuellt umgänge med 
vuxna. 

Som det viktigaste argumentet för en in
nehavskriminalisering anförs strävan att på
verka efterfrågan på barnpornografi och där
med risken för att barn blir offer för tillverk
ning av pornografi. Handeln med barnpor
nografi sker visserligen redan nu i smyg, 
eftersom försäljningen är straffbar. Eftersom 
de personer som köper sådant material är 
avvikande, är det osäkert i vilken mån en 
innehavskriminalisering kan påverka deras 
beslut att skaffa barnpornografiskt material. 
En innehavskriminalisering kan dock försvå
ra spridningen av barnpornografi eftersom 
det när sådant material påträffas inte längre 
kommer att vara nödvändigt att utreda om 
det är avsett för spridning. Det kan också 
antas att en täckande kriminalisering av 
barnpornografi underlättar polisens verksam
het i kampen mot den internationella por
nografihandeln. 

För att kriminaliseringen skall fungera ef
fektivt och för att eventuell slumpmässighet 
i dess tillämpning skall kunna minimeras 
måste den stödjas genom en fungerande 
övervakningsmöjlighet Därför föreslås det 
att tröskeln för husrannsakan vid utredning 
av brottsmisstankar som gäller innehav av 
barnpornografi skall sänkas. Å andra sidan 
är det viktigt att kriminaliseringen avgränsas 
så exakt som möjligt. Begreppet barnpor
nografi är adekvat som beskrivning på mate
rial som är föremål för handel och annan 
systematisk spridning, men det är problema
tiskt när det är fråga om att bedöma huruvi
da barnfotografier som påträffas hemma hos 
folk eller ingår i vetenskapliga verk kan an
ses såra tukt och anständighet. Problemet 
accentueras av att barnbegreppet är tolkbart. 
Ytterligare ett problem när det gäller att de
finiera barnpornografi består i att frågan om 
huruvida bilden ger ett osedligt intryck inte 
grundar sig enbart på själva bilden utan ock
så på betraktarens subjektiva tankar om och 
tolkning av den. 

De mest skadliga formerna av sexuellt ut
nyttjande av barn är samlag och därmed 
jämförliga sexuella handlingar. Innehavskri
minaliseringen bör i första hand gälla por
nografiskt material som förutsätter att barnet 
har utsatts för samlag eller något därmed 
jämförbart sexuellt övergrepp. Det är betyd
ligt svårare att bedöma om det är skäl att 
utsträcka innehavskriminaliseringen också 
till andra bilder av nakna barn. Sådana bil
der kan tas under förhållanden som är skad
liga för ett barns utveckling, t.ex. så att bar
net förmås att låta sig fotograferas i en situ
ation där någon annan i barnets åsyn utför 
en sexuell handling som kränker barnet. 
Strävan att förhindra att barn blir sexuellt 
utnyttjade på detta sätt talar för att inne
havskriminaliseringen utsträcks också till 
bildmaterial av detta slag. Nästan vilken 
som helst bild av ett naket barn kan bli ut
nyttjad på ett för barnet kränkande sätt. Det 
är emellertid otänkbart att en innehavskrimi
nalisering utsträcks till att gälla alla slags 
bilder av nakna barn. Det är relativt vanligt 
att föräldrar fotografer sina nakna lekande 
barn, vilket inte skadar barnen. Det finns 
inget behov att förbjuda innehav av sådana 
bilder. De flesta människor uppfattar inte 
bilderna som sedlighetssårande. Uttryckligen 
när det gäller bilder av detta slag är det be
traktaren som, utgående från sina subjektiva 
värderingar, uppfattar bilderna som oanstän
diga. Den som känner fotograferingssituatio
nen ser måhända ingenting oanständigt i en 
bild som från en utomståendes synpunkt kan 
vara kränkande för barnet. I material av det
ta slag är det uppenbarligen inte alltid själva 
bilden som är kränkande utan det sätt på 
vilken den används. Om en bild på ett naket 
barn sprids kränks barnets personliga integri
tet, även om bilden inte i och för sig är oan
ständig. En innehavskriminalisering är san
nolikt inte den rätta metoden att förebygga 
förfaranden av detta slag. Den typ av bild
material som innehavskriminaliseringen av
ser måste definieras snävare än i det före
slagna stadgandet om spridning av pornogra
fisk bild. 

Enligt förslaget skall ett innehav för att 
vara kriminaliserat avse en verklighetsbase
rad bild som visar ett barn i en samlagssitu
ation eller något därmed jämförbart sexuellt 
umgänge eller avbildat på något annat 
uppenbart sedlighetssårande sätt. Med sam
lag avses detsamma som i definitionsstad
gandet i lagförslagets 20 kap. (l O §). Det 
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föreslagna stadgandet kan tillämpas också på 
sexuellt inträngande i någons kropp med 
föremål. Syftet med att i stadgandet nämna 
sexuellt umgänge som är jämförbart med 
samlag är att tillämpningen av stadgandet 
skall kunna utsträckas till bilder som inte 
kan påvisas föreställa ett barn som har sam
lag men där ett eller flera barn avbildas så 
att bilden klart antyder att det är fråga om 
en situation som har samband med samlag 
eller om en sexuell handling som riktar sig 
mot ett barns könsorgan. 

Innehavsförbudet föreslås gälla också bil
der och bildupptagningar som framställer 
barn på något annat uppenbart sedlighetsså
rande sätt. Avsikten är att också detta rekvi
sit skall avgränsa tillämpningen av stadgan
det till material som utan tvivel kan betrak
tas som barnpornografi. Detta stadgande 
skall inte tillämpas på bilder föreställande 
nakna barn, inte ens om könsorganen syns, 
ifall bilderna inte uppfyller de förutsättning
ar som anges i lagrummet. Denna förutsätt
ning begränsar också tillämpningen av para
grafen till bilder där det oanständiga intryck
et beror på de associationer som bildkompo
sitionen väcker. Vid tolkningen av rekvisitet 
är det viktigt att komma i håg syftet med 
stadgandet, nämligen att skydda barn mot 
sexuellt utnyttjande. 

Begreppet barn har här samma innebörd 
som ovan i paragrafen om spridning av por
nografisk bild. 

Det primära syftet med stadgandet är att 
skydda barn mot sexuellt utnyttjande och 
även att minska den risk för kränkning av 
barns personliga integritet som även innehav 
av barnpornografiska bilder kan ge upphov 
till. Med tanke på dessa målsättningar är det 
tillräckligt att stadgandet gäller endast verk
lighetsbaserade bilder. Artificiellt datorfram
ställda bilder som inte föreställer ett verkligt 
samlag eller motsvarande situation, hör inte 
till stadgandets tillämpningsområde. Där
emot skall stadgandet tillämpas på bilder 
föreställande verkligt sexuellt utnyttjande, 
även om de avbildade personerna har gjorts 
oidentifierbara med någon teknisk metod 
eller på annat sätt. stadgandet skall tilläm
pas också på bilder av verkliga människor 
som genom fotomontage eller modifiering 
av bildmaterialet framställs i en samlagssitu
ation eller därmed jämförbart sexuellt um
gänge. stadgandet skulle också kunna till
lämpas på en sådan teckning eller annan 
bildkonstprodukt som så detaljerat avbildar 

ett verkligt samlag eller en motsvarande si
tuation, att den kan jämföras med en bild
upptagning. 

En förutsättning för gärningens straffbarhet 
är att innehavet är orättmätigt. A v de all
männa straffrättsliga principerna följer att 
det inte är straffbart att inneha material av 
detta slag för utredning av ett brottmål som 
hänför sig till dem. Polis- och åklagarmyn
digheterna samt de som vid en domstol ar
betar med mål som gäller barnpornografi gör 
sig inte skyldiga till brott genom att inneha 
brottsrelaterat material i den utsträckning 
som arbetet förutsätter. Inte heller en med
borgare som har hittat barnpornografiskt 
material eller genom en slump blivit inneha
vare till sådant gör sig skyldig till ett inne
havsbrott, om han utan obefogat dröjsmål 
förstör materialet eller överlämnar det till 
myndigheterna. 

Förutsättningen att innehavet skall vara 
orättmätigt behövs för att ange att innehav 
av barnpornografiskt material kan vara god
tagbart också av andra orsaker än de som 
nämns ovan. En godtagbar orsak kan basera 
sig t.ex. på lag. Enligt arkivlagen skall vissa 
handlingar hållas arkiverade en viss tid in
nan de får förstöras. Detta inkluderar hand
lingarna i mål som gäller spridning och in
nehav av barnpornografi. 

Mera problematiskt är i vilken mån inne
hav av material av det ifrågavarande slaget 
kan anses vara berättigat av andra än lag
stadgade orsaker. Myndigheterna kan t.ex. 
ha grundad anledning att för tryggande av 
en enhetlig rättspraxis uppbevara handlingar 
innehållande bilder av det ifrågavarande sla
get. En utgångspunkt kan anses vara att det 
är berättigat att samla och inneha också 
barnpornografiskt material som ingår i en 
vetenskaplig undersökning, om det är moti
verat med på forskningsändamålet På mot
svarande sätt är det berättigat att uppbevara 
vetenskapliga publikationer som innehåller 
material av detta slag. Detta gäller lika väl 
privata samlingar som bibliotek. Vidare kan 
det anses berättigat att uppbevara material 
för undervisningsändamåL I praktiken kan 
det knappast vara förenat med några svårig
heter att skilja publikationer av detta slag 
från andra publikationer. 

Med tanke på opinionsbildningen i sam
hället kan det vara viktigt att informations
medierna i vissa fall tillfälligt får inneha 
denna typ av material och rentav publicera 
vissa delar av det. Detta kan vara befogat 
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t.ex. för att påvisa att sådant material fort
farande sprids eller för att väcka diskussion 
om hur lagen tillämpas i praktiken. Också 
innehav i detta syfte kan således anses vara 
berättigat. 

Paragrafen gäller också innehav av barn
pornografiskt material som har anskaffats 
före den nya lagens ikraftträdande. Utgångs
punkten är den att materialet måste förstöras 
senast då lagen träder i kraft, ifall innehavet 
är rättmätigt. Detta gäller likaväl enskilda 
medborgare som sammanslutningar och sam
fund. Det kan eventuellt anses berättigat att 
uppbevara material som anskaffats före la
gens ikraftträdande, om samhälleligt godtag
bara skäl kan anföras för uppbevaringen. 
Om t.ex. informationsmedierna behöver ma
terial som de eventuellt redan förfogar över, 
för en eventuell framtida debatt om saken, 
kan innehavet sannolikt godkännas. I så fall 
får materialet inte publiceras i något annat 
sammanhang. 

Kravet på uppsåt gäller också detta brott. 
Gärningsmannen skall vara medveten om att 
han innehar material av ifrågavarande slag. 
Om bildmaterial av det slag som det är fråga 
om här har kommit i någons besittning utan 
hans vetskap eller om vederbörande då lagen 
trätt i kraft av förbiseende eller av okunnig
het försummat att förstöra material som har 
kommit i hans besittning i något tidigare 
skede, kan stadgandet inte tillämpas. Med
vetenhetskravet inbegriper också att gär
ningsmannen måste ha vetat att den avbilda
de är ett barn i den bemärkelse som stadgan
det avser och att bildmaterialet visar barn i 
samlagssituationer eller därmed jämförbart 
sexuellt umgänge eller framställda på något 
annat uppenbart sedlighetssårande sätt. Så
som ovan konstateras är avsikten att definie
ra bildmaterial av det slag som avses i stad
gandet på ett sådant sätt att det utesluter 
sedvanliga fotografier av barn. 

En person som sprider pornografiskt mate
rial gör sig i regel dessutom skyldig också 
till innehav av sådant material. Ifall det är 
fråga om en bild av det slag som avses i det 
ifrågavarande stadgandet uppfylls också rek
visitet i detta stadgande. I dessa fall är det 
motiverat att döma gärningsmannen endast 
för det brott som anses allvarligare, dvs. för 
spridning av pornografisk bild. 

Straffet föreslås vara böter eller fängelse i 
högst sex månader. Ett innehavsbrott kan i 
regel anses vara lindrigare än spridning av 
motsvarande material. Maximistraffet för det 

sistnämnda brottet föreslås vara fängelse 
två år. 

21 §. sedlighetssårande marknadsföring 

I de föreslagna pornografistadgandena är 
den straffrättsliga regleringen inte längre 
huvudsakligen baserad på produkternas in
nehåll. Innehållsbaserade forbud är enligt 
forslaget endast de som gäller spridning av 
barnpornografi, våldspornografi och por
nografi som skildrar tidelag samt därmed 
jämförlig verksamhet. Spridning av annat 
pornografiskt material kan, även om ma
terialets innehåll i sig är straffbart, på grund 
av det sätt på vilket spridningen sker vara 
värt en kriminalisering. I det föreslagna 
stadgandet om sedlighetssårande marknads
föring kriminaliseras spridning av sedvanlig 
pornografi då den sker på ett sätt som krän
ker enskilda människors rätt att i vardags
livet slippa konfronteras med pornografi mot 
sin vilja. 

Ordet pornografisk kan i princip samman
kopplas med fenomen av synnerligen varie
rande slag. Det kan appliceras på texter, bil
der, föremål (t.ex. skulpturer), filmer, video
och andra bildupptagningar, teater- och and
ra motsvarande föreställningar, skivor och 
band med ljudupptagningar samt radio- och 
televisionsprogram. Vid en eventuell av
gränsning av spridningssättet är det skäl att 
beakta att utgångspunkten för alla produkter 
uppenbarligen inte är densamma. En tryckt 
text i en bok eller annan publikation når i 
allmänhet inte läsarens medvetande utan 
hans aktiva medverkan. En bok eller tidning 
måste öppnas och läsas. Om en text känns 
stötande kan läsaren sluta läsa. Ingen kan 
således mot sin vilja konfronteras med skri
ven pornografi. Det finns således inte någon 
anledning att begränsa framläggandet och 
spridningen av pornografisk text på samma 
sätt som när det gäller bilder. Dessutom kan 
det påpekas att samtidigt som pornografi i 
bildmedier blir vanligare, uppfattas porno
grafiska texter som allt mindre stötande. 
Detsamma gäller ljudupptagningar på skivor 
och band. På spelning av förargelseväckande 
skivor och band kan tillämpas 21 § i det 
föreslagna kapitlet, om gärningen är sedlig
hetssårande. Samma lagrum kan tillämpas 
också på offentliga framföranden som är 
sedlighetssårande och därmed väcker anstöt. 

Syftet med det föreslagna lagrummet för
utsätter inte att det sätt på vilket text- eller 
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ljudupptagningar sprids skulle regleras i 
samma omfattning som det sätt på vilket bil
der, bildupptagningar och föremål sprids. 

Det kan vara fråga om sedlighetssårande 
marknadsföring endast i det fall att en sådan 
gärning som avses i det föreslagna stadgan
det har begåtts i förvärvssyfte. stadgandet 
gäller således inte sådana fall där privatper
soner utan något förvärvssyfte ger varandra 
pornografiska produkter. 

J mom. Enligt momentets l punkt är det 
förbjudet att till en person som inte har fyllt 
15 år överlämna bilder, bildupptagningar 
eller föremål som är sedlighetssårande och 
därför ägnade att väcka allmän anstöt. 

När det gäller spridning av pornografi an
ses barn vara en grupp som är i särskilt be
hov av skydd. Ansvaret för uppfostran av ett 
barn anses i allmänhet ankomma på för
äldrarna eller någon annan vårdnadshavare. 
Om det vore tillåtet att utan begränsningar 
överlämna pornografiskt material till ett barn 
kunde detta inverka störande på den del av 
uppfostran som bl.a. förutsätter att barnet får 
sexualundervisning och bibringas vissa atti
tyder till sexualitet. Undersökningarna visar 
också att den allmänna opinionen inte god
känner spridning av pornografi till barn. 

Förbudet att sprida pornografi till barn 
föreslås gälla endast bilder, bildupptagningar 
och föremål. Ett förbud mot spridning av 
pornografisk text är verkningslöst av den 
anledningen att det är omöjligt att övervaka. 
Det är ytterst svårt att göra skillnad mellan 
pornografisk text och erotiskt frispråkiga 
litterära beskrivningar. Ett stadgande som 
begränsar spridning av pornografisk text 
skulle inte vara meningsfullt, eftersom sexu
ella beskrivningar är vanliga inom skönlitte
raturen. 

Det är otvivelaktigt svårt att i praktiken 
övervaka ett förbud mot att till barn överlåta 
sedlighetssårande bilder, bildupptagningar 
eller föremål, eftersom en förutsättning för 
en överträdelse av förbudet är den av straff
stadgandet skyddade personens egen med
verkan. Det är i hög grad beroende av slum
pen om sådana brott uppdagas, uppenbarli
gen närmast av barnens föräldrars initiativ
kraft. Ju äldre barn det är fråga om, desto 
svårare är det för föräldrarna att övervaka 
vad de sysslar med på fritiden. Redan i 15-
17 -års åldern har barnen i allmänhet upp
nått en sådan självständighet att deras för
äldrar inte längre i nämnvärd utsträckning 
kan övervaka alla deras fritidssysselsätt-

ningar. Många ungdomar börjar förvärvsar
beta redan innan de blivit myndiga och har 
således pengar som de själva får disponera. 

Av de skäl som framförs ovan får en allt
för hög skyddsåldersgräns inte ställas upp. 
En lämplig åldersgräns kan anses vara 15 år. 

Med överlåtelse avses alla typer av åtgär
der som vidtas i förvärvssyfte och genom 
vilka en bild, bildupptagning eller ett före
mål övergår i ett barns besittning, t.ex. för
säljning, byte eller uthyrning. Det föreslagna 
stadgandet gäller t.ex. inte visande av en 
bild eller ett föremål eller förevisning av en 
bildupptagning i hemmiljö eller på en pri
vattillställning. Ett så omfattande förbud vo
re omöjligt att övervaka. 

Brottsbenämningen, dvs. sedlighetssårande 
marknadsföring, kan eventuellt förefalla 
egendomlig i vissa fall som l punkten kan 
tillämpas på. Huvudsyftet med det föreslag
na straffstadgandet är emellertid att förhin
dra att pornografi säljs till barn. En förut
sättning för tillämpningen av stadgandet är 
inte att verksamheten är systematisk. stad
gandet tillämpas också när överlåtelsen gäl
ler en enstaka pornografisk bild, en tidning 
som innehåller dylika bilder, eller en por
nografisk bildupptagning, t.ex. ett video
band. Enligt förslaget skall det också vara 
förbjudet att på beställning skicka pornogra
fiska tidningar till barn. 

Brottet är straffbart endast om det är upp
såtligt. Uppsåtet förutsätter vetskap om att 
den överlämnade produkten är pornografisk 
samt om att mottagaren inte har fyllt 15 år. 
T.ex. i det fall att en person som inte har 
fyllt 15 år per post beställer en pornografisk 
tidning eller videokassett och därvid osant 
uppger att han fyllt 15, vore det oskäligt att 
förutsätta att den som säljer produkten kont
rollerar beställarens ålder. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 punkt 
är det straffbart att offentställa ut till allmänt 
påseende bilder, bildupptagningar och före
mål som är sedlighetssårande och därigenom 
ägnade att väcka allmän anstöt. Avsikten 
med detta straffstadgande är att skydda per
soner som inte vill konfronteras med por
nografi. 

Det föreslagna stadgandet gäller bilder, 
bildupptagningar och föremål. Det gäller 
inte uppvisningar eller föreställningar, vilka 
i detta avseende regleras närmast i det före
slagna kapitlets 22 §, och inte heller skrivna 
texter eller skivor eller band med ljudupp
tagningar. Filmer, vi,deoband och andra bild-
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upptagningar berörs av detta utställningsför
bud närmast ifall innehållets pornografiska 
karaktär framgår också utan någon förevis
ning, t.ex. av påskriften på en kassett som 
har ställts ut till allmänt påseende. 

Förbudet mot förevisning av bilder, bild
upptagningar och föremål gäller offentlig 
utställande till allmänt påseende. Det gäller 
således i första hand på offentliga platser, 
t.ex. butiker, restauranger, för allmänheten 
öppna utställningslokaler, allmänna trafik
medel, buss-, järnvägs- och flygstationer, 
gator, vägar, torg, parker samt byggnaders 
väggar och andra jämförbara ställen som ett 
odefinierat antal människor har tillträde till 
antingen gratis eller mot betalning. Det kan 
också anses vara fråga om ett offentlig ut
ställande till allmänt påseende när bilder 
eller föremål på en enskild plats ställs upp 
så att de kan ses från en allmän plats. 

Vid bedömningen av om ett utställande till 
allmänt påseende skall anses vara klander
värd är det skäl att beakta också i vilken 
omgivning och under vilka förhållanden en 
bild, en bildupptagning eller ett föremål har 
visats. Om den som har han ställt ut bilden 
eller föremålet har vidtagit skäliga försiktig
hetsåtärder för att inte väcka allmän anstöt 
finns det ingen orsak att döma honom till 
straff. En sådan försiktighetsåtgärd kan t.ex. 
vara ett butiksnamn eller en särskild butiks
skylt eller annat meddelande som anger vil
ken typ av produkter som säljs i butiken. 

Enligt 3 punkten i den föreslagna paragra
fen är det straffbart att utan samtycke till
ställa någon bilder, bildupptagningar eller 
föremål som är sedlighetssårande och däri
genom ägnade att väcka allmän anstöt. Syf
tet med förslaget är framförallt att reglera 
postorderförsäljningen av pornografi. Sådant 
material kan emellertid tillställas någon ock
så på annat sätt än per post, tex. genom 
pornografibutikernas egna distributionssys
tem. Samtycket framgår oftast i och med 
beställningen av en produkt, men det kan 
också vara fråga om någon annan form av 
förhandsgodkännande av en försändelse. Om 
mottagaren i efterskott godkänner försändel
sen fullbordas brottet sedlighetssårande 
marknadsföring, men uttryckligen för denna 
typ av fall föreslås i kapitels 26 § att sedlig
hetssårande marknadsföring till denna del 
skall vara ett målsägandebrott 

Tillställaodet kan ske likaväl på normalt 
sätt med post som genom användning av 
företags eller organisationers interna distri-

butionssystem. 
Verbet "tillställer" betyder här att en bild, 

en bildupptagning eller ett föremål sänds 
som sådan, inte t.ex. rundradio- eller kabel
televisionssändning. 

Jämförbart med postbefordran kan vara att 
pornografiska bildupptagningar översänds 
till en annan person över ett datanät. I prak
tiken förutsätter detta att mottagaren har en 
sådan nätanslutning att han kan ta emot 
elektronisk bildpost Bilder kan på det sätt 
som avses i det föreslagna stadgandet till
ställas också per telefax. 

Till stadgandets tillämpningsområde skulle 
fortsättningsvis höra att en pornografisk pro
dukt direkt överlämnas till en person som är 
omedveten om dess karaktär och likaså att 
sådant material läggs i en annan persons 
postlåda. 

I den föreslagna paragrafens 4 punkt kri
minaliseras vissa typer av reklam och de
monstrationer av pornografiska produkter. 
Till detta brott gör sig den skyldig som på 
ett sätt som väcker allmän anstöt i en an
nons, broschyr, affisch eller annan reklam 
bjuder ut till försäljning eller förevisar en 
bild, bildupptagning eller ett föremål som är 
sedlighetssårande och därigenom ägnade att 
väcka allmän anstöt. Om motsvarande rek
lam och demonstrationer av skriftliga fram
ställningar eller ljudupptagningar som inne
håller pornografi stadgas i 2 mom. 

Själva reklamen eller produktförevisningen 
kan föreligga också i skriftlig form. Om 
tex. ett postorderföretag i en dagstidnings
annons på ett synligt sätt i detaljerade orda
lag beskriver vilket slags pornografi företa
get saluför, kan det vara fråga om sedlig
hetssårande marknadsföring. 

Den föreslagna paragrafens 4 punkt gäller 
inte reklam eller förevisning av andra än 
pornografiska produkter. I reklamen för 
många produkter utnyttjas erotiska eller 
sexuella associationer. Det måste emellertid 
observeras att bilder i samband med denna 
typ av reklam i sig kan vara sedlighetssåran
de i ytterlighetsfall eller kränka jämställdhe
ten mellan könen. Den föreslagna paragra
fens 2 punkt begränsar sedlighetssårande 
reklam. 

stadgandet gäller endast reklam i en an
nons, broschyr, affisch eller annan reklam 
eller förevisning i kommersiellt syfte. En 
straffbarhetsförutsättning är att reklamen 
framförs offentligt samt på ett sätt som 
väcker allmän anstöt. En annons som t.ex. 
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endast i allmänna ordalag nämner en viss 
pornografibutik och dess adress är enligt 
förslaget inte straffbar. Vanligen väcker rek
lam och marknadsföring inte allmän anstöt 
om vissa försiktighetsåtgäder för att undvika 
att väcka anstöt har vidtagits i samband med 
den. Enligt förslaget är det således inte 
straffbart att i försäljningssyfte göra reklam 
för pornografi t.ex. i en tidskrift som är spe
cialiserad på pornografi. 

straffet för sedlighetssårande marknadsfö
ring föreslås vara böter eller fängelse i högst 
sex månader. 

2 mom. Enligt detta moment skall den 
straffas som på ett sätt som väcker allmän 
anstöt offentligt genom en annons, broschyr 
eller affisch eller på annat sätt genom rek
lam bjuder ut till försäljning eller förevisar 
en upptagning som innehåller text eller ljud 
som såsom sedlighetssårande är ägnade att 
väcka allmän anstöt. 

Det är inte nödvändigt att i samma omfatt
ning reglera det sätt på vilket upptagningar 
som innehåller text eller ljud sprids, som det 
sätt på vilket bilder, bildupptagningar eller 
föremål sprids. Det är dock möjligt att göra 
reklam för eller förevisa också text- eller 
ljudupptagningar på ett sådant sätt att det 
väcker allmän anstöt. Det som nämnts i 
samband med l mom. 4 punkten om reklam 
och förevisning gäller också upptagningar 
som innehåller text eller ljud. Också i detta 
fall är det en förutsättning för straffbarhet, 
förutom att reklamen eller förevisningen 
väcker anstöt, att innehållet i upptagningen 
också är ägnat att väcka allmän anstöt. 

22 §. Offentlig kränkning av sedligheten 

I gällande 20 kap. 9 § stadgas om offent
lig kränkning av sedligheten. Detta brott gör 
sig den skyldig till som offentligen handlar 
på ett sätt som sårar tukt och sedlighet och 
därigenom åstadkommer förargelse. straffet 
är fängelse i högst sex månader eller böter. 

Det gällande stadgandet har kunnat tilläm
pas närmast i tre typer av fall. För det första 
har det tillämpats på s.k. blottare. För det 
andra har det tillämpats på personer som 
haft sexuellt umgänge på allmän plats. För 
det tredje har stadgandet kunnat tillämpas på 
sedlighetssårande offentliga föreställningar, 
t.ex. på restaurangers och liknande ställens 
s.k. sexshower som innehållit samlag. 

Ett stadgande som motsvarar det ifrågava
rande momentet måste alltjämt anses vara 

370036 

behövligt. Det är emellertid inte fråga ett 
sexualbrott i den bemärkelsen att det skulle 
kränka någons individuella rätt att bestämma 
om sin egen sexualitet. Det är snarare fråga 
om ett mot den allmänna ordningen riktat 
brott som väcker anstöt hos en oförberedd 
åskådare eller en åskkådare som ofrivilligt 
blir vittne till gärningen. Följaktligen är det 
motiverat att ta in stadgandet om offentlig 
kränkning av sedligheten i anslutning till 
pornografistadgandena. 

I det föreslagna lagrummet ingår ingen 
närmare definition av begreppet sedlighets
sårande handling. Det är inte möjligt att en
tydigt definiera sådana handlingar eftersom 
de beroende på sammanhanget kan ta sig 
olika uttryck. Ett beteende som på en nudist
strand betraktas som sedvanligt solbadande 
kan t.ex. vid en allmän tillställning betraktas 
som en offentlig kränkning av sedligheten. 
Som en kränkning av detta slag kan betrak
tas sådana ibland i praktiken förekommande 
fall där en naken s.k. streaker plötsligt 
springer ut på en idrottsplan under pågående 
idrottstävling. En förutsättning för att en 
sådan blottare skall straffas är emellertid inte 
att handlingen begås inför en stor publik. 
För offentlig kränkning av sedligheten be
straffas också den som blottar sig inför en
skilda människor eller som har samlag i en 
park eller på någon liknande plats. 

Typiskt för en handling som begås offent
ligt är att den kan åses av ett på förhand 
odefinierbart antal människor även om den 
skulle äga rum t.ex. i en privatbostad. Rek
visitet för det ifrågavarande brottet kan så
ledes uppfyllas genom att gärningen obehin
drat kan åses av gatupubliken. 

Det föreslagna straffstadgandet om offent
lig kränkning av sedligheten kan tillämpas 
också på olika typer av offentliga framföran
den som klart överskrider anständighetens 
gränser. Det kan t.ex. vara fråga om fram
förande av särskilt oanständiga texter i elek
troniska massmedier eller vid en tillställning 
som är avsedd för allmänheten, restaurang
och andra shower som innehåller samlag 
eller från konstnärlig synpunkt omotiverade 
liknande inslag i teater- och motsvarande 
föreställningar. 

En förutsättning för att en sedlighetssåran
de handling skall vara straffbar är att den 
väcker anstöt. För att den skall vara straffbar 
krävs det inte att handlingen väcker allmän 
anstöt, eftersom brottet kan fullbordas också 
inför en fåtalig publik. Om ingen av åskå-
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darna eller av dem som ser gärningen tar an
stöt fullbordas brottsrekvisitet inte, även om 
t.ex. en restaurangshow genomförs på ett 
erotiskt synnerligen avancerat sätt. Den som 
har för avsikt att för en publik uppföra ett 
program av detta slag måste således på ett 
med hänsyn till omständigheterna tillräckligt 
tydligt sätt på förhand meddela av vilken art 
programmet är, för att säkerställa att det inte 
väcker anstöt hos publiken. 

Det föreslagna straffstadgandet om offent
lig kränkning av sedligheten är subsidiärt, 
vilket innebär att det inte tillämpas om straff 
för gärningen stadgas på något annat ställe i 
lag. Det kan t.ex. vara fråga om straffstad
gandena som gäller spridning av pornogra
fisk bild, sedlighetssårande marknadsföring 
samt om vissa av sexualbrottsstadgandena i 
20 kap. 

straffet för offentlig kränkning av sedlig
heten föreslås vara fängelse i högst sex må
nader. Den gällande straffskalan är likadan. 

23 §. Samlag med nära släkting 

straffstadgandena om blodskam ingår i 
gällande 20 kap. 7 §. Paragrafens l mom. 
om blodskam med avkomling tillämpas i det 
fall att någon har samlag med eget barn eller 
dess avkomling. Endast förhållandets äldre 
part straffas för gärningen. Om t.ex. ett vux
et barn har samlag med sin förälder gör sig 
endast föräldern skyldig till en straffbar gär
ning. Enligt 2 mom., som gäller blodskam 
mellan syskon, kriminaliseras samlag mellan 
broder och syster eller halvbroder och halv
syster. 

Familjen är fortfarande en central institu
tion från samhällets synpunkt. Det är viktigt 
för individen att känna gemenskap och i 
synnerhet unga personer mår bra av att upp
leva ett tryggt nät av människorelationer 
omkring sig. Därför är det skäl att också 
genom strafflagstiftningen skydda en funge
rande familjedynamik och avvärja hot mot 
den. sexuella förhållanden mellan föräldrar 
och barn utgör ett hot mot familjens inre 
sammanhållning. Barn tar på många sätt 
skada, t.ex. i form av störningar i den psy
kosociala utvecklingen, av att bli sexuellt 
utnyttjade av sina föräldrar. Det finns många 
goda skäl att motverka sexuella förhållanden 
mellan föräldrar och barn. 

Kriminaliseringen av blodskam eller incest 
har motiverats på varierande sätt, ibland 
med behovet att skydda familjelivet, ibland 

genom att framhålla hälsoriskerna av en 
eventuell kumulering av degenerativa arvs
anlag hos nära släktingars gemensamma 
barn. Hela stadgandets berättigande har ock
så ifrågasatts på den grunden att det vikti
gaste syftet med stadgandet, dvs. att skydda 
barn mot sexuellt utnyttjande, kan beaktas i 
straffstadgandena om sexuellt umgänge med 
barn. 

Det gällande stadgandet, som begränsar 
straffbarheten för blodskam med avkomling 
till endast den äldre parten, avspeglar den 
uppfattningen att avsikten är att skydda barn 
framförallt medan de ännu är unga och bor 
tillsammans med sina föräldrar. Denna syn
punkt kan beaktas också genom att sexuellt 
umgänge med barn kriminaliseras som så
dant eller genom att särskilt betona det för
kastliga i sexuella förhållanden inom famil
jekretsen mellan föräldrar och barn. Det är 
härvid skäl att beakta att barn som biolo
giskt sett inte är släkt med den ena föräldern 
i familjen är i en mera utsatt ställning än de 
egna biologiska barnen. 

Familjestrukturen har under de senaste 
decennierna antagit nya former. En stor del 
av alla äktenskap slutar med skilsmässa och 
det uppkommer nya typer av familje- och 
parförhållanden. Förändringarna i familje
strukturen kan öka de sexuella spänningarna 
inom familjen. Det är inte längre ändamåls
enligt att utforma stadgandena om barnets 
sexuella integritet utgående från biologiskt 
släktskap utan de måste utformas så att de 
skyddar barnet mot sexuellt utnyttjande, 
oberoende av om den som förgriper sig på 
barnet är en biologisk släkting eller ej. Nya 
stadganden om detta föreslås i 20 kap. om 
sexualbrott. 

Risken for att ett barn till föräldrar som är 
nära släkt med varandra skall få en ärftlig 
sjukdom är inte väsentligt mycket större än 
den är for barn till föräldrar som inte är 
släkt. I släkter där det inte förekommer ärft
liga sjukdomar är denna risk t.o.m. mindre. 
En jämförelse mellan frekvensen av ärftliga 
sjukdomar hos barn till nära släktingar och 
motsvarande frekvens for hela befolkningen 
visar att incestfallen inte ens teoretiskt har 
någon betydelse i detta avseende. I våra da
gar kan det inte heller anses vara självklart 
att incestuösa förhållanden resulterar i att det 
föds barn. Preventivmedel används allmänt 
och metoderna och medlen är effektiva. Då 
stadgandena om blodskam senast reviderades 
anfördes inte längre den förmenta allvarliga 
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folkhälsorisken som ett argument för straff
barheten. 

Ett inceststadgande är inte längre ett ända
målsenligt sätt att skydda minderåriga mot 
sexuellt utnyttjande. Som ett argument för 
straffbarheten kan i detta avseende inte hel
ler anföras att incestuösa förhållanden med
för avsevärda hälsorisker. sexuellt umgänge 
mellan nära släktingar kränker inte heller 
nödvändigtvis parternas sexuella integritet. 
Däremot kan sexuella förhållanden också 
mellan fullvuxna släktingar anses kränka och 
äventyra familjeinstitutionen och relationerna 
inom familjen i ett vidare perspektiv och 
således äventyra den allmänna ordningen. 

J mom. Enligt det föreslagna stadgandet är 
det straffbart att ha samlag med sitt barn 
eller dess avkomling, med sin förälder eller 
dennas förälder eller far- eller morförälder 
eller med sitt syskon. Föremål för den först
nämnda gärningen kan således vara en släk
ting i rakt nedstigande eller uppstigande led, 
även om endast tre led nämns av praktiska 
skäl. 

Enligt den gällande lagen utsträcks straff
barheten för blodskam inte till ett barn som 
har könsumgänge med sin förälder. Sett ur 
den synvinkeln att brottet äventyrar famil
jerelationerna gör sig båda parterna då en 
förälder har sexuellt umgänge med sitt barn 
skyldiga till en lika klandervärd gärning, 
förutsatt att det är fråga om ett frivilligt 
sexuellt umgänge mellan myndiga personer. 
A v den anledningen skall enligt förslaget 
både barnet och föräldern kunna dömas för 
samlag med nära släkting. I praktiken kan 
ansvarsbördan väga över på någondera par
ten. Om barnet ännu står i ett klart beroen
deförhållande till sin förälder kan barnets 
ansvar vara mindre och det kan således vara 
motiverat att inte väcka åtal mot barnet, så
framt inte gärningen enligt den föreslagna 
paragrafens 2 mom. lämnas obestraffad. Om 
däremot föräldern är mycket ålderstigen och 
åtminstone i fysiskt hänseende den klart sva
gare parten, kan förälderns gärning bedömas 
i motsvarande mån lindrigare. 

stadgandet gäller endast samlag mellan 
personer som är biologiskt släkt i rätt upp
eller nedstigande led. Det kan således inte 
tillämpas på sexuellt umgänge mellan ett 
adoptivbarn och en förälder eller inom en 
familj mellan en styvfar eller styvmor och 
ett barn till den andra föräldern. Också i 
dessa fall kan däremot eventuellt tillämpas 
vad som i förslaget till 20 kap. stadgas om 

sexuellt uttnytjande av barn. 
Också när det gäller sexuellt umgänge 

mellan syskon begränsas straffbarheten till 
biologiska syskon. stadgandet kan inte till
lämpas på sexuellt umgänge mellan barn 
som har olika föräldrar och lever i samma 
familj eller som tidigare har bott ihop. stad
gandet är inte heller tillämpligt på halvsys
kon. 

Också när det gäller samlag mellan syskon 
kan den ena partens andel i gärningen vara 
dominerande, i synnerhet om åldersskillna
den mellan parterna är stor och den ena än
nu är relativt ung. Också i dessa fall är det 
skäl att bedöma klandervärdheten i vardera 
partens gärning skilt för sig, även om ut
gångspunkten är den att myndiga personer 
själva är ansvariga för avgöranden som fal
ler inom ramen för deras sexuella självbe
stämmanderätt. 

Med samlag avses i stadgandet detsamma 
som i lagförslagets definitionsstadgande, 
dvs. 20 kap. 11 § l mom. straffbara är såle
des såväl vaginala, orala som anala samlag 
mellan nära släktingar. Också detta stadgan
de är således neutralt i fråga om parternas 
sexuella inriktning. De skadeverkningar på 
människarelationerna inom en familj som 
blir följden av att nära släktingar har samlag 
med varandra är inte beroende av samlags
sättet och inte heller av parternas kön, dvs. 
om de är av samma eller olika kön. 

stadgandet gäller inte andra former av 
sexuellt umgänge än samlag. Redan den om
ständigheten att straffbarheten utsträcks till 
samtliga former av samlag innebär att till
lämpningsområdet blir väsentligt mycket 
större än enligt det gällande stadgandet. Om 
tillämpningen av stadgandet skulle utsträckas 
till att gälla också handlingar som är jämför
bara med samlag eller eventuellt också till 
andra typer av handlingar som berör den 
sexuella integriteten, skulle följden bli svåra 
gränsdragningsproblem. Därför föreslås ett 
möjligast tydligt stadgande som täcker de 
allvarligaste fallen, trots att också vissa 
handlingar som är nära jämförbara med sam
lag kan negativt inverkan på familjerelatio
nerna. 

Försök till detta brott föreslås inte vara 
straffbart. Det vore uppenbarligen mycket 
svårt att i praktiken att definiera tidiga för
söksstadier och problemen skulle sannolikt 
vara av ett annat slag än de som är förenade 
med ett förhållande som har utvecklats till 
sexuellt umgänge. Försök är inte straffbart 
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heller enligt den gällande lagen. I fråga om 
tidpunkten då gärningen fullbordas kan hän
visas till den vedertagna tolkningen av när 
ett heterosexuellt samlag är fullbordat. 

Det anses vara fråga om samlag med nära 
släkting också när den ena parten inte har 
fyllt 18 år. Om den andra parten är barnets 
förälder fullbordas därvid även brottet sexu
ellt utnyttjande av barn (20 kap. 6 och 
7 §§). På fallet skall då tillämpas båda stad
gandena. Om gärningsmannen har tvingat 
den andra parten till samlag så som stadgas i 
föreslagna 20 kap. 1-3 §§eller förmått den 
andra parten till samlag under sådana förhål
landen som avses i kapitlets 5 § l mom. 3 
punkten eller samtidigt gjort sig skyldig till 
sexuellt utnyttjande enligt 5 § 2 mom., skall 
de sistnämnda stadgandena tillämpas utöver 
stadgandet om samlag med nära släkting. 

Gärningen är tillräkenbar endast såsom 
uppsåtlig. Om gärningsmannen inte vet att 
den andra parten står i ett sådant släktskaps
förhållande till honom som avses i stadgan
det, är handlingen inte uppsåtlig. 

För samlag med nära släkting kan dömas 
böter eller fängelse i högst två år. straff
maximum har bestämts med beaktande av 
att i regel också rekvisitet för något annat 
brott uppfylls i de allvarligaste fallen. T.ex. i 
fråga om samlag mellan en förälder och 
dennas barn under 18 år kan i regel dess
utom tillämpas föreslagna 20 kap. 7 §, vilket 
innebär att straffmaximum höjs i enlighet 
med stadgandena om gemensamt straff i 7 
kap. 

2 mom. För samlag med nära släkting 
döms inte den som var yngre än aderton år 
när han eller hon haft samlag med sin egen 
förälder eller dennes förälder och inte heller 
den som tvingats eller på ett lagstridigt sätt 
förmåtts till samlag. 

Redan av de allmänna straffrättsliga prin
ciperna följer att den som tvingats till en 
gärning inte kan dömas till straff för denna. 
Enligt förslaget anses inte heller den göra 
sig skyldig till en straffbar gärning som efter 
mindre påtryckning än tvång har haft samlag 
med en släkting. I förslaget nämns inte vilka 
straffstadganden som åsyftas med uttrycket 
"på ett lagstridigt sätt förmåtts". I förslaget 
till 20 kap. om sexualbrott stadgas om detta 
i 5 § under rubriken "sexuellt utnyttjande". 
Det vore oskäligt att ställa till straffrättsligt 
ansvar en person som genom en straffbar 
gärning har förmåtts att delta i ett brott. 
Mellan släktingar torde i praktiken kunna 

komma i fråga endast sexuellt utnyttjande 
under sådana förhållanden som avses i 
nämnda 5 § l mom. 3 punkten samt i 
samma paragrafs 2 mom. 

Vidare föreslås, att den som är yngre än 
18 år inte skulle dömas för detta brott, om 
han eller hon haft samlag med sin egen för
älder eller dennes förälder. Den gällande 
lagen innehåller ingen kriminalisering av ett 
barns deltagande i ett samlag med sin för
älder. Då en person som är yngre än 18 år 
har samlag med sin förälder, torde man i 
regel kunna utgå ifrån att den äldre personen 
med utnyttjande av sin ställning har tvingat 
eller förmått barnet till samlaget. Detta torde 
man kunna ha som utgångspunkt också då 
man bedömer ett sexuellt förhållande mellan 
den som är yngre än 18 år och dennes far
eller morförälder. Ifall den äldre parten i 
förhållandet undantagsvis skulle tillhöra en 
ännu äldre generation än far- eller morför
äldrarna, kan den yngre parten inte antas ha 
varit föremål för påtryckning, vilket innebär 
att det inte finns orsak att befria honom eller 
henne från ansvar. 

24 §. stadganden om påfölj"der 

I lagförslagets 24 § stadgas om andra 
straffpåföljder för de i kapitlet reglerade 
brotten. Enligt den föreslagna paragrafens l 
mom. kan den som döms för djurskyddsbrott 
samtidigt förklaras ha förverkat sin rätt att 
hålla djur. Enligt 2 mom. kan ett transport
medel som har använts för olaglig inresa i 
landet dömas förbrutet till staten. I 3 och 4 
mom. stadgas om förverkandepåföljder i 
samband med spridning av våldsskildring, 
spridning av pornografisk bild, innehav av 
barnpornografisk bild, sedlighetssårande 
marknadsföring och hasardspel. 

l m om. Enligt förslaget kan den som 
döms för djurskyddsbrott eller lindrigt djur
skyddsbrott, samtidigt dömas att förverka sin 
rätt att hålla djur. Djurhållningsförbud skulle 
också kunna meddelas en person som enligt 
54 § l mom. djurskyddslagen döms för djur
skyddsförseelse och kan anses olämplig eller 
oförmögen att sörja för djurens välbefinnan
de. Djurhållningsförbudet skulle kunna med
delas för viss tid eller så att det blir beståen
de, och det kunde gälla hållande av vissa 
djurarter eller djurhållning i allmänhet. Djur
hållningsförbud skulle också kunna medde
las en person som lämnas obestraffad av 
skäl som avses i 3 kap. 3 § strafflagen, dvs. 
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saknar förståndets bruk. Förbudet skulle gäl
la, även om ändring sökts, till dess att av
görandet har vunnit laga kraft. Djurhåll
ningsförbudet skulle vara en åtgärd som är 
beroende av prövning. 

En sådan förbudspåföljd ingår i 55 § i den 
nya djurskyddslagen, och en sådan fanns 
också i 15 § 4 mom. i den gamla djur
skyddslagen (lagen 777 /85). I regeringens 
proposition till djurskyddslag (RP 36/1995 
rd) konstaterades att man genom förslaget 
sänker tröskeln för att meddela djurhåll
ningsförbud. I propositionen anfördes att 
man genom stadgandet strävar efter att för
bättra djurens välbefinnande genom att för
bjuda en person som är olämplig eller oför
mögen att sörja för djurens välbefinnande att 
hålla djur. 

Det föreslagna stadgandet om djurhåll
ningsförbud har utarbetats med avseende på 
djurskyddslagens motsvarande stadgande och 
dess motiveringar. Därför skulle djurhåll
ningförbud kunna meddelas både den som 
döms för djurskyddsbrott och den som döms 
för lindrigt djurskyddsbrott. Dessutom kunde 
djurhållningsförbud meddelas den som döms 
för djurskyddsförseelse i enlighet med 54 § 
l mom. djurskyddslagen. Det ifrågavarande 
lagrummet innehåller ett straffstadgande gäl
lande sådan vanskötsel av djur som är lindri
gare än djurskyddsbrott och lindrigt djur
skyddsbrott Alla gärningar som avses i 54 § 
l mom. djurskyddslagen är dock inte sådana 
att de skulle påvisa olämplighet för djurhåll
ning. Därför är det enligt stadgandet en till
läggsförutsättning för djurhållningsförbud att 
gärningsmannen skall anses olämplig eller 
oförmögen att sörja för djurens välbefinnan
de. 

2 mom. I detta moment stadgas om förver
kande av transportmedel som har använts för 
olaglig inresa i landet (8 §). Det är beroende 
av prövning om ett transportmedel skall dö
mas förbrutet och syftet med konfiskationen 
är närmast att förhindra att nya brott av 
samma slag begås. På de begränsningar som 
gäller förverkande av egendom och på vär
dekonfiskation tillämpas 46 kap. 9-11 §§. 

En förverkandepåföljd kommer i fråga om 
ett transportmedel har byggts om på ett sätt 
som främjar brottet eller om transportmedlet 
huvudsakligen har använts för att begå såda
na brott. Dessa grunder överensstämmer 
med stadgandena om förverkande av trans
portmedel som har använts för att begå så
dana regleringsbrott som avses i 46 kap. 8 § 

3 mom. 
3 mom. I momentet stadgas om förverkan

depåföljder i samband med de brott som 
regleras i kapitlet. Enligt förslaget skall föl
jande föremål dömas förbrutna: 
- för spridning av våldsskildring använda 
filmer och andra upptagningar som gär
ningsmannen har i sin besittning, 
- sådana pornografiska bilder och bildupp
tagningar som avses i 19 §, 
- sådana barnpornografiska bilder eller bild
upptagningar som avses i 20 §, 
- bilder, bildupptagningar eller föremål som 
har använts vid sedlighetssårande marknads
föring och 
- hasardspelsbank och andra pengar och vär
deföremål som finns i ett organiserat ha
sardspel. 

Konfiskationspåföljden är inte beroende av 
vem som äger de nämnda föremålen. Före
mål för sedlighetssårande marknadsföring är 
enligt 21 § l mom. bilder, bildupptagningar 
eller föremål som såsom sedlighetssårande 
är ägnade att väcka allmän anstöt. Konfiska
tionspåföljden skulle gälla alla dessa föremål 
för marknadsföringen. Dessutom skulle på
följden gälla annonser, broschyrer, affischer 
och övirg reklam som används vid mark
nadsföringen. 

Föremål för sedlighetssårande marknadsfö
ring i enlighet med 21 § 2 mom. är text
och ljudupptagningar. Deras sedlighetssåran
de innehåll når inte någons medvetande utan 
personens egen medverkan. Sårandet beror 
därfår i de i 2 mom. avsedda fallen huvud
sakligen på den anstöt som reklamen väcker. 
Därför skulle konfiskationspåföljden enligt 
förslaget inte gälla text- eller ljudupptag
ningar. De reklamer som använts vid den 
sedlighetssårande marknadsföringen kunde 
dock dömas förbrutna till staten. 

4 mom. Med tanke på sådana fall då ovan 
nämnda bilder, upptagningar eller föremål 
har övergått till någon annan, förlorats eller 
förstörts, föreslås som subsidiär påföljd att 
deras värde helt eller delvis skall dömas för
verkat. stadgandet om möjligheten att döma 
till partiell värdekonfiskation är motiverat av 
den anledningen att det kan vara svårt eller 
rentav omöjligt att bestämma sådana bilders, 
bildupptagningars eller föremåls värde. 

I det föreslagna stadgandet finns slutligen 
en förtydligande hänvisning till vad som i 2 
kap. 16 § stadgas om förverkande av den 
ekonomiska fördelen av brott. 



158 RP 6/1997 ni 

25 §. Juridiska personers straffansvar 

strafflagens 9 kap. om juridiska personers 
straffansvar trädde i kraft den l september 
1995. Enligt dessa nya stadganden kan för 
brott som har begåtts i ett samfunds, en stif
telses eller någon annan persons verksamhet 
dömas till straff enligt vad som stadgas i 9 
kap. I kapitlet ingår allmänna stadganden 
om tillämpningsområdet för stadgandena om 
juridiska personers straffansvar, om förut
sättningarna för sådant ansvar, om sam
fundsbot och grunderna för fastställande av 
samfundsbot, om möjligheterna till åtalsef
tergift, om domseftergift, om jämkning, om 
verkställighet mm. Om tillämpningsområdet 
för juridiska personers straffansvar i sam
band med vissa brott skall stadgas särskilt. 

Behovet av straffansvar för juridiska per
soner är mest uppenbart i ekonomiska brott, 
då detta begrepp används i relativt vid be
märkelse, dock inte när det är fråga om 
brottstyper som bedöms vara relativt lindriga 
och inte heller när det är fråga om brott som 
fullbordats på ett relativt lindrigt sätt. Enligt 
den nya lagstiftningen aktualiseras frågan 
om juridiska personers straffansvar i sam
band med miljöbrott samt vid vissa ekono
miska brott, såsom subventionsbrott och reg
leringsbrott 

Merparten av de brott mot allmän ordning 
som regleras i det föreslagna kapitlet är av 
den arten att de sällan förekommer i juridis
ka personers verksamhet. Det föreligger så
ledes inget behov av att generellt hänföra 
detta kapitel till tillämpningsområdet för 
juridiska personers straffansvar. I kapitlet 
finns emellertid ett antal straffstadganden 
som det är motiverat att förena med detta 
slag av straffansvar. Dessa stadganden gäller 
djurskyddsbrott, anordnande av hasardspel, 
spridning av våldsskildring, spridning av 
pornografisk bild samt sedlighetssårande 
marknadsföring. 

Ett djurskyddsbrott uppfattas vanligen som 
en privatpersons grymma behandling av ett 
djur. Det finns emellertid flera typer av djur
hållningsföretag som ofta bedrivs av juridis
ka personer och där denna brottstyp kan 
förekomma. Häst- och boskapsuppfödningen 
i Finland domineras för närvarande av famil
jeföretag, men i och med att lägenheterna i 
framtiden eventuellt blir större kan också 
bolagsformen bli vanligare inom branschen. 
Bl.a. uppköparna och de företag som sköter 
transporterna av djur till slakterierna är i 

likhet med slakteriföretagen, pälsdjursfar
merna och företagen som föder upp försöks
djur för läkemedels- och kosmetikindustrin 
numera i allmänhet olika typer av juridiska 
personer. 

Hasardspel kan anordnas i samband med 
~_nnan affårsrörelse, t.ex. en restaurang. 
Aven om verksamhet som bedrivs i samband 
med sådan näringsutövning kan förenas dels 
med ett personligt straffansvar, dels med ett 
förbud att bedriva ifrågavarande näring, är 
det skäl att möjliggöra också tillämpning av 
stadgandena om juridiska personers straffan
svar. I synnerhet om brottet begås inom ett 
företag som äger flera restauranger eller in
om en verksamhet som bedrivs av ett före
tag som idkar någon annan omfattande af
fårsverksamhet, kan det vara befogat att 
ådöma också samfundsbot i sådana fall då 
förutsättningarna för en juridisk persons 
straffansvar uppfylls. 

Det centrala syftet med straffstadgandena 
om spridning av våldsskildring, spridning av 
pornografisk bild och sedlighetssårande 
marknadsföring är att reglera produktionen 
och distributionen av våldsunderhållning och 
pornografi. Denna underhållningsindustri 
och handel bedrivs i allmänhet av aktiebolag 
och andra juridiska personer. 

26 §. A talsrätt 

De flesta stadgandena i förslaget till l 7 
kap. gäller brott som hör under allmänt åtal. 
I samband med många av dessa brott vore 
det långsökt att betraktar någon som målsä
gande. En tydlig gärningsmanna-målsägande 
-relation kan emellertid påvisas i några fall 
där det redan på grund av brottets lindriga 
karaktär är motiverat att låta eventuella 
åtalsåtgärder bli beroende av målsägandens 
anmälan. 

Målsägandebrott är enligt förslaget för det 
första ofog ~.om inte har stört den allmänna 
ordningen. A ven om förslaget till 17 kap. 
enligt sin rubrik innehåller stadganden om 
brott mot allmän ordning avses med ofog 
vissa gärningar som närmast riktar sig mot 
individer och inte direkt mot den allmänna 
ordningen. Ofog av det slag som avses i 
13 § l mom. och betraktas som målsägan
debrott kan t.ex. bestå i att gärningsmannen 
för oväsen eller på något motsvarande sätt 
orsakar störning i ett privat kontor, i trafi
ken, i en fabrik eller på någon motsvarande 
plats. Ofog som avses i 4 punkten och som 
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skall betraktas som ett målsägandebrott kan 
t.ex. bestå i att gärningsmannen utan anled
ning använder nödbromsen i en hiss. 

Vidare föreslås att allmänna åklagaren inte 
får väcka åtal för sedlighetssårande mark
nadsföring som avses i lagförslagets 21 § l 
mom. 3 punkten, om inte målsäganden an
mäler brottet till åtal. Sändande eller annat 
överlämnande av sedlighetssårande bilder, 
bildupptagningar eller föremål till en annan 
utan dennes samtycke skall således enligt 
förslaget vara ett målsägandebrott 

27 §. A tgärdseftergift 

I 64 b § 2 mom. utlänningslagen finns ett 
särskilt stadgande om åtalseftergift, som gör 
det möjligt att i större utsträckning än van
ligt bevilja åtalseftergift då det är fråga om 
en ursäktlig gärning. Klandervärdheten i 
samband med detta slag av brott kan variera 
över en bred skala, beroende på om det är 
fråga om storskalig människasmuggling som 
gärningsmannen bedriver i personligt vin
ningssyfte eller för att gynna ett företag som 
han representerar, eller om gärningsmannen 
motiverad av en stark medkänsla ordnar in
resan för en utlänning som befinner sig i en 
svår situation. Enligt det föreslagna lagrum
met kan åtals- eller straffeftergift beviljas för 
ordnande av olaglig inresa ifall gärningen, 
med hänsyn till de omständigheter som lett 
till brottet och gärningsmannens skuld, bör 
anses vara ursäktlig. Vid bedömningen av 
gärningens ursäktlighet är det skäl att sär
skilt beakta gärningsmannens bevekelse
grunder samt hur säkra förhållandena är för 
utlänningen i dennes hemland eller i det 
land där han stadigvarande bor. 

1.5. 19 kap. Om äktenskapsbrott 

Gällande 19 kap. har numera endast två 
paragrafer, som vardera gäller tvegifte. Ka
pitlets 4 § gäller det fallet att endast den ena 
parten är gift sedan tidigare, medan 5 § gäl
ler s.k. ömsesidigt tvegifte. Innehållet i des
sa stadganden relateras i motiveringen till 17 
kap. De nämnda paragraferna kvarstår i sin 
ursprungliga utformning från år 1889. Kapit
lets 1-3 §§, som gällde bl.a. horsbrott, upp
hävdes år 1948. Ar 1987 upphävdes 6 §, 
som gällde trolovning såsom gift. 

Lagförslaget innebär att strafflagen inte 
längre kommer att innehålla några uttryckli-

ga stadganden om tvegifte. De gällande 
stadgandena avspeglar samhälleliga förhål
landen och värderingar som i hög grad av
viker från dagens. Det behövs inte längre 
några straffstadganden om tvegifte för att 
skydda äktenskapet eller för att förhindra 
missbruk av äktenskapslöften i människore
lationer. Ett effektivare sätt att rorhindra att 
flera äktenskap är i kraft samtidigt anses 
vara att myndigheterna på tjänstens vägnar 
undersöker förekomsten av eventuella äkten
skapshinder samt för uppdaterade befolk
ningsregister. Efter den revidering av äkten
skapslagen som företogs 1987 är stadgande
na om undersökning av äktenskapshinder 
helt tidsenliga. Om en gift person trots kont
rollsystemen har lyckats ingå ett nytt äkten
skap kan i allmänhet andra straffstadganden 
tillämpas, t.ex. de som gäller registeranteck
ningsbrott, bedrägeri, förfalskning eller in
givande av falskt intyg till myndighet. Dessa 
stadganden relateras i det avsnitt av motive
ringen till 17 kap. som handlar om försla
gets huvudpunkter. Gällande 19 kap. föreslås 
bli upphävt i sin helhet. 

1.6. 20 kap. Om sexualbrott 

1.6.1. Kapitelmotivering 

1.6.1.1. Systematik och regleringsbehov 

Under strafflagens giltighetstid har stad
gandena om sedlighetsbrott undergått två 
genomgripande revideringar. År 1926 ut
sträcktes bl.a. stadgandena om sexuellt ut
nyttjande av unga och barn till att även 
skydda personer av manligt kön och det för 
minderåriga stadgade skyddet mot sexual
brott förbättrades ytterligare, samtidigt som 
s.k. lönskaläge avkriminaliserades. Den sist 
nämnda ändringen motiverades med att mot
svarande avkriminalisering gjorts i de flesta 
andra länder samt med att stadgandet inte på 
länge hade tillämpats i Finland. Denna re
form gav uttryck för ett nytt tänkesätt. Ut
gångspunkten för strafflagens systematik i 
fråga om sexualbrott var ursprungligen att 
sexuallivet hör endast äktenskapet till. Brot
tet hor avkriminaliserades först år 1948. 

Utgångspunkten för den reform av straffla
gens 20 kap. som trädde i kraft år 1971 var 
principen om ett av moraluppfattningar obe
roende skydd för den enskilda individen. 
Man tog klarare avstånd från tanken att det 
sexuella beteendet med framgång kan styras 
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genom straffstadganden och utgick i stället 
från att strafflagstiftningen inte är ett ända
målsenligt instrument för att upprätthålla 
sexualmoralen. Reformen motiverades även 
med att uppfattningen om och attityderna till 
sexualmoralen undergått förändringar. I sam
band med reformen avkriminaliserades bl.a. 
homosexuella handlingar. Vidare samlades 
alla straffstadganden som hänförde sig till 
sexualiteten i ett och samma kapitel. Tidiga
re hade stadgandena om våldtäkt och där
med sammanhängade brott ingått i 25 kap., 
under rubriken "om brott emot annans fri
het". 

Det anses inte längre vara rationellt att 
förutsätta att stadgandena om sexualbrott 
skall upprätthålla eller åstadkomma sedlighet 
eller ett enhetligt sexuellt beteende. Det är 
numera allmänt accepterat att olika männi
skors sexualliv kan uppvisa synnerligen sto
ra variationer. sexualiteten är en väsentlig 
del av livet och kränkningar av den åstad
kommer ofta svåra skador. Det behövs där
för stadganden som skyddar den sexuella 
självbestämmanderätten eller integriteten. 
Utgångspunkten bör vara att var och en har 
rätt att själv bestämma om sitt sexuella be
teende, förutsatt att han inte kränker någon 
annans sexuella integritet. Dessutom behövs 
stadganden som skyddar barn mot sexuellt 
utnyttjande. 

Med tanke på den sexuella integriteten 
saknar det betydelse vilken typ av sexuell 
inriktning en kränkande handling represente
rar eller av vilket kön gärningsmannen eller 
offret är. stadgandena skall i detta avseende 
vara neutrala. För den sexuella integriteten 
saknar det likaså betydelse om parterna lever 
i äktenskap eller i ett annat parförhållande. 

Den mest typiska kränkningen av den 
sexuella integriteten består i att någon tving
as till sexuellt umgänge eller utsätts för en 
annan sexuell handling. I de allvarligaste 
fallen sker detta med våld eller hot om våld. 
Det är emellertid motiverat att kriminalisera 
också tvingande till samlag eller till någon 
annan i sexuell hänseende relevant handling. 
Att försätta en annan i ett försvarslöst till
stånd och utnyttja detta tillstån4. för samlag 
bör jämställas med tvingande. Aven utnytt
jande i någon lindrigare form kan kränka en 
annans sexuella integritet. straffbarheten bör 
därför utsträckas till gärningar som innebär 
att någon med utnyttjande av sin maktposi
tion förmår en annan till sexuellt umgänge. 
En sådan position intar den som utövar be-

stämmanderätt över eller övervakar unga 
personer eller som den andra av jämförbara 
skäl är synnerligen beroende av. Också den 
vars förmåga att försvara sig är väsentligt 
nedsatt skall skyddas mot sexuellt utnyttjan
de. 

Sådana situationer där den andra parten 
saknar förmåga att självständigt besluta om 
sitt sexuella beteende, antingen på grund av 
omognad eller sjukdom eller på grund av 
hjälplöshet i något annat avseende, är de 
mest problematiska från straffbarhetssyn
punkt Särskilt svårt är det att skydda unga 
personer mot sexuellt utnyttjande. T.ex. ab
soluta åldersgränser är lätta att tillämpa vid 
rättskipningen, men de leder oundvikligen 
till en begränsning av det sexuella umgänget 
mellan ungdomar. Det är därför skäl att 
försöka hitta en lösning som å ena sidan 
kriminaliserar sådana fall där vuxna utnyttjar 
unga personer sexuellt, men å andra sidan 
möjliggör en flexibel bedömning av ungdo
mars interna sexuella relationer. 

Med sexuellt ofredande avses i allmänhet 
att någon gör närmanden mot en person som 
förhåller sig avvisande. Närmandet kan vara 
antingen fysiskt eller verbalt. Det kan också 
ta sig uttryck i gester eller ske under andra 
former, på ett sätt som inte direkt kränker 
den andras fysiska integritet. 

sexuellt ofredande innebär en kränkning 
av en annan persons sexuella självbestäm
manderätt. Det är viktigt att förhålla sig seri
öst till problematiken och att bekämpa så
dant beteende. EU :s kommission utfärdade 
år 1991 en rekommendation (92/C 27/04) 
till medlemsstaterna om åtgärder för att öka 
medvetenheten om sexuella trakasserier samt 
uppmanade medlemsstaterna att med den 
offentliga sektorns arbetsplatser som förebild 
sträva efter att på arbetsplatserna skapa en 
anda som innebär att kvinnor och män re
spekterar varandras integritet. 

I många fall avspeglar sexuellt ofredande 
de allmänna attityderna inom arbetsmiljön. 
För att sådant beteende skall kunna bekäm
pas på arbetsplatserna måste det skapas en 
anda som inte accepterar ofredande. Attityd
förändringar kan fås till stånd bl.a. genom 
att öka kunskaperna och medvetenheten om 
problemet samt genom att utveckla relatio
nerna mellan arbetstagarna i riktning mot 
större jämställdhet. sexuellt ofredande kan 
sannolikt på ett ändamålsenligare sätt före
byggas genom utvecklande av annan lagstift
ning än strafflagen. Lagen om jämställdhet 
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mellan kvinnor och män (609/86) har år 
1995 kompletterats med stadganden som 
syftar till att förebygga sexuellt ofredande 
(206/95). Arbetsgivaren skall i mån av möj
lighet se till att arbetstagarna inte utsätts för 
sexuella trakasserier. 

Det faller sig inte naturligt att i kapitlet 
om sexualbrott ta in en kriminalisering av 
handlingar som kränker sexualmoralen men 
som inte kränker den sexuella självbestäm
manderätten. I den mån det fortsättningsvis 
anses nödvändigt att kriminalisera sådana 
gärningar, bör syftet vara att upprätthålla 
den allmänna ordningen. Det är därför ända
målsenligt att de sedlighetsbrottsstadganden 
som tjänar detta syfte införs bland de stad
ganden som gäller brott mot allmän ordning. 
I enlighet med detta tänkesätt har stadgande
na om spridning av pornografisk bild, inne
hav av barnpornografisk bild, sedlighetsså
rande marknadsföring, offentlig kränkning 
av sedligheten samt samlag med nära släk
ting tagits in i förslaget till 17 kap., som 
gäller brott mot allmän ordning. 

Från brottsförebyggande synpunkt är det 
viktigt att gärningsmannen ställs till svars 
för sitt handlande. Vetskapen om möjlighe
ten att bli fast och rädslan för påföljderna 
bidrar till att förhindra brottslighet. Genom 
den information som sprids om domstolsbe
handlingen påminns medborgarna om grän
serna för straffbart beteende, samtidigt som 
de negativa attityderna till brott befästs. Där
för ligger det i samhällets intresse att brott 
blir rättsligt behandlade och brottsoffren har 
i allmänhet inte givits rätt att fritt besluta 
om väckande av åtal. Ju allvarligare ett brott 
är desto större är i allmänhet samhällets in
tresse för att åtal väcks. De allvarligaste 
sexualbrotten bör därför i allmänhet lyda 
under allmänt åtal. F ör detta talar också den 
omständigheten att gärningsmannens möjlig
heter att utöva påtryckning mot offret för att 
förhindra en rättegång minskas om dessa 
brott lyder under allmänt åtal. 

A andra sidan förekommer det att uttryck
ligen sexualbrottsoffer vill slippa en rätte
gång. Offret skyggar t.ex. för den offentlig
het som en rättegång innebär eller vill und
vika behandling av sina intima angelägen
heter vid en förundersökning eller i en dom
stol. Mellan offret och gärningsmannen kan 
det dessutom finnas sådana bindningar att 
det i vissa fall är skäligt att låta offret av
göra om åtal skall väckas eller inte. Denna 
synpunkt accentueras om man konsekvent 

370036 

följer principen att sexualbrottsstadgandena 
skall tillämpas också på gärningar mellan 
makar. sexualbrott begås dessutom ofta un
der förhållanden som innebär att domstols
behandlingen förutsätter sådan medverkan 
från målsägandens sida som inte kan fås till 
stånd om saken tas upp till behandling mot 
målsägandens vilja. Särskilt när det gäller 
lindrigare sexualbrott kan målsägandens ut
sagor ha en avgörande betydelse för utred
ningen. För att brottet skall komma till myn
digheternas kännedom förutsätts det dess
utom i allmänhet att offret har beslutat att 
brottet skall utredas. Om målsäganden där
efter inte skulle ha någon möjlighet alls att 
påverka frågan om åtal skall väckas, kan 
resultatet bli att tröskeln för brottsanmälan 
höjs ytterligare. 

sexualbrotten bör i allmänhet lyda under 
allmänt åtal. Vid lindrigare sexualbrott i vil
ka det också kan vara fråga om målsägan
dens subjektiva upplevelse av brottet och 
t.ex. motiverat att ge gärningsmannen och 
målsäganden en möjlighet att fortsätta sitt 
samliv, bör målsäganden emellertid ha rätt 
att förhindra att åtal väcks. När det gäller 
åtalsprövningen i samband med relativt all
varliga sexualbrott vore det likaså undan
tagsvis ändamålsenligt att fästa avseende vid 
målsägandens efter noggrant övervägande 
framställda begäran om att åtal inte skall 
väckas. Vid alla åtgärder som rör barn, vare 
sig de vidtas av offentliga eller privata väl
färdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet (kon
ventionen om barnets rättigheter, FördrS 
60/91, 3 art. l stycket). Denna princip måste 
tas till utgångspunkt då man överväger hur 
åtalsrätten för sexualbrott riktade mot barn 
skall organiseras. Särskilt då det är fråga om 
ett relativt vuxet barn, kan rättegången vara 
en svår upplevelse för barnet och strida mot 
barnets bästa. Barnets bästa kan beaktas 
bäst, om de mot barn riktade sexualbrotten 
skulle underlyda allmänt åtal, men betydelse 
vid åtalsprövningen skulle ges åt målsägan
dens efter noggrant övervägande framställda 
begäran om att åtal inte skall väckas. Ifall 
det är fråga om de allvarligaste mot barn 
riktade sexualbrotten är det dock inte skäl 
att ge motsvarande betydelse åt målsägan
dens åsikt. 
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1.6.1.2. Gällande lagstiftning och bristerna 
i den 

1.6.1.2.1. Den gällande lagstiftningens mål 

Den senaste genomgripande revideringen 
av strafflagens 20 kap. om sedlighetsbrott 
skedde genom en lagändring som trädde i 
kraft år 1971. År 1994 gjordes vissa änd
ringar som bl.a. innebar att begränsningarna 
i fråga om straffbarheten av våldtäkt inom 
äktenskapet och frihetskränkande otukt slo
pades. 

Utgångspunkten för revideringen var att 
den enskilda individen skall skyddas obero
ende av vilka olika moraluppfattningar som 
råder (RP 52/1970 rd). stadgandena är emel
lertid inte konsekvent förenliga med denna 
utgångspunkt. Både 9 §, som skall skydda 
sedligheten, och 7 §, som kriminaliserar 
blodskam, avspeglar synsätt som inte är di
rekt förenliga med skyddet av den enskilda 
individen. I själva verket anger redan rubri
ken "Om sedlighetsbrott" att det är fråga om 
också annat än att skydda den enskilda in
dividen. 

I det år 1971 stadgade kapitlet har man 
inte kunnat beakta förpliktelserna i konven
tionen om skydd av barnets rättigheter. 

Kapitlets systematik är oklar. Dels innehål
ler kapitlet stadganden som passar illa in i 
sammanhanget, dels belastas systematiken 
av att stadgandena om sexuellt utnyttjande 
inte hålls i sär från stadgandet om sexuellt 
tvingande (2 § 2 mom.). När dessutom stad
ganden om de allvarligaste formerna av 
sexuellt tvingande ingår dels i l § om våld
täkt och dels i 2 § om frihetskränkande 
otukt, är det svårt att bilda sig en klar upp
fattning om området för straffbarheten. Ock
så den omständigheten att alla stadganden i 
kapitlet inte är neutrala med avseende på 
kön och sexuell inriktning är problematisk 
med tanke på systematiken. Också från prin
cipiell synpunkt är det ifrågasatt att såsom i 
gällande lag differentiera straffbarheten be
roende på sexuell läggning. Det finns ingen 
grund för att kräva en viss sexuell läggning 
som förutsättning för den sexuella integrite
ten och det finns heller ingen orsak att be
gränsa stadgandena som skyddar den sexuel
la integriteten till att gälla endast gärningar 
som tyder på en viss sexuell läggning. En 
individs sexuella läggning är summan av 
flera faktorer och det är varken rätt eller 
överhuvudtaget möjligt att i någon större 

utsträckning påverka individens sexuella 
läggning genom strafflagsstadganden. 
Tvångsåtgärder kan dessutom resultera i att 
en individ hindras att identifiera sig med sin 
sexuella läggning, med störningar i person
lighetsutvecklingen som följd. 

I Europarådets rekommendation (nr 
756/1981) uppmanas medlemsstaterna att 
bemöta homosexuella och heterosexuella 
jämlikt. Även Nordiska rådets rekommenda
tion (nr 17 /1984/j) kan anses förutsätta att 
en särskild straffrättslig reglering av homo
sexuella handlingar slopas. I de övriga nor
diska länderna har man officiellt uppställt 
som mål att i mån av möjlighet även i den 
övriga lagstiftningen bemöta homosexuella 
och heterosexuella jämlikt. 

De i den gällande strafflagen stadgade sär
skilda skyddsåldersgränserna för sexuella 
relationer mellan personer av samma kön (5 
§ 2 mom.) har i förening med uppmanings
förbudet (9 § 2 mom.) bidragit till att upp
rätthålla diskrimineringen av den homosexu
ella minoriteten, även om sexuella relationer 
mellan personer av samma kön har avkrimi
naliserats. Det är känt att denna diskrimine
ring och den ångest som den leder till för
orsakar bl.a. psykiska problem. 

1.6.1.2.2. Tvingande till sexuellt umgänge 

Kapitlets l § om våldtäkt är avsedd att 
omfatta de allvarligaste kränkningarna av 
den sexuella integriteten. Paragrafen täcker 
emellertid endast en del av dessa gärningar. 
Det är t.ex. inte motiverat att begränsa stad
gandet till att gälla endast heterosexuell 
våldtäkt där gärningsmannen är en man och 
offret en kvinna. Våldtäkt där offret är en 
person av samma kön är lika kränkande för 
den sexuella integriteten som en heterosexu
ell våldtäkt. Det är även skäl att stadgandet 
omfattar andra former av samlag än sådana 
där könsorganen förenas. Paragrafen gäller 
numera även våldtäkt inom äktenskap. 

Den i det gällande våldtäktsstadgandet an
givna förutsättningen att gärningsmannen 
skall utsätta offret för hot som innebär 
trängande fara har i den juridiska litteraturen 
givit upphov till tolkningsproblem och av
speglar den tidigare rådande uppfattningen 
att en kvinna med alla tillbudsstående medel 
skall motsätta sig våldtäktsförsök. En så hög 
tröskel uppställs inte längre i praktiken. A 
andra sidan framgår det inte heller tillräck
ligt klart av den nuvarande formuleringen 
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huruvida det kan vara fråga om våldtäkt i ett 
fall där gärningsmannen utan att ha fram
ställt något hot utnyttjar det faktum att offret 
är lamslaget av skräck. 

Förutsättningen att hotet skall innebära 
tvingande fara lämnar inte heller något svar 
på frågan om stadgandet kan tillämpas på ett 
sådant hot om våld eller någon annan gär
ning som skall verkställas vid ett senare till
falle. Den fara som är förenad med ett så
dant hot är större i samband med en våldtäkt 
än t.ex. i samband med rån eftersom den 
som begår en våldtäkt, till åtskillnad från en 
rånare, ofta är bekant med offret och lever i 
dettas närmiljö. 

I den gällande lagen är graderingen av de 
grövre och lindrigare gärningsformerna otill
räcklig. straffskalan för våldtäkt är exceptio
nellt vid och de grövsta gärningsformerna 
har inte alls differentierats från de andra. I 
förutsättningarna för tillämpning av den 
lindrigare skalan beskrivs inte tillräckligt 
utförligt kriterierna för att anse en våldtäkt 
begången under synnerligen mildrande om
ständigheter. T.ex. förhållandet mellan en 
gärningsman och en kvinna kan inte som 
sådant betraktas som en mildrande omstän
dighet. Gärningen anses vara lindrig fram
förallt om gärningsmannen använt eller hotat 
med endast lindrigt våld och i det fall att 
kränkningen av den sexuella självbestäm
manderätten varit ringa. Parternas sexuella 
självbestämmanderätt minskas inte av att de 
ingått äktenskap eller levat i ett etablerat 
parförhållande eller sällskapat med varandra 
före våldtäkten, och sådana omständigheter 
anger således inte att kränkningen av den 
sexuella självbestämmanderätten varit lin
drig. 

I det gällande kapitlets 2 § l mom. stad
gas om det fallet att någon i annat fall än 
det som avses i l § genom våld eller hot 
tvingar en annan till samlag eller annan 
otukt. Med våld och hot jämställs försättan
de av en annan person i sådant tillstånd att 
denne inte vet till sig eller inte kan värja 
sig. Momentet tillämpas numera också på 
brott som begås inom äktenskap. 

Kapitlets 2 § 2 mom. gäller sexuellt ut
nyttjande. Enligt lagrummet är det straffbart 
att utnyttja att någon inte vet till sig eller på 
grund av psykisk efterblivenhet, sjukdom 
eller annat svaghetstillstånd inte kan värja 
sig eller inse handlingens innebörd. Momen
tet skall även tillämpas när det är fråga om 
grovt missbrukande av den andras beroende 

ställning i förhållande till garmngsmannen 
eller utnyttjande av någons skyddslöshet 
eller nödställda läge. De straffbara gärning
arna är samlag och annan otukt. 

Det i paragrafen använda otuktsbegreppet 
är diffust. Ordet antyder att det är fråga om 
en i något avseende osedlig handling. De 
gärningar som betecknas som otuktiga är 
emellertid inte i sig sedliga eller osedliga. 
Gärningarnas klandervärdhet i de situationer 
som paragrafen avser är en följd ay att nå
gon påtvingats dem mot sin vilja. Aven om 
begreppet otukt väcker associationer om de 
gärningar som det är meningen att kriminali
sera, beskriver det dessa gärningar i stort 
sett från den utgångspunkt som redan fram
går av paragrafens övriga rekvisit. 

Paragrafens 2 mom. kan dessutom begrän
sa sjuka och handikappade människors sexu
alliv. stadgandet förutsätter inte att en per
son som inte kan försvara sig eller förstå 
innebörden av sina handlingar förmås till 
samlag, utan det räcker med att gärnings
mannen utnyttjar den andras skyddslösa lä
ge. Enligt den lag som föregick den gällande 
lagen förutsattes det att gärningsmannen 
"förmår" den andra, men denna förutsättning 
ströks i samband med revideringen. Detta 
motiverades med att i sakligt hänseende 
uppställer kravet på "förmående" inte några 
tilläggsförutsättningar för utnyttjandet och är 
därmed överflödigt. Om syftet med sexual
brottsstadgandena skall vara att skydda den 
sexuella självbestämmanderätten är det skäl 
att undvika straffbarhetskriterier som kan 
äventyra en viss personkategoris rätt till sex
ualliv. I stadgandet om sexuellt utnyttjande 
måste det därför klart anges att gärningen 
förutsätter att någons sexuella självbestäm
manderätt kränks. 

1.6.1.2.3. Sexuellt utnyttjande av barn 

En s.k. skyddsåldersgräns stadgas i gällan
de 3 § om otukt med barn. A v paragrafens 2 
mom. framgår att den allmänna skyddsål
dersgränsen är 16 år. Denna åldersgräns 
tillämpas om gärningsmannen har fyllt 16 
år. Enligt paragrafens l mom. är det straff
bart att ha samlag eller idka därmed jämför
bar otukt med en person som inte har fyllt 
14 år. straffet för en sådan gärning är 
strängare och stadgandet gäller även en gär
ningsman som har fyllt 15 år. Kriminalise
ringen inbegriper inte alla sexuella relationer 
mellan unga. Den omfattar inte sexuellt um-
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gänge mellan två 15-åringar och inte heller 
mellan en 15-åring och en 14-åring. 

För att minska problemen i samband med 
skyddsåldersgränsen har i l O § 3 m om. in
tagits en särskilt stadgande om åtgärdsefter
gift Enligt detta stadgande får allmän åkla
gare avstå från att väcka åtal och domstol 
från att döma gärningsmannen till straff, om 
det vid en handling som avses i 3-6 §§ före
ligger endast ringa skillnad i ålder eller i 
psykisk eller fysisk utveckling mellan gär
ningsmannen och den mot vilken handlingen 
har begåtts, eller om något annat särskilt 
skäl föreligger. En ytterligare förutsättning 
är även då att allmän fördel inte kräver att 
åtal väcks eller att straff utdöms. 

Den gällande lagens metod att försöka be
gränsa sexuellt utnyttjande av barn och unga 
genom att uppställa två olika skyddsålders
gränser är inte lyckad. Lagen har blivit oklar 
och samtidigt oflexibel. 

Den omständigheten att det har uppställts 
en särskild skyddsåldersgräns har motiverats 
dels med behovet styra ungdomarnas sexual
liv, dels med strävan att skydda barn mot 
sexuellt utnyttjande. Faktorer som har bety
delse för den sexuella debuten är bl.a. i vil
ken ålder unga personer blir könsmogna, de 
sexuella attityderna och uppfostran. Under
sökningar har visat att av de finländska 15-
åringarna har drygt en fjärdedel haft samlag 
(Osmo Kontula: Sukupuolielämän aloittami
sen yhteiskunnallisista ehdoista, Helsingfors 
1991 ). En kriminalisering kan knappast vä
sentligt påverka denna siffra. Det är inte 
rationellt att försöka styra ungdomens sexu
alliv genom strafflagstiftning. Uppfostran 
och upplysning är uppenbarligen bättre me
toder när det gäller att uppskjuta den sexuel
la debuten så att den inte sker i ett med tan
ke på den fysiska och psykiska utvecklingen 
alltför tidigt skede. 

Vid sexuellt umgänge med barn är kons
tellationen en helt annan ifall den andra par
ten är klart äldre och biologiskt mognare än 
barnet. Det kan vara fråga om pedofili, dvs. 
en vuxen persons sexuella intresse för barn, 
eller endast om utnyttjande av .. det övertag 
som ålder och erfarenhet ger. Aven om en 
pedofils sexuella inriktning inte kan påver
kas genom strafflagen eller annan lagstift
ning, är det nödvändigt att hålla kvar straff
stadgandena som skyddar barn mot kränk
ningar av detta slag. Vuxna personers sexu
ella handlingar som riktar sig mot barn ska
dar barnet, eftersom ett barn inte från en 

jämbördig utgångspunkt kan bedöma de 
eventuella negativa konsekvenserna av en 
tidig sexuell förbindelse. Den äldre parten 
har alltid ansvar för de risker som barnet 
utsätts för. 

straffstadganden om sexuellt utnyttjande 
av barn kan antingen utgå från en minimiål
der som barn skall ha uppnått för att vuxna 
skall få ha sexuellt umgänge med dem eller 
också kan denna typ av stadganden utgå från 
ett förbud mot att utnyttja barns bristande 
mognad. En åldersgräns kan motiveras med 
att lagstiftningen därigenom blir klar. Om 
kriminaliseringen binds vid att en vuxen 
gärningsman utnyttjar ett barns bristande 
mognad kan det i enskilda fall uppkomma 
svåra tolkningsfrågor. Det är därför uppen
barligen alltjämt nödvändigt att uppställa 
åldersgränser som en vuxen skall iaktta oav
sett om ett barn samtycker till sexuellt um
gänge eller inte. 

När åldersgränsen bestäms är det skäl att 
framför allt beakta de ungas fysiska och 
psykiska mognad. Undersökningar visar att 
könsmognad i genomsnitt uppnås i en lägre 
ålder än tidigare. Den för sexuella förhållan
den viktiga psykiska mognaden sker å andra 
sidan inte parallellt med den fysiska utveck
lingen. Det ekonomiska och sociala beroen
det av föräldrarna kan rentav ha ökat, vilket 
återverkar på självständigheten också när det 
gäller avgöranden som hänför sig till den 
egna sexualiteten. De individuella skillnader
na är så stora, att det inte är möjligt att be
stämma någon absolut rätt åldersgräns. Med 
hänsyn till den utveckling som skett är 
emellertid den nuvarande åldersgränsen på 
16 år väl hög. I de flesta länder där förhål
landena påminner om våra är åldersgränsen 
15 år, men det förekommer också en ålders
gräns på 14 år. 

En absolut åldersgräns för sexuellt um
gänge också mellan unga personer kunde 
emellertid leda till straff som strider mot det 
allmänna rättsmedvetandet. Ungdomar mog
nar i olika takt, pojkar i allmänhet senare än 
flickor. Om en pojke som nyss överskridit 
skyddsåldersgränsen har samlag med en 
flicka som är yngre men mognare än han 
själv, gör han sig eventuellt skyldig till ett 
brott. Om ingendera parten har uppnått ål
dersgränsen för straffrättsligt ansvar är hand
lingen inte straffbar överhuvudtaget. Det är 
inte ändamålsenligt att stadgandet om skydd
såldersgränsen utsträcks till att gälla sexuella 
förhållanden mellan unga personer. 
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I det gällande kapitlets 3 § 3 mom. stad
gas om grov otukt med barn. stadgandet 
tillämpas om brottet har skett på ett sätt som 
ådagalägger synnerlig råhet eller grymhet 
och om det i ovan nämnda eller i andra fall 
med beaktande av samtliga omständigheter, 
vilka framgått av eller lett till brottet, bör 
anses grovt. stadgandet lämnar rum för tolk
ning i det avseendet att det är oklart om be
skrivningen av den grova gärningsformen 
inbegriper eventuell misshandel i samband 
med gärningen. Det gällande stadgandet an
ger inte heller tillräckligt klart vilka gärning
ar som ådagalägger särskild råhet eller 
grymhet. Framförallt blir det oklart vilken 
betydelse som skall tillmätas offrets ålder 
och utvecklingsnivå. Betydelsen av offrets 
ålder och utvecklingsnivå borde klart framgå 
av stadgandet. Det nuvarande stadgandet 
uppfyller inte heller det exakthetskrav som 
legalitetsprincipen ställer, eftersom det till
låter användning av en strängare straffskala 
även vid försvårande omständigheter som 
inte uttryckligen nämns i stadgandet. 

I gällande 4 § stadgas om förledande av 
barn till otukt. Till detta brott gör den sig 
skyldig som förleder eller förmår en person 
som inte har fyllt 14 år till samlag eller an
nan därmed jämförbar otukt med annan (l 
mom.). Om gärningsmannen har fyllt 16 år 
gör han sig skyldig till en straffbar gärning 
genom att på ovan nämnt sätt förleda en 
person som inte har fyllt 16 år (2 mom.). 
Behovet av ett sådant stadgande kan ifråga
sättas, eftersom dessa gärningar utan något 
specialstadgande i allmänhet kan bestraffas 
som anstiftan eller medhjälp till otukt med 
barn. I samband med 1971 års reform moti
verades stadgandet med att det dock är ägnat 
att understryka vikten av att skydda unga 
personers sexualliv. Gärningar av detta slag 
ansågs å andra sidan ha sådana drag av 
koppleri som inte i tillräcklig utsträckning 
blev beaktade utan ett specialstadgande. När 
det är fråga om sexuellt utnyttjande av barn 
räcker det uppenbarligen med stadganden 
om medhjälp och anstiftan. Sådana fall där 
det förefaller vara fråga om koppleri skall 
däremot bedömas med stöd av koppleristad
gandet. 

Den gällande lagen fåster inte tillräckligt 
avseende vid sexuella övergrepp som sker 
inom en familj, uttryckligen i sådana fall då 
familjemedlemmarna inte är biologiskt släkt 
med varandra, även om 5 § l mom. i all
mänhet kan tillämpas även på sådana fall av 

missbruk av garnmgsmannens ställning. 
T.ex. en styvfars eller en mors nya sambos 
ställning är emellertid jämförlig med en bio
logisk förälders och därför kan en sådan per
sons sexuella utnyttjande av ett barn vara 
lika skadligt för barnet som en biologisk 
släktings. Det är därför skäl att utvidga kri
minaliseringen när det gäller sexuellt utnytt
jande av barn inom familjekretsen. I sådana 
situationer kan ett barns eller en ung persons 
möjlighet att fatta egna beslut vara begrän
sad under en längre tid än i andra relationer. 
Det är därför motiverat med en särskild 
skyddsåldersgräns för sexuellt utnyttjande 
som baserar sig på en auktoritetsställning 
eller ett beroendeförhållande inom en familj. 
Också i detta fall är det svårt att bestämma 
en åldersgräns efter vilken ett barn är till
räckligt moget för att motstå påtryckning. 
En sådan mognad torde kunna förutsättas av 
ett barn som uppnått myndig ålder. 

stadgandet i 5 § om otukt med ung person 
förutsätter att gärningsmannen utnyttjar sin 
maktposition. Det är således inte fråga om 
en egentlig skyddsåldersgräns, även om 
stadgandet har intagits i samband med de 
stadganden som gäller unga personer. Para
grafens l mom. gäller gärningar som riktas 
mot en person av motsatt kön. Enligt detta 
moment döms den som med utnyttjande av 
sin ställning har samlag eller idkar med 
samlag jämförbar annan otukt med en per
son som har fyllt 16 men inte 18 år och som 
står under hans lydnad eller övervakning. 
Detsamma gäller om gärningen sker med 
utnyttjande av den unga personens av gär
ningsmannens "eljest beroende ställning". 

Med vård avses i stadgandet den faktiska 
situationen att barnet lever i vårdnadshava
rens familjekrets som t.ex. styvbarn, adop
tivbarn eller fosterbarn. Med tanke på syste
matiken vore det tydligare om stadgandet 
placerades bland de övriga stadgandena om 
sexuellt utnyttjande, särskilt som det delvis 
överlappar dessa. 

Enligt 2 mom. gäller särskilda skyddsål
dersgränser för sexuella relationer mellan 
personer av samma kön. Om gärningsman
nen har fy Il t 18 år är den allmänna skydds
åldersgränsen 18 år. Om det däremot är frå
ga om en person som står under gärnings
mannens lydnad eller övervakning eller som 
står i ett beroendeförhållande till gärnings
mannen är skyddsåldersgränsen 21 år, me
dan gränsen för motsvarande heterosexuella 
förbindelser är 18 år. När den nuvarande 
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lagen stiftades motiverades den särskilda 
skyddsåldersgränsen för homosexuella hand
lingar bl.a. med att motsvarande lagstiftning 
gällde i de övriga nordiska länderna. För 
närvarande är Finland det enda nordiska lan
det med särskilda skyddsåldersgränser för 
hoi.Jlosexuella handlingar. 

A ven kapitlets 6 § om otuktigt beteende 
mot barn syftar till att skydda barns sexuella 
utveckling. Detta brott förutsätter att en per
son som fyllt 16 år berör en person som inte 
fyllt 16 år på ett sätt som sårar tukt och sed
lighet eller annars mot ett barn uppträder på 
ett sätt som sårar tukt och sedlighet. 

Problemen med detta stadgande samman
hänger med det oklara sedlighetsbegreppet 
och med att syftet med stadgandet förblir 
något oklart. I samband med reformen 1971 
ersatte stadgandet ett tidigare stadgande om 
företagande av handling som sårar tukt. En
ligt lagutskottets åsikt (LaU nr 1111970 rd.) 
var stadgandet nytt i jämförelse med den då 
gällande lagen och syftade till att avskilja 
vissa lindrigare gärningar från de strängare 
straffstadgandena om sexualbrott mot barn. 
På detta tyder också den omständigheten att 
stadgandet som exempel på en gärningsform 
nämner beröring, medan det äldre stadgandet 
endast nämnde handling som sårar tukt. Det 
är emellertid uppenbart att stadgandet också 
i sin nuvarande formulering både syftar till 
att skydda barn mot sexuella handlingar och 
mot att behöva se eller höra om osedligt 
beteende. 

stadgandet om lindrigare former av sexu
ellt utnyttjande av barn skulle vara klarare 
om man som utgångspunkt ställde syftet att 
skydda barn mot skadliga sexuella handling
ar i stället för att samtidigt försöka utvidga 
kriminaliseringen av otuktigt beteende i de 
fall där gärningen är riktad också eller 
uteslutande mot ett barn. sedlighetssårande 
handlingar riktar sig som sådana mot den 
allmänna ordningen och i dessa stadganden 
är det inte nödvändigt .. att särskilt beakta 
barn som brottsobjekt. Aven själva sedlig
hetsbegreppet är så nära förknippat med de 
förhärskande attityderna och miljön att det 
inte kan användas för att tillräckligt exakt 
beskriva sexuellt utnyttjande av barn. 

1.6.1.2.4. Övriga stadganden 

I det gällande kapitlets 7 § stadgas om 
blodskam. Paragrafens l mom. om blod
skam med avkomling gäller samlag med 

eget barn eller dess avkomling. Endast den 
äldre parten i relationen bestraffas. Om t.ex. 
ett vuxet barn har samlag med sin förälder 
gör sig således endast föräldern skyldig till 
en straffbar gärning. Denna lösning avspeg
lar uppfattningen att blodskamsstadgandet 
framförallt skyddar barnen och familjerela
tionerna så länge barnen ännu är unga och 
bor med sina föräldrar. Med tanke på skyd
det av familjerelationerna är det inkonsek
vent att stadgandet inte gäller samlag mellan 
en adoptivförälder och ett adoptivbarn samt 
mellan en fosterförälder och ett fosterbarn. I 
paragrafens 2 mom. som gäller blodskam 
mellan syskon kriminaliseras samlag mellan 
bror och syster eller halvbror och halvsyster. 

Behovet av att kriminalisera blodskam be
handlas ovan i motiveringen till 17 kap. Ett 
nytt stadgande om samlag med nära släk
ting, som skall ersätta det gällande blod
skamsstadgandet, föreslås i 17 kap. 23 §. 

I det gällande kapitlets 8 § kriminaliseras 
koppleri. Paragrafens l mom. gäller den som 
håller hus för bedrivande av otukt eller som 
förleder eller förmår annan att allmänt låta 
bruka sig till otukt. I paragrafens 2 mom. är 
det på ett allmännare plan fråga om att be
reda sig fördel av en annans prostitution. 
Enligt detta moment skall den dömas för 
koppleri som för att bereda sig fördel främ
jar eller utnyttjar en sådan persons osedliga 
levnadssätt, som allmänt låter bruka sig till 
otukt. stadgandet är avsett att uppfylla de 
förpliktelser som följer av den konvention 
angående bekämpande av handel med män
niskor och utnyttjande av andras prostitution 
som Förenta Nationernas generalförsamling 
antog 1949. Konventionen har i Finland 
satts i kraft år 1972. 

Paragrafen är till sin utformning föråldrad 
och delvis vag. Paragrafens l och 2 mom. 
överlappar dessutom varandra. 

Koppleri kan betraktas som en form av 
sexuellt utnyttjande. Till koppleri hänför sig 
dessutom risken att en annans sexuella själv
bestämmanderätt begränsas. Kriminalisering
en skall inriktas på de former av koppleri 
som kränker den prostituerades egen bestäm
manderätt. Effektiva åtgärder bör vidtas för 
att förhindra möjligheterna att utnyttja av 
andras prostitution för att bereda sig själv 
ekonomisk nytta, eftersom en sådan möjlig
het är ägnad att öka exploateringen av pro
stituerade. 

Den gällande lagen kriminaliserar inte pro
stitution, varken de prostituerades egen verk-
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samhet eller kundernas förfarande. Prostitu
tion orsakar dock och är förknippad med 
många problem. Utom koppleri förekommer 
det vanligen också annan kriminalitet i sam
band med prostitution, t.ex. våldsbrott och 
utpressning. Både kvinnliga och manliga 
prostituerades ställning är ofta svag och de
ras sexuella självbestämmanderätt de facto 
begränsad, även i sådana fall då koppleri 
inte kan påvisas. En ökad prostitution kan 
leda till en förvrängd attityd till framförallt 
kvinnlig sexualitet. Könsrollerna har en vik
tig samhällelig betydelse för den sociala in
teraktionen och jämställdheten mellan kö
nen. En ökad prostitution kan inverka nega
tivt på trivseln på allmänna platser. 

När man överväger åtgärder för att före
bygga prostitution och därmed sammanhäng
ande problem är det skäl att fåsta avseende 
vid qe olägenheter som åtgärderna kan orsa
ka. A ven en kriminalisering måste granskas 
från denna utgångspunkt. Det är visserligen 
troligt att en kriminalisering i viss mån skul
le minska prostitutionen. En del av kunderna 
skulle eventuellt uppleva publiciteten i sam
band med att bli avslöjade som alltför pin
sam. En kriminalisering skulle dock även 
oundvikligen leda till problem. Det är klart 
att en konsekvens skulle vara att prostitutio
nen blir mindre synlig. Därmed skulle kopp
larna få ökad makt över de prostituerade. 
Det skulle i praktiken bli nödvändigt för 
dem att anlita kopplare eller s.k. hallickar 
och dessa skulle få ökade möjligheter att 
öva utpressning mot de prostituerade och 
deras kunder. En kriminalisering skulle dess
utom uppenbarligen minska de prostituera
des benägenhet att låta läkarundersöka sig 
samt att anmäla kunders och kopplares brott 
mot dem. 

En kriminalisering av prostitution skulle 
också vara förknippad med straffrättsliga 
problem. Det är svårt att formulera ett så
dant straffstadgande så att det inte gäller 
också godtagbara sexuella relationer. sexuel
la relationer är ofta förenade med olika slag 
av ekonomiska transaktioner, t.ex. gåvor och 
delning av vissa kostnader, utan att det be
höver vara fråga om prostitution. Det är pro
blematiskt att dra en exakt gräns för när en 
betalning eller en annan förmån i samband 
med en sexuell relation skulle göra denna 
straffbar. Det är även skäl att ställa frågan 
om de problem som i allmänhet samman
hänger med prostitution är en tillräcklig or
sak för en generell kriminalisering av sådan 

verksamhet. Om en prostituerad förmår ar
beta så att hon eller han inte orsakas några 
större problem av det, kan en kriminalise
ring motiveras snarast med att verksamheten 
medför problem för andra samt med det all
männa ogillande som verksamheten väcker. 
Utredningen av dessa brott skulle även med
föra problem. Som bevis för prostitution 
krävs i allmänhet ett erkännande från någon
dera partens sida, vilket uppenbarligen skul
le leda till att brott avslöjas synnerligen 
slumpmässigt och även till utpressning. I 
våra förhållande anses det vara oacceptabelt 
att polisen aktivt lockar någon för att avslöja 
prostitution. En effektiv övervakning skulle 
å sin sida kräva avsevärda resursökningar. 
Problemen i samband med en kriminalise
ring av prostitution förefaller vara mycket 
stora. 

När det gäller prostitution bland unga per
soner kan för- och nackdelarna av en krimi
nalisering ses på ett något annat sätt. Beho
vet och möjligheterna att bekämpa prostitu
tion bland unga är bättre än när det gäller 
äldre prostituerade. En ung person som hål
ler på att dras in i prostitution är ännu på
verkbar. Åtminstone förefaller det som om 
prostitutionen bland unga i vårt land inte i 
lika hög grad kontrolleras av kopplare. Ris
ken för att kopplarna skall få ökad makt är 
således sannolikt inte lika stor när det gäller 
unga prostituerade som när det gäller perso
ner som har ägnat sig åt prostitution en 
längre tid. En kriminalisering skulle sanno
likt slå effektivast mot gatuprostitutionen, 
vars relativa betydelse bland unga prostitue
rade torde vara större än den är bland vuxna 
prostituerade. 

Det gällande kapitlets 9 § l mom. gäller 
offentlig kränkning av sedligheten. Enligt 
detta lagrum döms den som offentligen gör 
sig skyldig till en handling som sårar tukt 
och sedlighet och därigenom åstadkommer 
förargelse. I föregående avsnitt om krimina
liseringens omfattning redogörs för de skäl 
på grund av vilka det inte längre är motive
rat att ta in ett motsvarande stadgande i ka
pitlet om sexualbrott. 

I regeringens proposition om 1971 års re
videring av strafflagen ingick inte 20 kap. 9 
§ 2 mom., som kriminaliserar offentlig upp
maning till otukt mellan personer av samma 
kön. Detta lagrum intogs i lagen på förslag 
av lagutskottet. Som motivering anfördes 
dels uppfattningen att sexualiteten i ung
domsåren ännu inte har stabiliserat sig samt 
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den s.k. förförelseteorin. Dels ville man ut
tryckligen markera att samhället trots allt 
inte godtar sexuella relationer mellan perso
ner av samma kön, även om de i regel inte 
bestraffas. 

I vår lagstiftning är stadgandet det enda av 
sitt slag som kriminaliserar en uppmaning 
till en laglig handling. Det kränker yttrande-, 
åsikts- och tryckfriheten och har väckt för 
Finland negativ internationell uppmärksam
het. Slopandet av förbudet kan även motive
ras med att det begränsar en saklig diskus
sion om homosexualitet. Ett sådant mot ho
mosexuella riktat stadgande strider också 
mot principen att sexualbrotts straffbarhet 
inte skall sammankopplas med vederbörande 
sexuella inriktning. 

Enligt 11 § är våldtäkt, frihetskränkande 
otukt, otukt med barn, förledande av barn 
till otukt samt otuktigt beteende mot barn 
målsägandebrott. Allmän åklagare får dock 
väcka åtal utan att målsäganden har anmält 
brottet till åtal, om en synnerligen viktig 
allmän fördel kräver det. 

Det nuvarande åtalsrättsstadgandet har kri
tiserats bl.a. för att det tvingar offret för ett 
sexualbrott att själv yrka att brottet skall 
behandlas vid domstol, vilket utsätter offret 
för risk för påtryckning och kan ge skuld
känslor för de påföljder som drabbar gär
ningsmannen. Det har ansetts viktigt att sär
skilt våldtäkt och sexuellt utnyttjande av 
barn som bor i samma hushåll skall lyda 
under allmänt åtal. Som motivering har det 
anförts bl.a. att myndigheternas verksamhet 
därigenom blir effektivare och risken för att 
bli fast för brottet ökar. Det kan även anses 
vara ett missförhållande att de nuvarande 
arrangemangen i fråga om åtalsrätten inte 
överensstämmer med samhällets intresse av 
att åtal väcks för allvarliga sexualbrott. De 
principiella frågor som sammanhänger med 
avgränsningen av åtalsrätten har även be
handlats ovan i avsnittet om den rättsliga 
behandlingen och verkställigheten. 

1.6.1.3. Förslagets huvudpunkter 

Gällande 20 kap. om sedlighetsbrott före
slås bli ersatt med ett nytt kapitel om sexu
albrott. I kapitlet föreslås stadganden om 
tvingande av annan till samlag eller till an
nan sexuell handling som väsentligt kränker 
den andras sexuella självbestämmanderätt, 
sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av 
barn, köp av sexuella tjänster av en ung per-

son och koppleri. 
Det allmänna syftet med kapitlets stadgan

den är att skydda den sexuella självbe
stämmanderätten. Ett annat centralt syfte är 
att förbättra det straffrättsliga skyddet för 
barn. Därför avlägsnas möjligheten att ut
döma bötesstraff för sexuellt utnyttjande av 
barn och tillämpningsområdet för den grova 
brottstypen utvidgas. Den straffrättsliga reg
leringen av sexuellt utnyttjande av barn in
om familjen skulle också utvidgas. Köpande 
av sexuella tjänster av unga personer skulle 
kriminaliseras. 

Allmänna åklagarens åtalsrätt gällande 
sexualbrott skulle utvidgas. A v sikten är att 
betona samhällets önskan att reagera mot 
grova brott och att göra målsägandens ställ
ning lättare. Å andra sidan stadgas det om 
åklagarens rätt att avstå från åtgärder på 
grund av målsägandens allvarliga begäran. 
Detta skulle med hänsyn till barnets bästa 
gälla bland annat sexuellt utnyttjande av 
barn. 

I 1-3 § § stadgas om tvingande av annan 
till samlag. Ett nytt stadgande om våldtäkt 
(l §)föreslås ersätta det nuvarande. Våldtäkt 
innebär för det första att någon tvingas till 
samlag genom våld på person eller med hot 
om sådant våld (l mom.). För våldtäkt döms 
även den som efter att ha försatt en annan i 
medvetslöshet eller i ett tillstånd av rädsla 
eller i annat sådant försvarslöst tillstånd har 
samlag med honom eller henne (2 mom.). 
stadgandet kan tillämpas på handlingar som 
utförs av vartdera könet, även på homosexu
ella handlingar. A v definitionsstadgandet i 
11 § framgår att stadgandet är tillämpligt 
såväl på hetero- och homosexuellt samlag 
som på andra gärningar där det är fråga om 
inträngande med könsorgan i en annans 
kropp eller sexuellt inträngande i någon an
nans könsorgan. stadgandet kan även tilläm
pas på våldtäkt inom äktenskap. 

I syfte att gradera bedömningen av allvar
liga våldtäktsbrott föreslås ett stadgande om 
grov våldtäkt (2 §). 

I kapitlets 3 § l mom. föreslås ett stadgan
de om en lindrig form av våldtäkt. Brottsbe
nämningen är tvingande till samlag. 

För tvingande till samlag skall även den 
dömas som med annat hot än sådant som 
avses i l § l mom. tvingar en annan till 
samlag. Tvingande till samlag avviker såle
des i fråga om brottsrekvisitet från våldtäkts
stadgandet, men placeras i samma stadgande 
som den lindriga gärningsformen av våldtäkt 
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(3 § 2 mom.). 
I 4 § stadgas om tvingande till sexuell 

handling, då det inte är fråga om samlag. 
Uttrycket otukt föreslås bli utmönstrat. I 
stället förutsätts handlingen vara sexuell och 
sådan att den väsentligen kränker den andras 
sexuella självbestämmanderätt. Relationen 
mellan gärningsmannen och brottsoffret be
gränsar inte straffbarheten, vilket innebär att 
gärningsmannen t.ex. kan vara offrets make 
eller maka. 

Paragrafen om sexuellt utnyttjande (5 §) 
skall tillämpas då gärningsmannen drar nytta 
av sin ställning (l mom.) och vid sexuellt 
utnyttjande av en person som är försvarslös 
utan gärningsmannens förskyllan (2 mom.). 
Utnyttjande av det slag som avses i paragra
fen kan ske i form av samlag eller någon 
annan sexuell handling som väsentligt krän
ker offrets sexuella självbestämmanderätt. 

Paragrafens l mom. gäller tre fall där gär
ningsmannen genom att dra nytta av sin 
ställning förmår en person att företa en 
sexuell handling av ovan nämnt slag. I l 
punkten anges som objekt en person som 
inte har fyllt 18 år och som är underordnad 
gärningsmannen. Syftet med 2 punkten är att 
skydda den som vårdas i en inrättning och 
vars förmåga att försvara sig är väsentligt 
nedsatt. Punkt 3 gäller i allmänhet fall där 
den som är föremål för gärningen är synner
ligen beroende av gärningsmannen och där 
denne grovt utnyttjar detta beroendeförhål
lande. 

Enligt paragrafens 2 mom. döms den för 
sexuellt utnyttjande som genom att dra nytta 
av att en annan till följd av medvetslöshet, 
sjukdom, handikapp eller något annat hjälp
löst tillstånd inte kan försvara sig eller för
mår uttrycka eller utforma sin vilja har sam
lag med denne eller förmår honom eller hen
ne att företa eller underkasta sig någon an
nan sexuell handling som väsentligt kränker 
hans eller hennes sexuella självbestämman
derätt. 

Om sexuellt utnyttjande av barn stadgas i 
6 §. Samlag med någon som är yngre än 15 
år föreslås vara straffbart (l mom.). Likaså 
skulle det såsom sexuellt utnyttjande av barn 
vara straffbart att utsätta en person som är 
under 15 år för en sexuell handling som är 
ägnad att skada hans eller hennes utveck
ling, eller att förmå honom eller henne att 
vidta en sådan handling. A v sikten med stad
gandet är inte att kriminalisera sexuella för
hållanden mellan unga personer. Samlag 
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eller en i l mom. avsedd sexuell handling -
med en person som inte har fyllt 15 år är 
inte ett brott om det inte mellan parterna 
råder någon stor skillnad i ålder eller själslig 
eller kroppslig mognad (2 mom.). 

Momentet om skydd för barn mot att bli 
sexuellt utnyttjade inom familjen har ett 
vidare straffbarhetsområde. För sexuellt ut
nyttjande av barn döms även den som hand
lar på ett sätt som avses i l mom. med ett 
barn som har fyllt 15 men inte 18 år, om 
gärningsmannen är barnets förälder eller i 
förhållande till barnet står i motsvarande 
ställning som en förälder samt bor i samma 
hushåll som barnet (3 mom.). 

straffskalan för sexuellt utnyttjande av 
barn föreslås graderad med hänsyn till gär
ningssättet och gärningens skadlighet. I den 
föreslagna 7 § regleras den grova gärnings
formen mer detaljerat än tidigare. Tillämp
ningsområdet för den grova gärningsformen 
skulle utvidgas i förhållande till det gällande 
stadgandet. sexuellt utnyttjande av barn 
skall enligt förslaget anses grovt när brottet 
är ägnat att orsaka särskild skada på grund 
av barnets ålder eller utvecklingsnivå (l 
punkten), om brottet begås på ett synnerli
gen förödmjukande sätt (2 punkten) eller om 
brottet är ägnat att orsaka synnerlig skada 
för barnet på grund av det speciella förtroen
de som barnet hyser för gärningsmannen 
eller på grund av att barnet på annat sätt står 
i särskilt beroende ställning i förhållande till 
gärningsmannen (3 punkten). 

Något stadgande som motsvarar gällande 
20 kap. 4 § om förledande av barn till otukt 
föreslås inte bli intaget i kapitlet. Dessa gär
ningar kan i allmänhet utan specialstadgande 
bestraffas som anstiftan eller medhjälp till 
sexuellt umgänge med barn. Några särskilda 
åldersgränser för relationer mellan personer 
av samma kön föreslås inte heller ingå i ka
pitlet. 

stadgandet i 8 § om köp av sexuella tjäns
ter av en ung person är nytt och kriminalise
rar köp av samlag eller andra sexuella tjäns
ter av en person som inte har fyllt 18 år. 

Koppleri (9 §) förutsätter alltid att gär
ningsmannen har för avsikt att skaffa sig 
själv eller någon annan ekonomisk vinning. 
I paragrafens l punkt är det fråga om att 
hålla rum eller annat ställe för prostitution. 
Ett allmänt stadgande om utnyttjande av 
annans prostitution ingår i 2 punkten. Enligt 
paragrafens 3 punkt kan den dömas för 
koppleri som förleder eller genom påtryck-
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ning förmår någon till samlag eller en där
med jämförbar sexuell handling mot ersätt
ning. stadgandet skall komplettera skyddet 
mot sådana kränkningar av den sexuella 
självbestämmanderätten som innebär att gär
ningsmannen försöker hindra en annan att 
fritt bestämma om sina sexuella förbindelser. 
stadgandet kan inte tillämpas på prostitue
rades kunder. 

I kapitlets l O § föreslås definitioner av be
greppen samlag (l mom.) och sexuell hand
ling. Med samlag avses inträngande med 
könsorgan i en annans kropp samt sexuellt 
inträngande i en annans könsorgan. Defini
tionen omfattar vaginala, anala och orala 
samlag. Behovet av denna definition accen
tueras av det faktum att kapitlets stadganden 
överlag gäller båda könen och såväl hetero
som homosexuella handlingar. Med en sexu
ell handling avses en handling som sker för 
uppnående av sexuell upphetsning eller till
fredsställelse och som med hänsyn till gär
ningsmannen (varmed avses såväl kvinna 
som man) och offret samt omständigheterna 
vid gärningen har en väsentligt sexuell in
nebörd. 

Allmänna åklagarens åtalsrätt vid sexual
brott föreslås bli utvidgad (11 §) så att de 
flesta brott som nämns i detta kapitel lyder 
under allmänt åtal. Allmänna åklagaren får 
dock inte utan målsägandens åtalsbegäran 
väcka åtal för tvingande till samlag, tvingan
de till sexuell handling eller sådant s~xuellt 
utnyttjande som avses i 5 § l mom. Aven i 
dessa fall föreslås åklagaren dock ha åtals
rätt om ett synnerligen viktigt allmänt intres
se kräver att åtal väcks. 

Äklagaren skulle ha möjlighet till åtgärds
eftergift i samband med vissa sexualbrott 
(12 §). Allmänna åklagaren har enligt för
slaget rätt att låta bli att väcka åtal om måls
äganden av egen fast vilja begär att åtal inte 
skall väckas för brott som avses i l §, 5 § 
2 mom. eller 6 §, om inte ett viktigt allmänt 
eller enskilt intresse kräver att åtal väckas. 

I detta kapitel föreslås inga stadganden om 
kränkning av sedligheten eller om blodskam. 
Motsvarande stadganden föreslås bli intagna 
i 17 kap. om brott mot allmän ordning (22 
och 23 §). 

Gällande 20 kap. 9 § 2 mom. om uppma
ning till otukt mellan personer av samma 
kön föreslås bli upphävt. 

1.6.2. Paragrqfmotivering 

l §. våldtäkt 

Det förslagna stadgandet skall ersätta det 
gällande. Det nya stadgandet gäller de all
varligaste kränkningarna av den sexuella 
integriteten. Den finska brottsbenämningen 
föreslås bli ändrad från "väkisinmakaami
nen" till "raiskaus". Ändringen överensstäm
mer med talspråkets utveckling. 

Enligt gällande lag kan både män och 
kvinnor göra sig skyldiga till våldtäkt, men 
offret kan endast vara en kvinna. stadgandet 
kan inte tillämpas på våldtäkt där offret är 
en man och det har inte heller tillämpats på 
homosexuell våldtäkt där offret är en kvin
na. Enligt förslaget skall såväl gärningsman
nen som offret kunna vara antingen man el
ler kvinna. stadgandet skall kunna tillämpas 
på sexuellt umgänge mellan såväl personer 
av motsatt kön som personer av samma kön. 
Det skall även kunna tillämpas på våldtäkt 
då gärningsmannen och offret är gifta med 
varandra. 

Våldtäkt innebär att någon tvingar en an
nan person till samlag. Tvingandet kan ske 
med våld i enlighet med l mom. eller 
genom att någon försätts i försvarslöst till
stånd i enlighet med 2 mom. Med sexuellt 
umgänge avses en handling av det slag som 
definieras i 11 §. Tvingande till annan sexu
ell handling skall bedömas enligt 4 §. 

l m om. I den gällande lagen nämns såsom 
tvångsmetoder våld eller hot som innebär 
trängande fara. I förslaget beskrivs tvingan
de till sexuellt umgänge genom våld i hu
vudsak på samma sätt som i gällande stad
gande om rån. Det är fråga om tvingande 
genom våld eller hot om våld. I motsats till 
gällande lag förutsätts i förslaget uttryckli
gen att våldet eller hotet riktas mot en per
son. Däremot förutsätts det inte att föremålet 
för våldet eller hotet är samma person som 
tvånget riktas mot. Också våld eller hot mot 
en tredje person, i syfte att bryta ner våld
täktsoffrets vilja, kan komma i fråga. Syftet 
med våldet kan antingen vara att slå ut off
rets handlingsförmåga eller att bryta ner off
rets vilja att göra motstånd. 

Hotet om våld behöver inte gälla omedel
bart förestående våld, utan även ett hot om 
framtida våld ingår i rekvisitet för våldtäkt. 
Gärningsmannen kan t.ex. hota med att i 
framtiden våldföra sig på offrets barn om 
offret inte underkastar sig samlag. Till denna 
del avviker förslaget från den våldsförutsätt
ning som används i rånstadgandet 
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Inga uttryckliga krav föreslås när det gäl
ler våldets eller hotets allvarlighetsgrad. Inte 
heller den gällande lagen uppställer några 
sådana tilläggsförutsättningar för våldtäkt 
genom tvingande till samlag. Enligt den gäl
lande lagen förutsätts visserligen att hotet 
"innebär trängande fara". Det är något oklart 
vad som avses med detta uttryck, men i 
princip kan ett hot om vilken som helst 
mycket allvarliga gärning anses uppfylla 
förutsättningarna i detta avseende. I den juri
diska litteraturen har trängande fara ansetts 
betyda åtminstone att faran är omedelbar, 
dvs. att dess avvärjande inte kan framskju
tas. 

Kravet att det skall föreligga en trängande 
fara har accentuerat att kvinnan förutsätts 
motsätta sig samlaget och ge sig först inför 
en trängande fara. Enligt förslaget behöver 
offret för en sådan handling inte utsätta sig 
själv för fara för att avvärja handlingen utan 
det räcker att offret klart visar att hon eller 
han motsätter sig samlag. För beskrivning av 
detta krav behövs det inte någon särskild 
förutsättning som gäller tvingandet. Ordet 
tvingar är tillräckligt för att ange att våldet 
eller hotet om våld skall vara så allvarligt att 
det bryter vederbörandes vilja. Då både vål
det och hotet om våld enligt lagförslaget 
förutsätts rikta sig mot en person, är det inte 
nödvändigt att ställa särskilda krav på att det 
skall vara tvingande i något speciellt avseen
de. 

Vid bedömningen av i vilken mån våldet 
eller hotet är tvingande, är det skäl att dels 
fåsta avseende vid hur kraftigt våld som an
vänds eller hur allvarligt våld hotet avser, 
dels vid helhetssituationen vid gärningen. 
Ibland kan t.ex. den hotades möjligheter att 
försvara sig utan att utsätta sig själv för fara 
vara så obetydliga att även hot om tämligen 
lindrigt våld kan räcka för att bryta den ho
tades vilja. Å andra sidan kan hot om fram
tida våld även anses förutsätta att hotet avser 
så allvarligt våld att den hotade under rådan
de omständigheter inte kan avvärja det. Ett 
hot om våld som kommer att verkställas 
först efter en mycket lång tid kan knappast i 
praktiken utgöra sådant tvingande som stad
gandet förutsätter. 

När våld används vid en våldtäkt uppfylls 
även misshandelsrekvisitet. Om våldet 
uteslutande hänför sig till genomförandet av 
våldtäkten skall gärningsmannen dömas en
dast för våldtäkt. Om gärningsmannen däre
mot gör sig skyldig även till annan misshan-

del än den som använts för att begå våldtäk
ten kan även misshandelsstadgandet tilläm
pas vid sidan av våldtäktsstadgandet När 
det är fråga om grov våldtäkt och grov miss
handel skall dessa stadganden tillämpas på 
motsvarande sätt. Den som begår våldtäkt 
gör sig i regel samtidigt skyldig till tvingan
de, men en stränghetsjämförelse mellan stad
gandena innebär att stadgandet om det sist
nämnda brottet åsidosätts. Om gärningsman
nen gör sig skyldig både till våldtäkt och till 
samlag med barn skall båda stadgandena 
tillämpas. 

2 mom. Enligt förslaget innebär den andra 
formen av våldtäkt att gärningsmannen för
sätter en annan i medvetslöshet eller i ett 
tillstånd av rädsla eller i annat sådant till
stånd där offret är i sådant tillstånd att hon 
eller han inte kan försvara sig och utnyttjar 
denna försvarslöshet till att ha sexuellt um
gänge med honom eller henne. Momentet 
motsvarar det gällande stadgandet enligt vil
ket med våld och hot om våld jämställs för
sättande av en kvinna i sådant tillstånd att 
hon inte vet till sig eller kan värja sig. A v
sikten är dessutom att momentet skall gälla 
en del av de fall som i den gällande lagen 
avses med uttrycket hot som "innebär träng
ande fara". 

Försättande av en annan i medvetslöshet 
kan ske t.ex. genom att denne drogas. Detta 
kan ske med sömnmedel, alkohol eller andra 
droger. Liksom enligt den gällande lagen är 
en förutsättning att offret faktiskt är för
svarslöst och t.ex. inte enbart påverkad av 
alkoholen eller drogen. 

Med tillstånd av rädsla avses ett sådant av 
rädsla betingat tillstånd där den utsatta per
sonens förmåga att försvara sig har lamsla
gits antingen på grund av att den hotade 
anser att det är alltför farligt att försvara sig 
eller på grund av att han eller hon är alltför 
uppskrämd för att kunna handla enligt sin 
egen vilja. Den som t.ex. bryter sig in i en 
bostad kan försätta en annan i ett sådant till
stånd av rädsla att denne mot sin vilja un
derkastar sig samlag trots att inget uttryck
ligt hot har framförts. Den som t.ex. har fått 
bilskjuts kan försättas i ett motsvarande till
stånd av rädsla när han eller hon inser att 
chauffören är i ett sådant tillstånd att han 
kan gripa till våld vid minsta motstånd. I 
sådana fall förutsätter tvingandet till sexuellt 
umgänge inte nödvändigtvis några särskilda 
åtgärder, eftersom gärningsmannen utnyttjar 
den rädsla som han skapat. 
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Med annat försvarslöst tillstånd avses t.ex. 
passivitet som har åstadkommits genom rus
medel men som inte har lett till att veder
börande är medvetslös. 

En förutsättning för straffbarheten är att 
gärningsmannen insett att han genom sitt 
uppträdande eller handlande har försatt en 
annan i ett tillstånd av rädsla eller i något 
annat sådant tillstånd som avses i stadgan
det. Gärningsmannen skall alltså inse sam
bandet mellan den andras försvarslöshet och 
sitt eget handlande samt att denna försvars
löshet är orsaken till att den andra underkas
tar sig samlag. stadgandet förutsätter inte att 
den som har försatts i ett tillstånd av rädsla 
eller i annat försvarslöst tillstånd motsätter 
sig samlaget. Den som är medvetslös eller 
lamslagen av skräck kan inte alltid uttrycka 
någon vilja överhuvudtaget. stadgandet för
utsätter inte att gärningsmannen redan när 
han försätter den andre i ett försvarslöst till
stånd har för avsikt att tvinga denne till 
samlag. Gärningsmannens ursprungliga av
sikt kan t.ex. ha varit att tillgripa egendom 
varefter han fått iden till samlag först efter 
att ha varseblivit offrets försvarslösa till
stånd. 

stadgandet gäller inte sådana fall där gär
ningsmannen har sexuellt umgänge med en 
medvetslös person som han inte själv har 
försatt i detta tillstånd. T .ex. samlag med en 
person som har slocknat efter att ha druckit 
alkohol bedöms således enligt stadgandet om 
sexuellt utnyttjande. 

A v lagförslagets 11 § framgår att våldtäkt 
i allmänhet lyder under allmänt åtal. Endast 
när det är fråga om den lindrigare form som 
avses i 3 § l mom. förutsätter väckande av 
åtal att målsäganden har begärt att åtal skall 
väckas. 

Enligt förslaget skall straffskalorna för 
våldtäktsbrotten graderas mellan tre gär
ningsformer. Minimistraffet för grundfor
men, sex månader fängelse, motsvarar det 
gällande minimistraffet för våldtäkt. Maxi
mistraffet för grundformen föreslås fortsätt
ningsvis vara strängt, dvs. fängelse i sex år. 
Detta är ett exceptionellt strängt maximi
straff för ett brott i grundformen. Det kan 
dock motiveras med att våldtäkt innebär en 
grov kränkning av en annans kroppsliga in
tegritet och samtidigt den allvarligaste tänk
bara kränkningen .~v den sexuella självbe
stämmanderätten. A ven det faktum att even
tuell misshandel som ingår i gärningen inte 
bedöms separat motiverar den stränga 

straffskala som föreslås. 
3 mom. Försök till våldtäkt skall fortsätt

ningsvis vara straffbart. 

2 §. Grov våldtäkt 

l mom. De föreslagna kvalificeringsgrun
derna sammanhänger med de följder eller 
det lidande som gärningen innebär för offret, 
med gärningssättet samt med att brottet ut
förts med ett livsfarligt hjälpmedel. Brottet 
förutsätts även vara grovt bedömt som en 
helhet. 

l punkten motsvarar beskrivningen av 
grov misshandel. En förutsättning är att nå
gon vid våldtäkt uppsåtligen tillfogas svår 
kroppsskada, en allvarlig sjukdom eller för
sätts i livshotande läge. Våldtäkten skall så
ledes ha någon allvarlig följd för att vara 
grov. Uppsåtet skall inbegripa också upp
komsten av denna följd. Förutsättningen är 
att följden uppkommer. Den omständigheten 
att gärningen utförs på ett farligt sätt är inte 
en tillräcklig grund för att denna punkt skall 
bli tillämplig. Vid tillämpningen kan dom
stolarna stödja sig på den praxis som har 
uppkommit vid tolkningen av motsvarande 
kvalificeringsgrund för grov misshandel. 

Den andra kvalificeringsgrunden beskrivs i 
2 punkten och förutsätter att brottet begås av 
flera eller på ett sätt som orsakar synnerli
gen kännbart psykiskt eller fysiskt lidande. 
Våldtäkt kan begås utan att några allvarliga 
fysiskt följder men på ett sätt som medför 
synnerligen kännbart psykiskt eller fysiskt 
lidande. Ett typiskt fall där offret tillfogas 
synnerligt kännbart lidande är att våldtäkten 
utförs av flera gärningsmän. Synnerligt 
kännbart fysiskt lidande kan likaså orsakas 
då våldtäkten sker i en exceptionellt 
skrämmande omgivning eller då andra män
niskor iakttar våldtäkten som passiva åskå
dare. En våldtäkt kan vara synnerligen 
smärtsam också utan att den orsakar n~gon 
sådan följd som avses i l punkten. A ven 
detta slag av våldtäkter är det skäl att be
döma på strängare grunder. 

I 3 punkten anges som kvalificeringsgrund 
att brottet begås på ett synnerligen rått, 
grymt eller förnedrande sätt. De två första 
beskrivningarna av gärningssätten överens
stämmer med kvalificeringsgrunden vid grov 
misshandel. Det finns en nyansskillnad mel
lan rått och grymt. Ordet "rått" betonar 
grovheten i fysiskt våld medan ordet 
"grymt" kan innebära t. ex. att våld riktas 
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mot en försvarslös person. En våldtäkt kan 
anses begången på ett synnerligen förnedran
de sätt t.ex. om den sker inför ögonen på 
personer som står i ett nära förhållande till 
offret eller om offret förnedras på något an
nat sätt. 

Som fjärde kvalificeringsgrund nämns i 4 
punkten att vid våldtäkten används skjut
eller eggvapen eller något annat livsfarligt 
hjälpmedel. En i många avseenden liknande 
kvalificeringsgrund förekommer i stadgande
na om grovt rån och grov misshandel. Det 
föreslagna stadgandet förutsätter emellertid 
inte, i motsats till de nämnda stadgandena, 
att det livsfarliga hjälpmedlet är jämförbart 
med ett vapen. Denna kvalificeringsgrund 
med ett mera omfattande tillämpningsområ
de motiveras bl.a. med att den fysisk närhet 
mellan gärningsmannen och den hotade som 
brottet förutsätter i det typiska fallet, mins
kar den faktiska skillnaden i farlighet mellan 
vapen och andra livsfarliga hjälpmedel. 

Vissa kvalificeringsgrunder kan föreligga 
samtidigt i samma brott. Man har medvetet 
strävat efter tillräckligt rymliga beskrivning
ar av kvalificeringsgrunderna, för att ingen 
typ av allvarliga våldtäkter skall falla utan
för stadgandets tillämpningsområde. Frågan 
om en eventuell straffskärpning i det fall att 
flera kvalificeringsgrunder föreligger samti
digt skall bedömas inom de gränser som den 
föreslagna vida straffskalan medger. 

Om en gärning uppfyller rekvisitet för bå
de grov våldtäkt och grov misshandel skall 
endast stadgandet om grov våldtäkt tilläm
pas, i det fall att våldet hänför sig direkt till 
våldtäkten. Om däremot våld har brukats 
under en längre tid också utan direkt anknyt
ning till våldtäkten eller om det har varit av 
allvarligare art än det våld som hänför sig 
direkt till våldtäkten, kan det bli aktuellt att 
dessutom tillämpa stadgandena om grov 
misshandel. 

I den gällande lagen finns inget stadgande 
som motsvarar det föreslagna stadgandet om 
grov våldtäkt. Detta innebär att även de all
varligaste våldtäktsfallen för närvarande be
döms enligt grundskalan, som utgår från 
minimistraffet fängelse i sex månader. Våld
täkt är ett allvarligt brott som kränker både 
den personliga integriteten och den sexuella 
självbestämmanderätten på ett sätt som 
åsamkar offret inte bara fysisk smärta utan 
ofta också ett långvarigt, t.o.m. livslångt 
psykiskt trauma. Det är därför motiverat att 
införa en exceptionellt sträng straffskala för 

de grövsta formerna av våldtäkt. Enligt för
slaget är minimistraffet för grov våldtäkt 
fängelse i två år och maximistraffet fängelse 
i tio år. Maximistraffet är således detsamma 
som enligt gällande lag. 

2 mom. Försök till grov våldtäkt är straff
bart. 

3 §. Tvingande till samlag 

Paragrafen innehåller dels ett stadgande 
om en lindrig form av våldtäkt (l mom.), 
dels ett rekvisit som gäller annat tvingande 
till samlag än sådant som avses i våldtäkts
stadgandet (2 mom.). Denna ovanliga lös
ning har man stannat för bl.a. för att betona 
att stadgandena om våldtäkt och annat tving
ande till samlag utgör en helhet inom regle
ringen av olika gärningar som omfattar 
tvingande till samlag. A v sikten är att täppa 
till eventuella kryphål i lagstiftningen. 

l mom. Enligt förslaget skall en gärning 
som annars skall betraktas som våldtäkt be
dömas som tvingande till samlag, om gär
ningen bedömd som en helhet har begåtts 
under förmildrande omständigheter. Såsom 
en omständighet som kan motivera en sådan 
helhetsbedömning nämns uttryckligen att det 
våld eller hot som använts har varit ringa. 
Särskilt i sådana fall där våldtäkten begås 
helt utan våld är det tänkbart att brottet med 
hänsyn till andra därmed förknippade om
ständigheter bedömt som en helhet kan an
ses vara begånget under förmildrande om
ständigheter. Eftersom ett av de viktigaste 
motiven för kriminaliseringen av våldtäkt är 
skyddet av den sexuella självbestämmande
rätten, är det också alltid skäl att granska 
hur stor kränkning våldtäkten innebär i detta 
avseende. 

En våldtäkt kan bedömd som en helt anses 
ha blivit begången under förmildrande om
ständigheter även på grund av andra omstän
digheter som ansluter sig till brottet. Som 
sådana kan nämnas eventuella exceptionella 
9.mständigheter i samband med gärningen. 
A ven i detta fall skall särskilt avseende fås
tas vid den omfattning i vilken våld eller hot 
om våld har använts. En våldtäkt som inbe
griper allvarligt våld eller hot om sådant kan 
inte bedömd som en helhet anses begången 
under förmildrande omständigheter. Relatio
nen mellan gärningsmannen och offret 
nämf\~ inte som en förmildrande omständig
het. Aktenskap eller ett annat varaktigt par
förhållande eller sällskapande före en våld-
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täkt eliminerar eller minskar inte parternas 
sexuella självbestämmanderätt. Av sådana 
omständigheter kan således inte dras den 
slutsatsen att den sexuella självbestämman
derätten kränks endast i ringa utsträckning. 
En annan sak är att de omständigheter som 
ledde till brottet och som framgår därav, i 
enlighet med allmänna straffrättsliga prin
ciper skall beaktas även vid bedömningen av 
dessa brott. Sålunda kan ett eventuellt um
gänge mellan gärningsmannen och offret 
före brottet, i förening med de övriga om
ständigheterna kring brottet, ha betydelse rör 
straffmätningen samt bedömningen av frågan 
om 3 § skall tillämpas på gärningen. 

2 mom. Momentet innehåller ett stadgande 
om tvingande till samlag utan ~.ådant hot 
som avses i våldtäktsstadgandet A ven detta 
stadgande gäller de i l O § definierade for
merna av samlag, t.ex. tvingande till hetero
eller homosexuellt samlag. 

Det hot som används vid tvingandet har i 
detta fall inte avgränsats på annat sätt än att 
hot i de former som används vid våldtäkt 
utesluts. Ä ven om hotet inte har definierats 
är det klart att det bör ha varit såtillvida re
ellt att den som utsatts för hotet har gett ef
ter för hotet. På motsvarande sätt skall vid 
försök hotet vara av den arten att det enligt 
allmän livserfarenhet är ägnat att få offret att 
ge med sig. Vid bedömningen av hotets 
tvingande karaktär måste det beaktas att i 
vissa livssituationer är uttryckligen hot med 
anknytning till en fortsättning av det sexuel
la förhållandet typiska orsaker till gräl. I 
sådana sammanhang framförda åsiktsyttring
ar kan således inte anses liktydiga med 
tvingande. T.ex. hot om äktenskapsskillnad 
eller annat avbrytande av relationen om den 
andra parten inte går med på samlag, utgör 
inte hot av det slag som avses i stadgandet. 

Vid hot av det slag som avses i detta stad
gande kan det inte vara fråga om våld på 
person, eftersom allt hot om sådant våld -
oberoende av om hotet är avsett att verkstäl
Jas direkt eller senare - skall bedömas utgå
ende från våldtäktsstadgandena eller denna 
paragrafs l mom. Däremot kan det vara frå
ga om annat hot om ett brott som innefattar 
våld på person. Hotet behöver dock inte 
nödvändigtvis vara orättmätigt. Det är emel
lertid straffbart att tvinga en annan till sam
lag t.ex. genom att hota avslöja ett brott som 
denne har begått eller genom att hota yppa 
någon annan för honom skadlig information 
för en tredje person, t.ex. den hotades make 

eller maka eller arbetsgivare. Hotet kan ock
så vara riktat mot någon annan än den som 
gärningsmannen försöker påverka. 

Det uppsåt som brottet Törutsätter innebär 
att den hotade tror att hotet kommer att för
verkligas och därför underkastar sig samlag. 

straffet för tvingande till samlag är enligt 
förslaget fängelse i högst tre år. Gärningar 
av detta slag kan innebära en så allvarlig 
kränkning av en persons sexuella självbe
stämmanderätt att en förhållandevis sträng 
straffskala har ansetts motiverad. Tillämp
ningsområdet för det föreslagna stadgandet 
är dock klart mera omfattande än för det 
gällande våldtäktsstadgandet och det kan 
således också tillämpas på lindrigare gär
ningar. I dylika undantagsfall kunde det bli 
fråga om avvikelse från straffstadgande i 
enlighet med 3 kap. 5 § 2 mom. 

3 mom. Försök till tvingande till samlag 
föreslås vara straffbart både i det fall som 
anges i l mom. och i det fall som anges i 2 
mo m. 

4 §. Tvingande till sexuell handling 

Paragrafen gäller den situationen att någon 
tvingas utföra en sexuell handling eller un
derkasta sig en sådan. Ytterligare en förut
sättning är att tvingandet sker genom våld 
eller hot på ett sätt som väsentligt kränker 
en annan persons sexuella självbestämman
derätt. 

l mom. Enligt förslaget kan gärningsman
nen och offret i samband med detta brott 
vara kvinna eller man. stadgandet kan även 
tillämpas på tvingande till sexuell handling 
som begås av personer av samma kön. Inte 
heller relationen mellan gärningsmannen och 
brottsoffret begränsar straffbarheten utan 
även en make eller maka kan göra sig skyl
dig till detta brott. stadgandet är likaså av
sett att gälla sexuellt tvingande när offren är 
ungdomar eller barn. 

Gärningssättet tvingande beskriver att gär
ningsmannen genom sitt förfarande bryter 
offrets vilja. Offret förutsätts inte vidta någ
ra särskilda åtgärder för att förhindra hand
lingen. Det räcker att offret klart visar att 
han eller hon motsätter sig den sexuella 
handlingen men till följd av gärningsman
nens våld eller hot blir tvungen att avstå 
från sin rätt att låta bli att Iöreta eller under
kasta sig handlingen. 

Som former för tvingandet nämns våld och 
hot. Det våld som används kan antingen 
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vara riktat mot person eller utgöra någon 
annan form av våld. Liksom i våldtäktsstad
gandet förutsätts våldet inte heller i detta fall 
vara riktat direkt mot den som tvingas, utari 
det kan även vara riktat mot någon annan 
person. En kvinna kan utsättas för tvingande 
våld av det slag som avses i stadgandet t.ex. 
genom att hennes barn misshandlas. 

I stadgandet anges inga uttryckliga kvanti
tativa eller kvalitativa krav som hotet skall 
uppfylla. Hotet kan likaväl avse våld som 
något annat. Det kan även vara fråga om ett 
hot som är avsett att förverkligas genast el
ler först någon gång i framtiden. Hotet skall 
vara såtillvida reellt att den som det riktas 
mot ger sig inför det. Vid försök skall hotet 
på motsvarande sätt vara så beskaffat att det 
under de rådande omständigheterna och ut
gående från allmän livserfarenhet är ägnat 
att förmå den hotade att ge sig. 

Begreppet sexuell handling definieras i l O 
§ 2 mom. Om det emellertid är fråga om 
samlag enligt definitionen i l O § l mo m. 
skall på tvingandet tillämpas 1-3 §§. 

sexualitet kan på ett eller annat sätt före
komma i samband med handlingar och ak
tiviteter av synnerligen olika slag. Uppfatt
ningarna om olika handlingars sexuella in
nebörd varierar. Den kan lika väl bero på 
personliga attityder som vara kulturbundna. 
A v betydelse i detta avseende är bl. a. de 
omständigheter under vilka en gärning be
gås. A v dessa orsaker har man inte ens för
sökt beskriva de sexuella handlingar som 
avses i det föreslagna stadgandet. stadgan
dets tillämplighet avgränsas i detta avseende 
av definitionen i l O § 2 mo m. samt av att 
handlingen förutsätts väsentligt kränka en 
annan persons sexuella självbestämmande
rätt. 

Utmärkande för handlingar som är rele
vanta för den sexuella självbestämmanderät
ten är att de i något väsentligt avseende 
kränker en annan persons kroppsliga integri
tet, t.ex. genom denne tvingas att beröra en 
annan person intensivt eller underkasta sig 
sådan beröring. Den sexuella självbestäm
manderätten kan även kränkas i något vä
sentligt avseende genom andra sexuella 
handlingar än sådana som riktar sig mot 
könsorgan. Ett påtvingat annat deltagande i 
en situation där en annans sexuella drift till
fredsställs kan ha så stark sexuell innebörd 
att det utgör en väsentlig kränkning av den 
tvingades sexuella självbestämmanderätt. 
Det kan t.ex. vara fråga om att någon tving-

as att se på när gärningsmannen har sexuellt 
umgänge eller masturberar. stadgandet kan 
även tillämpas på fall där någon tvingas att 
företa en sexuell handling med sig själv. 
Däremot kan stadgandet i regel inte tilläm
pas på t.ex. en blottare, såvida inte denne 
genom våld eller hot tvingar någon att se på. 
Blottandet kan emellertid utgöra ett brott 
mot stadgandena om allmän ordning eller, 
ifall brottet riktar sig mot barn, om brott 
mot stadgandena om sexuellt utnyttjande av 
barn (6 §). 

Trots att uppsåt föreligger endast i det fall 
att gärningsmannen måste ha insett att hand
lingen väsentligt kränker den andras sexuella 
självbestämmanderättt, skall vid bedömning
en av gärningens betydelse för den sexuella 
självbestämmanderätten beaktas även den rå
dande uppfattningen om vilken typ av hand
lingar som kan betraktas som sexuellt vä
sentliga. Varken gärningsmannens eller of
frets personliga moraluppfattningar kan en
sam vara utslagsgivande i detta avseende. 
Avsikten med stadgandet är uttryckligen att 
skydda den sexuella självbestämmanderätten 
mot väsentliga kränkningar. Om våldet eller 
hotet inte anknyter till en sådan handling 
skall gärningen bedömas enligt andra stad
ganden i strafflagen. 

När någon med våld tvingas företa en 
sexuell handling uppfylls i allmänhet även 
rekvisitet för misshandel. Liksom vid våld
täkt ingår misshandel vanligen i rekvisitet 
för det brott som avses i 4 §. Det tvång som 
ingår i brottet kommer vanligen inte att be
dömas särskilt, eftersom stadgandet om 
tvingande åsidosätts vid en stränghetsjäm
förelse. Om gärningen riktar sig mot barn 
tillämpas stadgandet om sexuellt utnytt
jande av barn (6 §). 

Enligt kapitlets 11 § är tvingande till sexu
ell handling ett målsägandebrott. 

F ör tvingande till sexuell handling kan 
enligt förslaget dömas till böter eller fångel
se i högst tre år. Gärningens klandervärdhet 
är beroende dels av hur allvarligt våld eller 
hot som använts, dels av gärningens betydel
se för den s~.xuella integriteten. 

2 m om. A ven försök till tvingande till 
sexuell handling är enligt förslaget straffbart. 
Enligt den gällande lagen gäller detsamma i 
fråga om försök till motsvarande gärningar. 

5 §. sexuellt utnyttjande 

Paragrafen innehåller stadganden om sexu-
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elit utnyttjande i sådana fall då gärnings
mannen drar nytta av sin ställning (l mom.) 
och sexuellt utnyttjande av en försvarslös 
person i sådana fall då offret är försvarslöst 
utan gärningsmannens förskyllan (2 mom.). 
Paragrafen förutsätter inte att någon tvingas 
till en viss handling utan den sexuella hand
lingen kan även fullbordas oavsett att offret 
inte gör motstånd. Kränkningen av den 
sexuella självbestämmanderätten består i att 
offret antingen på grund av sin beroende 
ställning eller sin försvarslöshet inte har ka
pacitet att från en jämlik utgångspunkt fatta 
beslut om sitt deltagande i en sexuella hand
lingen och att gärningsmannen utnyttjar det
ta för sina syften. 

l mom. I momentet stadgas om tre alter
nativa situationer där sexuellt utnyttjande 
kan ske genom att gärningsmannen drar nyt
ta av sin ställning för att förmå en annan 
antingen till samlag eller till någon annan 
handling som väsentligt kränker den sexuella 
självbestämmanderätten eller att underkasta 
sig en sådan handling. Gärningsmannen kan 
utnyttja sin ställning t.ex. genom att uttryck
ligen nämna eller låta förstå vilka möjlighe
ter han har att påverka den andras förhållan
den, och därigenom förmår den andra att 
företa en sexuell handling. Gärningsmannen 
kan antyda vissa favörer som den andra kan 
förvänta sig om han eller hon går med på en 
sexuell förbindelse. stadgandet kan även 
tillämpas då gärningsmannen missbrukar sitt 
själsliga övertag för att förmå någon att in
låta sig på en sådan förbindelse. stadgandet 
förutsätter emellertid att gärningsmannen har 
utövat påtryckning på den andra. När den 
gällande lagen stiftades ansågs det att de 
tidigare stadgade kraven att någon förmås 
eller förleds inte var nödvändigt, eftersom 
stadgandet knappast hade någon praktisk 
betydelse. I förslaget betonas emellertid den 
omständigheten att det i sådana situationer 
som stadgandet avser inte är fråga om att 
den andra parten har fattat sitt beslut från en 
jämlik utgångspunkt. 

I sådana situationer som avses i 1-3 punk
ten kan det även förekomma sexuella förbin
delser som inte bygger på att någon utnyttjar 
sin ställning. Syftet är t.ex. inte att under
trycka alla slag av sexuella relationer mellan 
yngre och äldre personer ens i sådana fall då 
den äldre parten har en starkare position än 
den unga. stadgandet syftar till att förhindra 
att en sådan position utnyttjas till förleda en 
ung person som ännu har en outvecklad vii-

ja. Det är fråga om utnyttjande i denna be
märkelse när den äldre personen både i fråga 
om ålder och rättigheter har en väsentligt 
starkare ställning än den unga personen och 
utnyttjar detta övertag på den yngre. Också 
den unga personens eventuellt isolerade livs
föring i början av förhållandet skall tillmätas 
betydelse. Risken för utnyttjande är mindre 
om relationen utvecklas i långsam takt, utan 
att den unga personen på grund av omstän
digheterna kommer i ständig kontakt med 
den äldre personen. Arten av ett eventuellt 
beroendeförhållandet mellan parterna kan 
spela en roll för bedömningen av om ett 
sexuellt förhållande kan anses som utnyttjan
de. T.ex. om parterna lever i anstaltsförhål
landen kan redan ett rätt lindrigt "förmåen
de" eller lockande tolkas som utnyttjande, 
medan det ställs större krav i detta hänseen
de om beroendeförh.~llandet mellan parterna 
inte är lika tydligt. Aven den s.k. underlägs
na partens mognad och ålder tillmäts bety
delse vid bedömningen av när ett förfarande 
skall anses som utnyttjande respektive när 
ett sexuellt förhållande kan anses ha en jäm
lik utgångspunkt. 

Gärningsmannen behöver inte nödvändigt
vis själv utnyttja den andra utan han kan 
även utnyttja sin ställning till att förmå en 
person som är i underställt läge att idka 
samlag eller företa en sexuell handling med 
en tredje person. I fråga om begreppen sam
lag och sexuell handling hänvisas här till 
definitionerna i l O §. 

I l punkten är det fråga om sexuellt ut
nyttjande av en person som inte har f)r Il t 18 
år. Avsikten med stadgandet är att skydda 
unga som går i skola eller vistas på en in
rättning, eller som annars har lydnadsplikt, 
mot att bli sexuellt utnyttjande av personer i 
auktoritetsställning. En förutsättning för 
tillämpning av stadgandet är att den unga 
personen befinner sig i en inrättning och 
antingen står under gärningsmannens be
stämmanderätt eller övervakning eller i nå
got annat jämförbart underordnat förhållande 
till gärningsmannen. Ett typiskt sådant för
hållande råder mellan en fånge och fångelse
personalen, men stadgandet är även tillämp
ligt på missbruk i samband med övervak
ningsförhållanden som inte är betydligt 
mindre strikta, t.ex. mellan lärarna och ele
verna i en skola. Det är inte meningen att 
stadgandet skall tillämpas endast i fråga om 
sådana inrättningar som en person är skyldig 
att vistas i eller dit han förpassas med stöd 
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av lag, utan det kan även tillämpas på ut
nyttjande av personer som frivilligt sökt sig 
till en inrättning. Det är inte heller nödvän
digt att inr~ttningen verkar under lagstadga
de former. A ven vid privata institutioner kan 
det förekomma sådana subordinationsförhål
landen som avses i stadgandet. Stadgandet 
är även tillämpligt på sexuellt utnyttjande av 
ungdomar i sammanhang som kan jämföras 
med institutionsförhållanden av det ovan 
nämnda slaget, t.ex. då vuxna lägerledare 
utnyttjar ungdomar som deltar i läger. 

Punkt 2 gäller sexuellt utnyttjande av per
soner som vårdas på sjukhus eller i någon 
annan inrättning och vilkas förmåga att för
svara sig är väsentligt nedsatt. stadgandet 
kan utöver sjukhus tillämpas på vilken an
nan vårdinrättning som helst. Gärningen 
skall vara riktad mot en person som vårdas i 
en inrättning, men skälet till vården kan va
riera. Det kan vara fråga om personer som 
vårdas på sjukhus på grund av en sjukdom 
eller t.ex. om åldringar på ett åldringshem. 
Ordet inrättning anger att vården sker under 
institutionsförhållanden men det förutsätts 
inte att uttryckligen benämningen inrättning 
används om vårdplatsen. Eventuellt utnytt
jande i samband med hemvård skall inte be
dömas enligt denna punkt utan enligt punkt 
3. 

Med sjukdom avses både fysisk och psy
kisk sjukdom. Ett handikapp i den bemärkel
se som avses i stadgandet kan vara antingen 
fysiskt eller psykiskt. Uttrycket annat svag
hetstillstånd avser ett tillstånd av nedsatt 
försvarsförmåga, som dock inte kan klassifi
ceras som sjukdom. Den som vårdas på 
sjukhus kan ha nedsatt förmåga att försvara 
sig t.ex. på grund av medicinering, även om 
själva sjukdomen eller skadan inte inverkar 
nedsättande på förmågan att försvara sig. 

En förutsättning är alltid att försvarsförmå
gan hos den person som är föremål fOr ut
nyttjandet är väsentligt nedsatt på grund av 
sjukdom, handikapp eller annat svaghetstill
stånd. stadgandet skall sålunda inte tilläm
pas t.ex. på ett sexuellt rörhållande med en 
patient vars förmåga att fatta egna beslut 
inte alls eller åtminstone inte väsentligt är 
nedsatt. Avsikten är inte heller att kriminali
sera sådana sexuella förhållanden med eller 
mellan sjuka eller handikappade där ingen
dera partens sexuella integritet kränks. stad
gandet förutsätter alltid att någon förmår den 
andra till förhållandet genom att utnyttja sin 
ställning. Personer som är psykiskt eller på 
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annat sätt handikappade har samma rätt till 
sexuella relationer som andra. De föreslagna 
stadgandena begränsar inte denna rätt ens 
när de är intagna för vård. Denna punkt i 
den föreslagna paragrafen gäller inte heller 
sexuell umgänge mellan vårdtagare. 

De inrättningar som avses i l och 2 punk
ten kan ha interna reglementen eller ord
ningsregler som kategoriskt förbjuder sexu
ella förbindelser. Brott mot sådana normer 
visar emellertid inte i sig att gärningsman
nen har gjort sig skyldig till sexuellt utnytt
jande. Om gärningsmannen är en tjänsteman 
i strafflagens bemärkelse kan han ha gjort 
sig skyldig till tjänstefel genom att bryta 
mot en norm av detta slag. Om han samti
digt gör sig skyldig till sexuellt utnyttjande 
skall även detta stadgande tillämpas. 

Vad som stadgas i 3 punkten gäller all
mänt utnyttjande av en annans beroende 
ställning. I stadgandet anges inte närmare 
vilken grunden är för den beroende ställ
ningen. Det kan t.ex. vara fråga om ett eko
nomiskt eller psykiskt beroendeförhållande 
eller om ett beroende av praktisk hjälp. Be
roendet förutsätts dessutom vara synnerligen 
betydande. Mellan människor förekommer 
många olika slag av beroendeförhållanden. 
A v dessa anses endast sexuellt utnyttjande 
av ett synnerligt beroende vara värt en kri
minalisering. Vid bedömningen av graden av 
beroendet skall hänsyn tas till vilken bety
delse det har för vederbörandes grundläg
gande levnadsförhållanden såsom utkomst, 
boende, hälsa och andra vitala behov. Syn
nerligt beroende av en annan är t.ex. en per
son vars fortsatta arbetsförhållande kan av
göras av en annan eller vars boende sam
manhänger med en annan persons beslut. Ett 
psykiskt beroendeförhållande kan även vara 
förknippat med ett starkt religiöst eller på 
någon annan övertygelse baserat beroende, 
om t.ex. ledarna för ett samfund som kräver 
denna typ av andlig underkastelse missbru
kar sin auktoritetsställning. Vidare kan den 
som behöver fortgående fysisk eller psykisk 
vård anses vara synnerligt beroende av sin 
vårdare. Såsom konstaterats ovan kan 3 
punkten även tillämpas vid bedömning av 
sexuellt utnyttjande i samband med vård 
utanför en inrättning. 

straffbarheten förutsätter att det synnerliga 
beroendet missbrukas grovt. Härmed avses 
att gärningsmannen, när han förmår den 
andra parten till samlag eller till en sexuell 
handling, kraftigt ingriper i en omständighet 
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som ligger till grund för beroendet. T.ex. en 
antydan om att ett fortsatt arbetsförhållande 
äventyras om den andra inte går med på en 
sexuell förbindelse är grövre än en antydan 
om någon annan för arbetsförhållandet 
mindre väsentlig förändring, t.ex. en even
tuell överflyttning till tråkigare uppgifter. 
Vid bedömning av grovhetsgraden är det 
även av betydelse med hur stor sannolikhet 
det antyds att förändringarna kommer att 
ske. 

Om brottet begås genom ett tvingande hot, 
t.ex. om att arbetsplatsen går förlorad, skall 
kapitlets 3 § 2 mom. eller 4 § tillämpas. Vid 
sexuellt utnyttjande kan det inte vara fråga 
om sådant hot som avses i de sist nämnda 
stadgandena utan om lindrigare påtryckning. 

Om det sexuella utnyttjandet riktar sig mot 
en person under 15 år gör sig gärningsman
nen samtidigt skyldig till sexuellt utnyttjan
de av barn (6 och 7 §§). I dessa fall skall 
utöver 5 § även någotdera av de nyss nämn
da stadgandena tillämpas. Om gärningen 
däremot uppfyller rekvisitet för våldtäkt (1-3 
§) eller tvingande till sexuell handling ( 4 §) 
åsidosätts stadgandet om sexuellt utnyttjan
de, också ifall det mellan gärningsmannen 
och offret råder ett sådant förhållande som 
nämns i momentet. 

Sådant sexuellt utnyttjande som nämns i 
den föreslagna paragrafens l mom. är enligt 
förslaget ett målsägandebrott Allmänna 
åklagaren får emellertid väcka åtal om ett 
synnerligen viktigt allmänt intresse kräver 
att åtal väcks (11 §). Begränsningen av 
åtalsrätten syftar till att skydda en målsägan
de t.ex. mot rättegångar som med beaktande 
av målsägandens ställning väsentligt kunde 
skada honom eller henne eller som kan an
ses onödiga med beaktande av hur förhållan
det mellan gärningsmannen och den utnytt
jade utvecklas senare, t.ex. ifall målsäganden 
och gärningsmannen har beslutat att trots det 
inträffade inleda eller fortsätta ett samliv. Ett 
viktigt allmänt intresse kan kräva att åklaga
ren handlar i strid med målsägandens vilja, 
t.ex. om gärningsmannen har gjort sig skyl
dig till upprepat sexuellt utnyttjande eller 
om utnyttjandet annars har varit synnerligen 
grovt. 

2 m om. Momentet tillämpas på sådana fall 
där gärningsmannen utnyttjar en annan per
sons försvarslöshet eller viljelöshet, då det 
inte är gärningsmannen som har försatt den 
andre i ett sådant tillstånd för att utnyttja 
honom eller henne och då gärningsmannen 

inte drar nytta av sin ställning. Med för
svarslöshet avses att vederbörande på grund 
av ett psykiskt eller fysiskt hinder inte alls 
eller åtminstone inte i någon betydande ut
sträckning kan hindra den andres förfarande. 
Viljelösheten beskrivs som oförmåga att 
utforma eller uttrycka sin vilja. Försvars
lösheten och viljelösheten kan bero t.ex. på 
medvetslöshet, sjukdom eller handikapp, 
dvs. ett sådant tillstånd som avses i l § 2 
mom. Aven ett hjälplöst tillstånd som beror 
på något annat och som leder till försvars
löshet kan komma ifråga. Också i detta av
seende hänvisas det till det som anförs i 
samband med l § 2 mom. 

Sexuellt utnyttjande som avses i paragra
fens 2 mom. lyder alltid under allmänt åtal, 
men åklagaren har rätt att låta bli att väcka 
åtal om målsäganden av egen fast vi!ja be
gär att åtal inte skall väckas (12 § ). A ven i 
dessa fall skall åtal väckas om ett viktigt 
allmänt eller enskilt intresse kräver det. 

straffet för sexuellt utnyttjande föreslås 
vara böter eller fängelse i högst fyra år. Vid 
straffmätningen skall avseende fåstas både 
vid betydelsen av det ifrågavarande sexuella 
umgänget och vid hur allvarligt den sexuella 
självbestämmanderätten har kränkts. Allvar
ligast är det skäl att förhålla sig till sådant 
utnyttjande där någon förmås till samlag 
genom att gärningsmannen drar nytta av sin 
väsentligt starkare ställning eller där gär
ningsmannen har samlag med utnyttjande av 
en annans .försvarslöshet eller viljelöshet. 

3 mom. Aven försök till sexuellt utnyttjan
de föreslås vara straffbart. Vid sådana gär
ningar som avses i l mom. inträder alltså 
straffbarheten i ett mycket tidigt skede. En 
mycket vag antydan kan emellertid inte be
traktas som ett försök till sexuellt utnyttjan
de. Kriminaliseringen av försök har den be
tydelsen att sådana påtryckningsförsök kan 
bestraffas där det klart går att påvisa att nå
gon har försökt utnyttja sin ställning. När 
det gäller paragrafens 2 mom. innebär stad
gandet inte någon omfattande kriminalise
ring. Försök är straffbart också när det gäller 
motsvarande brott enligt den gällande lagen. 

6 §. Sexuellt utnyttjande av barn 

I den föreslagna paragrafen bestäms den 
s.k. sexuella skyddsåldersgränsen (l mom.) 
och kriminaliseringen när det gäller sexuella 
förbindelser mellan ungdomar begränsas (2 
mom.). Vidare innehåller paragrafen ett sär-
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skilt straffstadgande som gäller vissa sexuel
la relationer inom familjer (3 mom.). 

J m om. Den sexuella skyddsåldersgränsen 
för barn föreslås vara 15 år. Syftet med 
stadgandet är att förhindra att någon utnytt
jar sitt övertag i ålder eller mognad för att 
idka samlag eller en i momentet avsedd 
sexuell handling med ett barn. I princip kan 
vem som helst som har uppnått den straff
rättsliga ansvarsåldern göra sig skyldig till 
sexuellt utnyttjande av barn, men enligt pa
ragrafens 2 mom. begränsas straffbarheten 
när det inte råder någon stor skillnad mellan 
parterna i fråga om ålder eller själslig och 
kroppslig mognad. 

stadgandet gäller såväl barnets släktingar, 
även egna föräldrar och syskon, som utom
stående. Om den som utnyttjar barnet är bar
nets egen förälder, skall gärningen dock 
uppenbarligen i allmänhet anses som grov 
med stöd av 7 § l mom. 3 punkten. Vid ett 
sexuellt förhållande mellan en förälder och 
dennes barn som är under 15 år kan be
gränsningsstadgandet i 2 mom. inte tilläm
pas till följd av de stora skillnaderna i ålder 
och mognad. När det gäller sexuella relatio
ner mellan syskon omfattar kriminalisering
en sådana fall där skillnaden i ålder eller 
mognad inte är obetydlig. 

stadgandet om sexuellt utnyttjande av barn 
omfattar för det första samlag enligt den 
definition som föreslås i 10 §. Med samlag 
avses enligt l O § sexuellt inträngande i en 
annans kropp. Sålunda är både hetero- och 
homosexuellt samlag med barn straffbart. 

För det andra gäller stadgandet sexuella 
handlingar som är ägnade att skada ett barns 
utveckling. Med avvikelse från den gällande 
lagen är avsikten med det föreslagna stad
gandet inte längre att utvidga straffbarheten 
för sedlighetssårande beteende, utan att 
skydda barn mot skadliga sexuella handling
ar. Det är svårt att i lagtexten beskriva de 
gärningsformer som det är fråga om i detta 
fall, eftersom ytterst varierande sexuella im
plikationer kan härledas ur utåt sett identiska 
handlingar, bland annat beroende på sam
manhanget samt gärningsmannens och bar
nets relation till varandra. Ett barns föräldrar 
kan t.ex. ge sitt barn ömhetsbetygelser som 
åtminstone i vid bemärkelse är sensuella, 
men som inte syftar till uppnående av sexu
ell tillfredsställelse. 

En handling som är straffbar som sexuellt 
utnyttjande av barn avgränsas genom att den 
förutsätts vara sexuell i den bemärkelse som 

avses i definitionsstadgandet i kapitlets l O § 
2 mom. och dessutom genom att den skall 
vara ägnad att skada barnets utveckling. Ef
tersom en handling av detta slag vanligen 
innebär att gärningsmannen berör barnet, 
nämns detta gärningssätt uttryckligen. A 
andra sidan behöver gärningen inte nödvän
digtvis vara riktad mot barnets kroppsliga 
integritet, utan också någon annan handling 
som är på motsvarande sätt kränkande kan 
komma i fråga. 

sedvanlig vänskaplig fysisk kontakt med 
barn har i och för sig inte en sådan sexuell 
innebörd som avses i stadgandet. I allmänhet 
kan det vara fråga om sexuell kontakt när 
gärningsmannen berör ett barns könsorgan 
eller andra s.k. erogena zoner. Vad som är 
sexuellt relevant i detta avseende varierar 
beroende på barnets fysiska och psykiska 
mognad. I fråga om ett litet barn förutsätter 
en sexuellt relevant beröring i allmänhet att 
beröringen riktas mot könsorganen, medan 
också annan beröring kan vara sexuellt rele
vant i fråga om ett barn som är närmare 
könsmogen ålder. 

Som exempel på en annan sexuellt rele
vant handling kan nämnas att förleda ett 
barn att åse masturbation eller samlag eller 
filmer som skildrar sådana handlingar. I vis
sa situationer kan också muntligt återgivande 
av sexuellt laddade händelser för ett barn 
vara en sexuellt relevant handling i den be
märkelse som stadgandet avser. 

Enligt det föreslagna stadgandet förfar gär
ningsmannen också straffbart genom att för
må ett barn att företa en handling av det 
ifrågavarande slaget. Det kan t.ex. vara fråga 
om att ett barn förmås att masturbera gär
ningsmannen. Kravet på sexuell relevans 
uppnås i allmänhet också då ett barn förmås 
att masturbera i gärningsmannens åsyn. 

Förutsättningen att handlingen skall vara 
ägnad att skada barnets utveckling har en 
grundläggande betydelse för hela stadgandet. 
Detta inskränker stadgandets tillämpnings
område i många avseenden. För rekvisitet är 
såväl omständigheterna i samband med gär
ningen som parternas ålder och inbördes 
relation av en stor betydelse. Om barnet 
t.ex. lockas in i en okänd och skrämmande 
miljö som det inte själv kan ta sig ur, torde 
den sexuella handling som riktas mot barnet 
i allmänhet vara skadligare än en motsva
rande handling som utförts i trygg miljö. 
Med tanke på den eventuella skadligheten 
för barnets utveckling är också barnets ålder 
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och mognad väsentliga. 
Vid tillämpningen av stadgandet måste det 

också beaktas att det i hög grad är en kul
turell fråga i vilken mån olika handlingar 
uppfattas som sexuella och skadliga för bar
nets utveckling. En handling som i en viss 
kultur eller miljö uppfattas som sexuellt re
levant kan i en annan kultur helt anses sakna 
sexuell laddning. I Finland är t.ex. bastuba
dandet förenat med en form av nakenhet 
som hos oss inte tillmäts någon sexuell be
tydelse, men som av representanter för andra 
kulturer kan anses ha en sådan betydelse. 

Tillämpningen av stadgandet förutsätter 
inte att den andra utsätts för påtryckning 
eller att gärningsmannen utnyttjar sin even
tuellt starkare ställning. stadgandet utgår 
från att när det mellan parterna är klar skill
nad i ålder eller själslig och kroppslig mog
nad, utgör samlag eller en i momentet av
sedd sexuell handling med en person som 
inte har fyllt 15 år alltid sexuellt utnyttjande 
av barn. Momentet är tillämpligt exempelvis 
både på sådana fall där en person under 15 
år själv har önskat eller rentav tagit initiativ 
till samlag och på sådana fall där den unga 
personen har förletts, förmåtts eller tvingats 
till sexuellt umgänge. Vid bedömningen av 
gärningens klandervärdhet är det dock skäl 
att fästa avseende även vid om samlaget el
ler den sexuella handlingen har fåtts till 
stånd genom påtryckning eller förledande av 
något slag eller genom ett klart psykiskt 
övertag. Dessa omständigheter är av betydel
se för straffmätningen. Om ett barn har 
tvingats till samlag skall dessutom kapitlets 
1-3 §§ tillämpas. Ifall det är fråga om 
tvingande till en sexuell handling, tilllämpas 
förutom paragrafen gällande sexuellt utnytt
jande av barn, också 4 §. 

För gärningens straffbarhet spelar det ing
en roll om den som är under 15 år tidigare 
har haft sexuella förbindelser. Det är således 
straffbart att ha samlag med en prostituerad 
som inte har fyllt 15 år. 

Offrets ålder är av betydelse för bedöm
ningen av gärningens klandervärdhet I den 
föreslagna paragrafens 2 mom. finns en be
gränsning som delvis anknyter till parternas 
ålder. Offrets ålder beaktas även i 7 §, som 
gäller den grova gärningsformen. Barnets 
ålder är av betydelse även när straffet be
stäms inom ramen för normalskalan. Ju yng
re det utsatta barnet är, desto allvarligare 
kan utnyttjandet bedömas vara, åtminstone 
då det är fråga om samlag. Gällande en i 

momentet avsedd sexuell handling är ålderns 
betydelse inte i alla situationer lika klar. 
Som exempel kan nämnas förevisandet av 
en pornografisk film för ett barn. Detta torde 
åsamka mindre skada för ett mycket litet 
barn som inte förstår det sedda, än f'ör ett 
barn som redan förstår det. Senare kan skad
ligheten av en sådan handling åter minska, 
eftersom ett barn som snart är könsmoget 
och vet att det finns kommersiellt utnyttjan
de av sexualitet, inte lika lätt tar skada av att 
se en pornografisk föreställning än ett yngre 
och mer omoget barn. Vid sidan av åldern 
bör även barnets mognadsgrad i övrigt be
aktas. 

straffbarheten törutsätter uppsåt. Detta 
förutsätter att gärningsmannen inser att han 
eller hon har samlag eller utf'ör en i momen
tet avsedd sexuell handling med en person 
som inte har fyllt 15 år. Om gärningsman
nen t.ex. utgående från barnets utvecklings
skede eller annars av omständigheterna har 
förstått att barnet ännu inte fyllt 15 år, är det 
fråga om en uppsåtlig gärning. Uppsåtet eli
mineras inte enbart t.ex. av att partnern upp
ger sig redan ha fyllt 15 år. 

Då det är fråga om en sexuell handling, 
måste gärningsmannen i enlighet med kravet 
på uppsåt inse, att det är fråga om en i l O § 
2 mom. avsedd handling och att den under 
de rådande omständigheterna är ägnad att 
skada barnets utveckling. Gärningsmannen 
måste ha förstått betydelsen av sin gärning 
bedömd enligt allmän måttstock. 

Den som utnyttjar barn sexuellt kan samti
digt göra sig skyldig till våldtäkt (1-2 §§), 
tvingande till samlag (3 §), tvingande till 
sexuell handling ( 4 §) eller sexuellt utnytt
jande av barn (5 §). Dessa paragrafer kan 
tillämpas parallellt med 6 §. Om gärnings
mannen är barnets biologiska förälder, mor
eller farf'örälder, kan på gärningen dessutom 
tillämpas den föreslagna 17 kap. 23 § om 
samlag med nära släkting. 

Sexuellt utnyttjande av barn f'öreslås lyda 
under allmänt åtal (11 §). 

straffet för samlag med barn föreslås vara 
f'ångelse i högst fyra år. Enligt gällande lag 
kan bötesstraff utdömas om en person som 
fyllt 16 år har sexuellt umgänge eller utövar 
därmed jämförlig otukt med en person som 
fyllt 14 år, ifall det föreligger synnerligen 
förmildrande omständigheter. Något straff 
utdöms inte om en 15-åring har samlag med 
en annan 15-åring eller med en 14-åring. 
Enligt gällande 20 kap. 6 § är det också 



RP 6/1997 nl 181 

möjligt att utdöma böter. Enligt paragrafen 
straffas den, som fyllt sexton år, som på ett 
sätt som sårar tukt och sedlighet berör en 
person som inte fyllt sexton år, eller i övrigt 
mot en sådan person uppträder på ett sätt 
som sårar tukt och sedlighet. 

Området för de gärningar som avses i 
stadgandet är omfattande. Det sträcker sig 
från gärningar där gärningsmannen är be
tydligt äldre än barnet till sådana gärningar 
som enligt 2 mom. skall lämnas ostraffade, 
där det inte råder någon stor skillnad i älder 
eller mognad mellan parterna. I vissa fall 
kan gärningen t.ex. med beaktande av par
ternas ålder, utveckling och inbördes Iörhål
lande anses lindrig i forhållande till den 
föreslagna straffskalan, även om situationen 
inte vore den som nämns i 2 mom. För att 
undvika ett oskäligt straff borde man då 
tillämpa 3 kap. 5 § 2 mom. om avvikelse 
från straffstadgande. 

2 mom. Avsikten att skydda barn mot sex
uellt utnyttjande kräver ingen begränsning 
av unga personers inbördes sexuella relatio
ner, förutsatt att det inte är fråga om utnytt
jande. I enlighet härmed anges i 2 mom. att 
samlag eller en i l mom. avsedd sexuell 
handling med en person som inte fyllt 15 år 
inte skall vara straffbar när det inte mellan 
parterna råder någon stor skillnad i ålder 
eller själslig och kroppslig mognad. Det 
räcker således att skillnaden antingen i ålder 
eller i mognad inte är stor. 

I stadgandet anges inte hur många års ål
dersskillnad som skall anses vara stor. Detta 
sammanhänger med att åldersskillnaden bör 
ses både numerärt och i relation till vardera 
partens ålder. Om den som är under 15 år 
nästan har uppnått skyddsåldersgränsen kan 
åldersskillnaden mellan denna och partnern 
inte anses stor, även om den vore något 
större än i det fall att den ena är klart under 
15 år medan gärningsmannen är 15 år. En 
skillnad på några år kan inte heller i det 
forst nämnda fallet anses vara obetydlig. 

skillnaderna i själslig och kroppslig mog
nad är ännu viktigare med tanke på stadgan
dets syfte än åldersskillnaden, eftersom ut
tryckligen det faktum att parterna befinner 
sig på ungefår samma utvecklingsnivå är 
väsentligt for att en jämställd ställning skall 
uppnås i en sexuell relation. Med utveck
lingsskillnader avses här också andra aspek
ter än den sexuella mognaden. En viktig 
faktor när det gäller bedömningen av ut
vecklingsnivån är även förmågan till själv-

ständigt beslutsfattande samt vederbörandes 
livserfarenhet. 

3 mom. Momentet gäller samlag eller en i 
l mom. avsedd sexuell handling inom famil
jekretsen med ett barn under 15 år. I mo
mentet fastställs skyddsåldersgränsen 18 år. 
Om barnet är under 15 år skall l mom. till
lämpas. 

Gärningsmannen kan vara barnets förälder 
eller en person som i forhållande till barnet 
intar motsvarande ställning som en förälder. 
I vardera fallet förutsätts att personen bor i 
samma hushåll som barnet. Om gär
ningsmannen är barnets biologiska förälder 
eller far- eller morförälder och det är fråga 
om samlag, skall också 17 kap. 23 § om 
samlag med nära släkting tillämpas på hand
lingen. 

I allmänhet intar en adoptivförälder, styv
förälder och, om barnet har placerats i ett 
fosterhem, en fosterförälder, motsvarande 
ställning som en förälder. stadgandet kan 
även gälla andra personer i motsvarande 
ställning, förutsatt att de bor i samma hus
håll som barnet. stadgandet kan sålunda 
tillämpas t.ex. på en person som under äk
tenskapsliknande forhållanden lever med 
barnets biologiska förälder. 

Kravet att vederbörande skall bo i samma 
hushåll som barnet antyder att det är fråga 
om sådant boende som är typiskt för famil
jeliknande förhållanden. En person anses bo 
i samma hushåll som en annan, även om 
han på grund av arbete, resa eller någon an
nan sådan orsak under långa perioder bor 
någon annanstans. A vs e ende skall även fås
tas vid relationen mellan barnet och den 
ifrågavarande personen. Om vederbörande 
har en liknande auktoritativ relation till bar
net som en förälder, är det mer sannolikt att 
hans eller hennes ställning jämställs med en 
förälders än om han eller hon är helt utom
stående i relation till barnet. situationen 
skall dock bedömas som en helhet och det 
skall inte tillmätas någon avgörande betydel
se om relationen uppvisar eller saknar något 
enskilt drag som sammanhänger med för
äldraskap. 

I fråga om rekvisitet för detta brott i övrigt 
hänvisas till _yad som anförs i motiveringen 
till l mo m. A ven stadgandena om samman
träffande av brott skall tillämpas så som 
framställts i motiveringen till l mom. 

4 mom. Försök föreslås vara straffbart. 
Enligt gällande lag är försök till otukt mot 
barn och grov otukt mot barn straffbart. 
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Däremot bestraffas inte försök i gällande 20 
kap. 6 § som gäller uppträdande mot barn 
ett sätt som sårar tukt och sedlighet. 

7 §. Grovt sexuellt utnyttjande av barn 

l m om. stadgandena om sexuellt utnytt
jande av barn föreslås bli graderade enligt 
gärningens skadlighet eller enligt det sätt på 
vilken den utförts. sexuellt utnyttjande av 
ett barn kan enligt förslaget anses vara grovt 
om brottet är ägnat att orsaka barnet särskild 
skada på grund av barnets ålder eller utveck
lingsnivå (l punkten), om brottet begås på 
ett synnerligen förödmjukande sätt (2 punk
ten) eller om brottet är ägnat att ors,aka bar
net särskild skada på grund av det speciella 
förtroende som barnet hyser för gärnings
mannen eller eljest på grund av att barnet på 
annat sätt står i särskilt beroende ställning i 
förhållande till gärningsmannen (3 punkten). 
I momentet förutsätts inte att någon verklig 
skada har skett. Det räcker att gärningen i 
det typiska fallet är förenad med skador av 
nämnda slag. 

Förslaget skulle i jämförelse med nuläget 
precisera och utvidga tillämpningsområdet 
för den grova gärningsformen. Enligt gällan
de 20 kap. 3 § 3 mom. är otukt med barn 
grov om brottet sker på ett sätt som uppvisar 
synnerlig råhet eller grymhet och brottet i 
ovannämnda eller andra fall, med beaktande 
av samtliga omständigheter, skall anses 
grovt. Till följd av den föreslagna utvidg
ningen skulle en del av de gärningar som för 
närvarande straffas enligt grundstadgandet 
om sexuellt utnyttjande av barn, i fort
sättningen bedömas i enlighet med stadgan
det gällande den grova gärningsformen. 

stadgandet om den grova gärningsformen 
kan tillämpas också på utnyttjande av ett i 6 
§ 3 mom. avsett barn som fyllt 15 men inte 
18 år. 

Kvalificeringsgrunden i l punkten har 
samband med att de fysiska och psykiska 
skadorna på ett barn som har blivit utsatt för 
ett samlag eller en i 6 § avsedd sexuell 
handling i allmänhet är desto större ju yngre 
och mindre utvecklat barnet är. Det är emel
lertid omöjligt att fastställa någon viss ål
dersgräns före vilken skadligheten av ett 
övergrepp är väsentligt mycket större än an
nars. Gällande vissa sexuella handlingar, 
såsom förevisande av en pornografisk film, 
kan barnets unga ålder och låga utveck
lingsnivå till och med minska handlingens 

skadlighet. 
Det föreslagna stadgandet är därför utfor

mat på ett sätt som förutsätter prövning från 
fall till fall. Om ett barn är flera år yngre än 
skyddsåldersgränsen är ett samlag och de 
flesta sexuella handlingar i allmänhet ägnade 
att orsaka barnet sådan skada som avses i 
denna paragraf. I vissa fall kan ett klart äld
re barn befinna sig i ett sådant utvecklings
skede att ett övergrepp mot barnet är ägnat 
att åsamka barnet lika stor skada. Om gär
ningen har begåtts i samband med att två 
barn sällskapar med varandra är den inte i 
psykiskt hänseende lika konfliktfylld och 
därmed också i allmänhet mindre skadlig för 
den yngre parten än i det fall att gärnings
mannen är en klar äldre person. 

Kvalificeringsgrunden i 2 punkten hänför 
sig till gärningssättet. De grövsta gärnings
formerna leder i allmänhet också till tillämp
ning av andra stadganden. I det fall att ett 
barn tvingas eller förmås till samlag eller en 
sexuell handling med utnyttjande av dess 
beroende ställning, är det nämligen möjligt 
att tillämpa 1-5 § i det föreslagna kapitlet. 
Ett barn kan eller vågar emellertid inte alltid 
motsätta sig samlag eller sexuella handling
ar, vilket innebär att det inte alltid är möjligt 
att utnyttja de nämnda stadgandena. Ett så
dant tillstånd av rädsla som avses i l § 2 
mom. uppkommer emellertid lättare när ett 
barn är utsatt för övergrepp än när offret är 
en vuxen. Också det sätt på vilket gärningen 
begås kan vara synnerligen förödmjukande 
för barnet och således förutsätta ett strängt 
straff. Uttrycket "förödmjukande sätt" avser 
emellertid inte enbart det sätt på vilket sam
laget eller den sexuella handlingen genom
förs, utan den förödmjukelse som gärnings
sättet innebär måste bedömas utgående från 
en helhetsbedömning av omständigheterna. 

Kvalificeringsgrunden i 3 punkten hänför 
sig till det faktum att det är speciellt skadligt 
för ett barn att bli utnyttjat av en person i 
sin närmaste omgivning. Om ett barn hyser 
ett särskilt förtroende för gärningsmannen 
eller är synnerligen beroende av denne, är 
det sexuella utnyttjandet ägnat att försätta 
barnet i en svår konfliktsituation och åsamka 
det synnerligen långvariga skador. situatio
nen förvärras ytterligare om barnet inte kan 
söka stöd hos sina närmaste, eftersom gär
ningsmannen är den person som barnet i 
första hand borde kunna vända sig till. 

Barnets föräldrar eller andra personer som 
svarar för barnets uppfostran är i allmänhet i 
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en sådan ställning som avses i stadgandet, 
men också någon person utanför hemmet har 
kunnat uppnå en sådan ställning. En synner
ligen beroende ställning kan vara baserad 
också på en själslig bindning, som kan sam
manhänga t.ex. med en religiös eller annan 
övertygelse. Ibland kan ett barn vara särskilt 
beroende av en äldre person också av andra 
orsaker, t.ex. på grund av sina fritidsintres
sen. 

I enlighet med det skrivsätt som omfattats 
vid totalrevideringen av strafflagen skall 
brottet vara grovt också bedömt som helhet. 

Straffet för grovt sexuellt utnyttjande av 
barn föreslås vara fångelse i minst ett och 
högst tio år. Denna stränga straffskala kan 
motiveras med att en gärning av detta slag 
kan innebära exceptionellt långvariga och 
allvarliga skador för brottsoffret. 

2 mom. I enlighet med motsvarande gäl
lande stadgande föreslås försök vara straff
bart. 

8 §. Köp av sexuella tjänster av en ung 
person 

I den gällande lagen finns inget stadgande 
enligt vilket det är straffbart att förmå en 
ung person till samlag eller en annan sexuell 
handling mot ersättning. A v de skäl som an
förs i kapitelmotiveringen är det enligt detta 
lagförslag inte straffbart att köpa en prosti
tuerads tjänster. När det är fråga om att för
må en ung person att ha samlag mot betal
ning, kan flera synpunkter anföras för en 
kriminalisering. En ung person kan inte för
utsättas känna ett lika stort ansvar för avgör
anden som påverkar hans framtid som en 
vuxen, och unga personer löper under de 
förhållanden som råder i vårt land inte heller 
en lika stor risk att bli utnyttjade av kopp
lare som sådana äldre personer vilka under 
en längre tid har prostituerat sig. I synnerhet 
unga narkotikamissbrukare är i fara att pro
stituera sig för att kunna finansiera sitt miss
bruk. Denna utveckling torde kunna bromsas 
genom att det görs straffbart att köpa sexuel
la tjänster av minderåriga. En sådan krimi
nalisering begränsar åtminstone deras möj
ligheter att bedriva gatuprostitution. Genom 
kriminaliseringen skyddas unga också ge
nom att man även förbjuder köp av andra 
sexuella tjänster än samlag av dem. 

Förslaget att straffa den som köper men 
inte den som säljer tjänsterna kan kritiseras 
för ensidighet. Ofta är det ju den som er-

bjuder tjänster som är initiativtagaren i dessa 
sammanhang. När det är fråga om en min
derårig är den typiska konstellationen emel
lertid den att köparen är en mognare person 
i en starkare samhällelig ställning. Köparen 
förutsätts således dels inse de negativa verk
ningar som prostitutionen har på den prosti
tuerades liv, dels ha en uppfattning om de 
bakomliggande orsakerna till att den minder
åriga prostituerat sig. Köparen bär således 
den klart större biten av ansvaret. Från kri
minalpolitisk synpunkt kan en kriminalise
ring av detta slag således anses godtagbar, 
trots att den i vissa avseenden är problema
tisk. 

En kriminalisering enbart av den köpande 
partens förfarande är också förenad med vis
sa straffrättsliga problem, eftersom den som 
bjuder ut och säljer sina tjänster blir delaktig 
i köparens brott. Särskilt i sådana fall då den 
som säljer tjänster aktivt bjuder ut sig åt en 
kund kan man ställa frågan om denna aktivi
tet borde bedömas som anstiftan till köp av 
tjänster. Ett straffstadgande av det ifrågava
rande slaget bygger på s.k. nödvändig del
aktighet. När det är fråga om ett stadgande 
som har utformats för att skydda vederbör
ande, kan det anses vara en allmänt godkänd 
princip inom straffrätten att denna inte be
straffas för gärningen. Bedömningen av gär
ningsmannens skuld kan givetvis påverkas 
av handlandet hos den som säljer tjänster, i 
synnerhet om också gärningsmannen är min
derårig. 

l mom. Momentet innehåller ett förslag 
till straffstadgande om köp av sexuella tjäns
ter av en ung person. Enligt detta är det 
straffbart att genom att utlova eller ge ersätt
ning förmå en person under aderton år till 
samlag eller en annan sexuell handling. Gär
ningsmannen kan vara vem som helst som 
utlovar eller ger en minderårig ersättning för 
att denna skall utföra en sexuell tjänst för 
honom eller någon annan. I det sistnämnda 
fallet kan det också vara fråga om koppleri. 
Gärningsmannen kan också själv vara min
derårig. 

Utförandet av de sexuella tjänsterna förut
sätts ske mot betalning eller någon annan 
ersättning, men det förutsätts inte att gär
ningsmannen utövar påtryckning eller på 
annat sätt förmår den minderåriga till att 
utföra tjänsterna. Den minderåriga kan själv 
vara initiativtagare. Betalningen eller ersätt
ningen måste vara åtminstone ett av motiven 
till utförandet av de sexuella tjänsterna. Gå-
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vor och andra ekonomiska arrangemang i 
samband med ett vänskapsförhållande eller 
sällskapande gör inte samlag eller andra 
sexuella handlingar inom relationen straff
bara. 

Typiskt för prostitution är att pengar beta
las som ersättning för samlag. Enligt det 
föreslagna stadgandet kan ersättningen bestå 
också av annat än pengar. Det kan vara frå
ga om att ge ett föremål eller göra den andra 
en tjänst, t.ex. betala dennas resa eller räk
ningar eller erbjuda en bostad i utbyte mot 
samlag. Ersättningen behöver inte ha något 
direkt ekonomiskt värde. En ersättning av 
det slag som avses i stadgandet kan också 
bestå i godkännande av en studieprestation 
eller något annat liknande eller i en för den 
minderåriga viktig rekommendation. 

Ersättningen skall utlovas eller ges. Efter
som ersättningen skall vara en förutsättning 
för samlaget eller den andra sexuella hand
lingen, skall den åtminstone utlovas f"öre 
handlingen. Ersättningen kan ges efteråt. 
stadgandet förutsätter inte att ersättningen 
uttryckligen utlovas eller ges för sexuella 
tjänster, även om detta är typiskt i prostitu
tionssammanhang. Det kan räcka med ett 
konkludent löfte eller med en betalning som 
görs på ett sådant sätt att det klart framgår 
att den står i samband med erhållande av 
sexuella tjänster. En förutsättning är emeller
tid att betalningen får en minderårig att ha 
samlag eller utföra en annan sexuell hand
ling. Så som konstateras ovan skall ersätt
ningen vara en förutsättning för de sexuella 
tjänsterna. 

Begreppet samlag definieras i det föreslag
na kapitlets l O § l mo m. på ett sådant sätt 
att det omfattar både hetero- och homosexu
ella samlag samt andra former av samlag 
enligt definitionsstadgandet i l O §. 

Med en annan sexuell handling avses 
handlingar i enlighet med l O § 2 m om. I 
enlighet med definitionen i detta moment 
måste den handling som utförs mot ersätt
ning sexuellt sett vara väsentlig för att det 
skall vara fråga om köp av sexuella tjänster 
av en ung person. 

En förutsättning för gärningens straffbarhet 
är att den är uppsåtlig. För gärningsmannens 
medvetenhet om att en person är minderårig 
kan uppställas motsvarande förutsättningar 
som de vilka refereras ovan i motiveringen 
till paragrafen om samlag med barn. 

Om en minderårig förleds att mot ersätt
ning ha tillfälliga samlag på det sätt som 

avses i koppleristadgandet, gör sig gärnings
mannen också skyldig till koppleri. En förut
sättning är i så fall att den som betalar er
sättningen inte själv har samlag med den 
minderåriga personen, utan får denna att ha 
samlag med någon annan genom att betala 
på dennas vägnar. Eftersom koppleri kan 
avse personer i alla åldrar är det i sådana 
fall skäl att tillämpa endast det koppleristad
gande som innehåller den strängare straff
skalan. Om en minderårig som har fåtts att 
idka samlag inte har fyllt femton år, kan på 
gärningen tillämpas också stadgandena om 
sexuellt utnyttjande av barn (6 eller 7 §). I 
ett sådant fall är det skäl att tillämpa såväl 
den ifrågavarande paragrafen som någondera 
av de nämnda paragraferna. 

straffet för köp av sexuella tjänster av en 
ung person föreslås vara böter eller fängelse 
i högst sex månader. 

2 mom. Avsikten med det föreslagna stad
gandet är framförallt att hindra att unga pro
stituerar sig. Från denna synpunkt är det 
viktigt att också försök till detta brott är 
straffbart. Gärningens klandervärdhet accen
tueras i det skedet då en person förmås, dvs. 
lockas, att ha samlag eller utföra en annan 
sexuell handling mot ersättning eller då nå
gon går med på ett s.k. skamligt förslag. 
Eftersom en fullbordad gärning i vissa fall 
emellertid tyder på en större klandervärdhet 
hos gärningsmannen, är det motiverat att 
utgå ifrån det sedvanliga förhållandet mellan 
ett försök och en fullbordad gärning i stället 
för att jämställa dessa. 

9 §. Koppleri 

l mom. Här stadgas om utnyttjande av 
andras prostitution i vinningssyfte. Detta 
stadgande gäller således inte det fallet att en 
prostituerad säljer sina egna tjänster och inte 
heller det fallet att någon köper en prostitue
rads tjänster för egen del. 

Prostitutionsbegreppet beskrivs i stadgan
det med uttrycket "tillfalliga samlag eller 
därmed jämförbara sexuella handlingar mot 
ersättning". Det är fråga om lösa förbindel
ser som inte har samband med sedvanligt 
sällskapande eller någon annan form av be
kantskap. Kännetecknande f"ör prostitution är 
att förbindelserna är upprepade, även om 
verksamhet som leder redan till ett samlag 
eller en motsvarande handling, kan utgöra 
koppleri. Det kan vara fråga om hetero- och 
homosexuella samt om andra former av 
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samlag enligt definitionen i kapitlets l O §. 
Dessutom kan det vara fråga om de i l O § 
avsedda sexuella handlingar som kan jäm
ställas med samlag. Som en sådan handling 
anses åtminstone intensiv beröring av en 
annans könsorgan. 

Det väsentligaste rekvisitet är emellertid 
att förbindelsen sker mot ersättning. Ersätt
ningen kan bestå antingen av pengar eller av 
andra ekonomiska förmåner. I motiveringen 
till 8 § redogörs för olika typer av ersätt
ningar som kommer i fråga. 

I momentets l punkt nämns som en gär
ningsform uttryckligen att ett rum eller nå
got annat ställe ordnas för prostitution. Ock
så i detta fall är en straffbarhetsförutsättning 
att syftet med gärningen är att skaffa sig 
eller någon annan ekonomisk vinning. Att 
hyra ut en bostad eller ordna ett hotellrum 
eller ett annat rum för en prostituerad är inte 
straffbart i sig. Det skall uttryckligen vara 
fråga om att ordna ett ställe för prostitution. 
De mest problematiska fallen är de där nå
gon på normala villkor hyr ut ett rum eller 
en bostad till en person som veterligen är 
prostituerad. Den utgångspunkten kan upp
ställas att också en prostituerad har rätt att 
använda hotell- eller andra inkvarteringsrum 
för övernattning eller för annat boende. Å 
andra sidan är det klart att sådana fall skall 
vara straffbara, där det är fråga om att ut
nyttja en prostituerad. Att det är fråga om 
utnyttjande kan framgå av att hyresvärden 
tar osedvanligt mycket betalt eller annars tar 
betalt i någon speciell form eller av att hy
resvärden vill binda den prostituerades verk
samhet till ett visst ställe. Också förekomst
en av ett varaktigt samarbetsförhållande mel
lan en hyresvärd och en prostituerad kan 
tyda på utnyttjande. Vidare kan exceptionel
la villkor för hotellrum, t.ex. uthyrning per 
timme, tyda på att det är fråga om ordnande 
av rum för prostitution i den bemärkelse 
som avses i stadgandet. Särskilt svåra tolk
nings- och bevisningsproblem kan i prakti
ken vara förenade med sådana fall där en 
bostad på sedvanliga villkor hyrs ut till en 
person som enligt vad hyresvärden vet 
sysslar med prostitution. Om hyresvärden 
vet att bostaden uteslutande används för pro
stitution gör han sig skyldig till att ordna 
rum för prostitution. Om det däremot är frå
ga om sedvanlig uthyrning för boendeända
mål kan stadgandet inte tillämpas, även om 
hyresvärden vet att hyresgästen är prostitue
rad. Tillfalliga avvikelser från en bostads 
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typiska användningsändamål är inte avgöran
de, oberoende av om det är fråga om tillfal
lig användning av en hyresbostad för pro
stitution eller om tillf:illig användning av en 
för prostitution hyrd bostad för boende. 

Utnyttjande av det slag som avses i mo
mentets 2 punkt kan t.ex. bestå i att gär
ningsmannen hos en prostituerad uppbär 
ersättning för förmedling av kunder eller för 
rätten att verka i ett visst distrikt eller i en 
viss lägenhet. Det klaraste exemplet på så
dant utnyttjande erbjuder kopplare, till vilka 
prostituerade är tvungna att betala ersättning 
per kund eller tidsenhet. stadgandet förut
sätter inte att nyttan fås direkt av en prosti
tuerad. Det kan t.ex. vara straffbart att för
medla prostituerades tjänster mot ersättning 
som kunderna betalar. En kopplare kan för
tjäna pengar på att förmedla prostituerades 
telefonnummer eller adresser genom avgifts
belagda telefonlinjer. 

Syftet med stadgandet är inte att kriminali
sera sedvanliga ekonomiska relationer män
niskor emellan, inte ens i det fall att de eko
nomiska förpliktelserna fördelas ojämnt. En 
person som lever i ett parförhållande med en 
prostituerad gör sig inte skyldig till koppleri 
enbart genom att bo tillsammans med denna 
i en bostad för vilken den prostituerade beta
lar hyran. En prostituerad kan också be en 
person om hjälp för att trygga sin säkerhet 
och ersätta denne för hjälpen, utan att det 
blir fråga om utnyttjade av den prostituera
de. Å andra sidan utgör det inte i sig något 
hinder för tillämpning av detta stadgande att 
en person som får ersättning av en prostitue
rad också erbjuder den prostituerade sitt 
skydd eller har ett sexuellt förhållande med 
denna. Väsentligt i dessa situationer är om 
den prostituerade blir utnyttjad i något av
seende. I vissa fall kan personer som arbetar 
i vissa yrken förmedla uppgifter om hur pro
stituerade kan kontaktas. Också i sådana fall 
måste gärningens eventuella straffbarhet be
dömas utgående från den ekonomiska nyttan 
och utnyttjandet av den andra. 

Personer som prostituerar sig är i sin verk
samhet beroende av ett flertal tjänster. De 
som tillhandahåller dessa får indirekt vin
ning av prostitutionen. Det är inte enbart 
fråga om uthyrning av lokaler utan också 
t.ex. om kontaktförmedling och restaurang
tjänster samt ordnande av kläder, tillbehör 
och transporter som eventuellt kan behövs 
för verksamheten. I vissa fall vet den som 
tillhandahåller tjänsterna att köparen är pro-
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stituerad och eventuellt också att en tjänst, 
t.ex. en transport, har samband med prostitu
tion. Som ett led i bekämpaodet av prostitu
tion har det föreslagits att också alla former 
av verksamhet som indirekt gynnas av pro
stitution skall kriminaliseras. Det är i prakti
ken synnerligen svårt att fastställa vilka 
tjänster en prostituerad behöver uttryckligen 
för att bedriva sin verksamhet och vilka 
tjänster den prostituerade skulle använda 
också annars. Tjänster som indirekt gynnar 
prostitution är i allmänhet av det slaget att 
också andra än prostituerade både behöver 
och använder dem. En omfattande kriminali
sering av indirekt gynnande skulle leda till 
svåra tolkningsfrågor. Den kunde också leda 
till att de prostituerades liv försvåras också i 
andra avseenden än sådana som har sam
band med prostitution. Det föreligger en 
uppenbar risk för att ett omfattande krimina
liseringsstadgande inte skulle kunna tilläm
pas i praktiken, bl.a. på grund av bevis
ningssvårigheter. Om ett sådant stadgande 
tillämpades i större utsträckning skulle 
uppenbarligen också andra än prostituerade 
beröras. I denna proposition anses det vara 
skäl att förena kriminaliseringen av verk
samhet genom vilken gärningsmannen drar 
nytta av prostitution med förutsättningen att 
en prostituerad blir utnyttjad. 

Enligt momentets 3 punkt kan gärningen 
begås också så att gärningsmannen förleder 
eller genom påtryckning förmår någon till en 
ovan beskriven handling. "Förleder" innebär 
att någon lockas att ha sådana förbindelser 
medan påtryckning innebär kraftigare på
tryckning än att gärningsmannen endast för
mår någon till sexuella förbindelser. Det är i 
detta avseende väsentligt att gärningsmannen 
försöker påverka en annans beslut, dock 
utan hotelser eller ännu kraftigare metoder. 
Om gärningsmannen tvingar en person att ha 
samlag med en tredje person eller i ett så
dant fall utnyttjar sin ställning enligt 5 § l 
mom., skall stadgandet om våldtäkt, tvingan
de till samlag eller sexuellt utnyttjande till
lämpas. 

F ör att det skall anses vara fråga om för
ledande förutsätts gärningsmannen klart strä
va efter att en annan person prostituerar sig. 
Däremot är det inte fråga om förledande när 
någon uttalar sin egen åsikt om eller rentav 
försvarar prostitution. I det mest typiska fal
let lockar gärningsmannen en annan person 
att prostituera sig genom att erbjuda denne 
ekonomiska förmåner. Förledandet kan ock-

så bestå i ett mera förtäckt erbjudande av 
förmåner, t.ex. ett löfte om att ordna ett 
lämpligt rum eller skaffa kunder. En på
tryckning kan t.ex. bestå i ett framhållande 
av att en sexuell förbindelse skulle gagna 
gärningsmannen eller den som lockas att 
prostituera sig, t.ex. i form av ett förmånligt 
köpekontrakt, en rabatt eller något annat lik
nande. Vid gränsdragningen mellan medve
ten övertalning och uttalande av en åsikt är 
det skäl att beakta den förhandenvarande 
situationen och förhållandet mellan parterna 
som en helhet. 

Vid tillämpningen av koppleristadgandet är 
det alltid skäl att granska gärningen ur hel
hetsperspektiv. Det skall härvid särskilt fas
tas avseende vid om den prostituerade blir 
förtryckt eller eventuellt jämställd i förhål
lande till den nyttatagande personen eller 
sammanslutningen. Gärningens klandervärd
het accentueras i sådana fall då den prostitu
erade är i underläge i förhållande till den 
som drar nytta av prostitutionen. 

straffet för koppleri föreslås vara böter 
eller fangelse i högst tre år. 

2 mom. Också försök till koppleri föreslås 
vara straffbart. 

l O §. Definitioner 

l mom. Med samlag avses i detta kapitel 
inträngande med könsorgan i en annans 
kropp eller sexuellt inträngande i en annans 
könsorgan. Utöver vaginalt och analt samlag 
omfattar definitionen således också orala 
former av samlag. Från definitionssynpunkt 
saknar det betydelse om sexualpartnerna är 
av olika eller samma kön. Också när det är 
fråga om någon mindre vanligt form av 
samlag förutsätts en penetrering av sexuellt 
slag, vilket förutsätter att handlingen utförs 
med eller riktas mot ett könsorgan. Också 
sådant sexuellt inträngande i könsorgan som 
sker med hjälp av ett föremål, skall anses 
som i kapitlet avsett samlag. 

2 mom. Begreppet sexuell handling an
vänds i kapitlets 4, 5, 6, 8 och 9 §§. I dessa 
stadganden beskrivs handlingen inte närma
re, men i 4 och 5 §§ uppställs förutsättning
en att handlingen väsentligen kränker den 
andras sexuella självbestämmanderätt. Ge
nom definitionen preciseras begreppet med 
tanke på tillämpningen av de nämnda para
graferna. Vid tolkningen av definitionsstad
gandet är det alltid skäl att dessutom upp
märksamma de övriga elementen i rekvisitet 
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samt syftet med respektive stadgande. I mo
tiveringen till de nämnda stadgandena anförs 
i samband med varje paragraf de särskilda 
synpunkter som gäller gärningarna. 

Med en sexuell handling avses i kapitlet 
en handling som syftar till att uppnå sexuell 
upphetsning eller tillfredsställelse och som 
med hänsyn till gärningsmannen och den 
person som är föremål för handlingen samt 
omständigheterna vid gärningen har en vä
sentligt sexuell innebörd. Uttrycket "sexuell 
handling" är såtillvida neutralt att det inte i 
sig egentligen uppställer någon annan be
gränsning än att handlingen är sexuell till 
sin innebörd. Det kan således vara fråga om 
handlingar och åtgärder av synnerligen vari
erande slag. Uppfattningarna om olika hand
lingars sexuella innebörd varierar å andra 
sidan i hög grad beroende t.ex. på såväl sub
jektiva som kulturbundna värderingar. Dess
utom kan vissa handlingar i vissa situationer 
vara sexuellt laddade och i vissa situationer 
vara asexuella. 

Begreppet sexuell handling definieras ge
nom förutsättningen att handlingen skall syf
ta till att uppnå sexuell upphetsning eller 
tillfredsställelse. Definitionen anger att en 
handling för att betraktas som sexuell skall 
ha betydelse med avseende på människans 
könsdrift. Andra könsspecifika handlingar 
omfattas inte av definitionen. Begreppet 
sexuell handling avgränsas av kravet att det 
skall vara fråga om en med tanke på objek
tet och gärningsförhållandena sexuellt rele
vant handling. Bl.a. gärningsmannens och 
objektets ålder och inbördes relation har be
tydelse för om en handling kan anses vara 
sexuellt relevant eller om den överhuvudta
get skall betraktas som sexuell. T.ex. öm
hetsbetygelser mellan föräldrar och barn är i 
allmänhet inte i samma bemärkelse sexuellt 
laddade som motsvarande beröringar mellan 
personer som är i samma ålder. En hand
lings eventuella sexuella laddning är ofta 
beroende av omständigheterna. En handling 
som under vissa förhållanden syftar till 
sexuell tillfredsställelse kan under andra för
hållanden vara som asexuell. 

Rekvisitet förutsätter inte att gärningsman
nen är ute efter sexuell upphetsning eller 
tillfredsställelse för egen del. Det kan lika 
väl vara fråga om någon annans upphets
ning. Vissa handlingar förenade med sexuell 
tillfredsställelse även om gärningsmannen 
själv förhåller sig likgiltigt ett sådant resul
tat. T.ex. smekningar av könsorgan är sexu-

ella handlingar också när garnmgsmannen 
inte för egen del eftersträvar upphetsning 
eller tillfredsställelse utan smeker någon 
t.ex. under en stripteaseföreställning för att 
hetsa upp andra. Också poserande som mo
dell vid framställningen av en sedlighetsså
rande bild eller i motsvarande syfte, kan 
anses som en i stadgandet avsedd sexuell 
handling. 

En sexuell handling kan rikta sig mot det 
egna eller det andra könet. Vilken sexuell 
inriktning handlingen kan hänföras till sak
nar betydelse för bedömningen av dess sexu
ella innebörd. 

A v de nämnda straffstadgandena framgår 
att gärningsmannen kan begå en sexuell 
handling som uttryckligen är inriktad på en 
annan person, t.ex. genom en beröring eller 
ett uppträdande. Det kan också vara fråga 
om en handling som den som är föremål för 
gärningen utför, att t.ex. tittar på en porno
grafisk film eller smeker gärningsmannen. 
En sexuell handling kan enligt de ifrågava
rande rekvisiten ta sig ytterst varierande ut
tryck. Vid sexuellt utnyttjande av en vuxen 
person är inte alla samma gärningstyper re
levanta som vid sexuellt utnyttjande av barn 
eller köp av sexuella tjänster av en ung per
son. 

II §. A talsrätt 

sexualbrotten föreslås i större utsträckning 
än tidigare lyda under allmänt åtal. Till den
na kategori hör våldtäkt (l §), grov våldtäkt 
(2 §), sexuellt utnyttjande av barn (6 §), 
grovt sexuellt utnyttjande av barn (7 §), köp 
av sexuella tjänster av en ung person (8 §) 
och koppleri (9 §) samt sexuellt utnyttjande 
av en försvarslös person (5 § 2 mom.). 
Målsägandebrott är enligt förslaget tvingan
de till samlag (3 §), tvingande till sexuell 
handling ( 4 §) och sexuellt utnyttjande i så
dana fall som avses i 5 § l mom. 

Också då målsäganden inte vill att åtal 
skall väckas har allmänna åklagaren rätt att 
väcka åtal, om ett synnerligen viktigt all
mänt intresse kräver att åtal väcks. Ett syn
nerligen viktigt allmänt intresse kan kräva 
att åtal väcks t.ex. när gärningsmannen har 
gjort sig skyldig till flera brott av denna typ, 
även om brotten i de enskilda fallen är rela
tivt lindriga. Också i det fall att ett brott är 
exceptionellt allvarlig eller gärningsmannen 
är farlig kan det förutsättas att åtal väcks 
trots att målsäganden inte vill det. Det kan 
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anses föreligga ett synnerligen viktigt all
mänt intresse också i det fall att gärnings
mannen har dragit nytta av att han har en 
synnerligen ansvarsfull ställning. 

12 §. A tgärdseftergift 

Målsäganden har en särskild möjlighet att 
påverka avgörandet av frågan om åtal skall 
väckas eller inte, när det är fråga om våld
täkt, sådant sexuellt utnyttjande som avses i 
5 § 2 mom. eller sådant sexuellt utnyttjande 
av barn som avses i 6 §. Om målsäganden 
av egen fast vilja ber att åtal inte skall väck
as, har allmänna åklagaren enligt förslaget 
rätt att låta bli att väcka åtal också för dessa 
brott, även om de hör under allmänt åtal. 
stadgandet kan tillämpas på fall där åtal an
nars skulle väckas. 

stadgandet utvidgar åklagarens rätt att be
vilja åtalseftergift men det förpliktar inte 
åklagaren att avstå från att väcka åtal. Oav
sett målsägandens begäran kan åklagaren 
väcka åtal på samma grunder som när det 
gäller andra brott som hör under allmänt 
åtal. Åklagarens prövningsrätt begränsas av 
den omständigheten att åtal skall väckas 
också i dessa fall, om ett viktigt allmän eller 
enskilt intresse kräver det. 

Målsäganden skall av egen fast vilja be att 
åtal inte väcks. Syftet med denna förutsätt
ning är att hindra att målsäganden utsätts för 
påtryckning. Om åklagaren konstaterar att 
det förekommer påtryckning av detta slag 
kan han inte handla i enlighet med den före
slagna paragrafen. Åklagaren skall dessutom 
förvissa sig om att målsägandens beslut, 
också i det fall att det överensstämmer med 
målsägandens vilja, har tillkommit efter mo
get övervägande. I praktiken är det skäl att 
åklagaren ber målsäganden motivera sitt av
görande och erbjuder målsäganden att dis
kutera saken vid ett tillfälle där målsäganden 
inte behöver frukta påtryckningar. 

I sådana fall då förutsättningarna uppfylls 
är det i allmänhet skäl att målsäganden får 
sin vilja igenom, om inte ett viktigt allmänt 
eller enskilt intresse kräver att åtal väcks. 
Åklagarens skyldighet att väcka åtal i dessa 
fall är emellertid mera omfattande än när det 
gäller målsägandebrott av det slag som 
nämns i 11 §. I de sistnämnda fallen förut
sätts det nämligen att ett synnerligen viktigt 
allmänt intresse kräver att åtal väcks. Med 
ett viktigt enskilt intresse avses närmast 
målsägandens eget eller en honom närståen-

de persons intresse. Målsägandens eller en 
nära anhörigs intresse kan kräva att åtal 
väcks, även om målsäganden själv har be
slutat be att åtal inte skall väckas. 

Ifall det är fråga om ett brott riktat mot ett 
barn, förs målsägandens talan av förmynda
ren eller en annan legal företrädare. Ifall den 
för brottet misstänkte är barnets förmyndare, 
kan avgörande betydelse inte heller ges åt 
den oskyldige förmyndarens syn på väckan
det av åtal. Därför borde åklagaren i samar
bete med barnskyddsmyndigheterna bedöma 
rättegångens betydelse för barnets utveckling 
och överväga vilket förfarande som motsva
rar barnets bästa. Uppmärksamhet borde då 
fåstas också vid barnets egen åsikt, särskilt 
om barnet är relativt vuxet. 

Om däremot förmyndaren inte är misstänkt 
för brottet, men barnets och förmyndarens 
åsikter gällande väckande av åtal avviker 
från varandra, skall barnets bästa även då 
komma i första rummet. Till exempel eko
nomiska faktorer, såsom frivilligt erlagt ska
destånd, får inte vara avgörande. Också i 
detta fall skall åklagaren med beaktande av 
barnets utvecklingsnivå fästa uppmärksamhet 
vid barnets egen vilja och vid rättegångens 
betydelse för barnet. 

1. 7. 24 kap. Om fridsbrott 

l. 7.1. Kapitelmotivering 

I gällande 24 kap. finns ett antal stadgan
den om gärningar som samtidigt är fridsbrott 
och brott mot den allmänna ordningen. Vis
sa stadganden i det föreslagna 17 kap. ersät
ter i sin helhet gällande 24 kap. 2 § om ola
ga husrannsakan och 4 § om störande av 
griftefrid. Ofogsstadgandet i förslaget till 17 
kap. ersätter dessutom en del av de gär
ningsformer för vilka nu stadgas straff i 24 
kap. 3 § om våldsamt störande av enskild 
respektive offentlig hemfrid samt i gällande 
3 a § om störande av hem- och ämbets
verksfrid. I de sistnämnda paragraferna ingår 
emellertid också sådana mot enskild eller 
offentlig hemfrid riktade gärningar som inte 
regleras i de stadganden som föreslås i den
na proposition. Det är därför ändamålsenligt 
att revidera 24 kap. 3 och 3 a §§ strafflagen 
först i samband med revideringen av straff
stadgandena om fridsbrott samt ärekränkning 
och kränkning av privatliv. 
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l. 7.2. Paragrqfmotivering 

2 §. Denna paragraf gäller olaga husrann
sakan. Enligt den är det straffbart både att 
verkställa en helt olaglig husrannsakan och 
att verkställa husrannsakan i olaglig ordning. 
Den som verkställer en olaglig husrannsakan 
måste tränga sig in i en bostad mot inneha
varens vilja eller vilseleda någon för att 
komma in i bostaden. I det först nämnda 
fallet tillämpas stadgandena om hemfrids
brott och i det sist nämnda fallet lagför
slagets 16 kap. 8 § om usurpation av tjänste
mannabefogenhet. Om den som begår gär
ningen är en tjänsteman i tjänsteutövning är 
det möjligt att tillämpa också 40 kap. l O §. 
Gällande 24 kap. 2 § föreslås därför bli upp
hävd såsom obehövlig. 

4 §. I denna paragraf stadgas om störande 
av griftefrid. Enligt det gällande stadgandet 
är det straffbart att olovligen från en grav ta 
ett lik eller en likdel, att utan lov förstöra, 
undanskaffa eller stycka ett lik som inte är 
jordat samt att föröva ofog på lik eller obe
hörigen förstöra eller skada en grav eller att 
göra ofog på den. Det förslagna stadgandet 
om brott mot griftefrid i 17 kap. 12 § ersät
ter gällande 24 kap. 4 §, som föreslås bli 
upphävd såsom obehövlig. 

1.8. 26 kap. Om falsk och ostyrkt 
angivelse 

Gällande 26 kap. innehåller fem paragrafer 
om falsk och ostyrkt angivelse. Merparten 
av kapitlet har sin ursprungliga form. Endast 
l § har reviderats och fick sin nuvarande 
utformning år 1974. I motiveringen till det 
föreslagna 15 kap. redogörs för innehållet i 
stadgandena. Enligt förslaget skall stadgan
dena om straff för falsk angivelse tas in i 
det nya 15 kap. om brott mot rättskipning. 
Det föreslagna 15 kap. 6 § om falsk angivel
se ersätter nuvarande l och 3 §§ samt delvis 
nuvarande 2 §. stadgandena i det föreslagna 
15 kap. 7 och 8 §§ om bevisförvanskning 
ersätter den del av nuvarande 2 § som gäller 
bevismaterial. Något uttryckligt stadgande 
som skulle ersätta gällande 4 § ingår inte i 
förslaget till 15 kap., men stadgandena i ka
pitlets 1-4 §§ om osann utsaga kan tilläm
pas på de mest klandervärda typerna av så
dana gärningar som gällande 4 § avser. Nå
got stadgande som motsvarar det gällande 
kapitlets 5 § om ersättning för kostnaderna 
för domens tryckning i tidning föreslås inte. 

Det föreslås att kapitlet upphävs i sin helhet. 

1.9. 40 kap. Om tjänstebrott och brott som 
begås av offentligt anställda 
ametstagare 

13 §. I kapitlet föreslås en ny 13 § enligt 
vilken stadgandena i 40 kap l och 2 §§ om 
tagande av muta samt 3 § om mutförseelse 
och 4 § förverkandepåföljd skall tillämpas 
också när gärningsmannen är anställd hos 
Europeiska gemenskaperna. För närvarande 
är stadgandena tillämpliga endast om de 
ovan nämnda brotten begås av en person 
som skall anses som tjänsteman eller offent
ligt anställd arbetstagare enligt 2 kap. 12 § 
strafflagen. 

I motiveringen till 16 kap. redogörs för 
behovet att utvidga stadgandena om givande 
av muta och grovt givande av muta till att 
gälla även mutande av personer som är. an
ställda hos Europeiska gemenskaperna. A ven 
om det är uppenbart att en person som är 
anställd hos Europeiska gemenskaperna en
dast i undantagsfall skulle lagföras i Finland 
för tagande av muta, är det viktigt att även 
finsk strafflag kriminaliserar denna gärnings
typ. Detta främjar även den rättsliga behand
lingen av brott i den misstänktes statione
ringsstat, bl.a. med beaktande av det tämli
gen allmänt förekommande kravet på dubbel 
straffbarhet. stadgandet gör det dessutom 
möjligt att vid en finsk domstol behandla 
den gärningshelhet som utgörs av givande 
och tagande av muta, när detta är det mest 
ändamålsenliga alternativet. T.ex. i det fall 
att en person i Finland mutar en person som 
är anställd vid Europeiska gemenskaperna 
och som är stationerad i Finland eller som 
befinner sig i Finland på tjänsteuppdrag, 
t.ex. för att kontrollera uppgifter i ansök
ningar om understöd, kan det vara ända
målsenligast att behandla båda brotten i ett 
och samma rättegångsförfarande i Finland. 

Enligt det föreslagna stadgandet om till
lämpningsområdet skall 40 kap. 1-4 §§till
lämpas även när gärningsmannen är en i 16 
kap. 18 § avsedd person som är anställd hos 
Europeiska gemenskaperna. Enligt defini
tionsstadgandet i 16 kap. 18 § avses med 
anställd hos Europeiska gemenskaperna en 
person som varaktigt eller tillfälligt tjänstgör 
vid Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd, Europeiska gemenskapernas kommis
sion, Europeiska gemenskapernas domstol 
eller revisionsrätt, Regionkommitten, eko-
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nomiska och sociala kommitten, anställda 
hos Europeiska justitieombudsmannen, Euro
peiska investeringsbanken, Europeiska mo
netära institutet eller ett annat organ som 
grundats med stöd av Europeiska gemenska
pernas grundfördrag eller en person som på 
basis av uppdrag handhar en uppgift given 
av ett av Europeiska gemenskapernas organ 
eller av ett annat organ som grundats med 
stöd av grundfördraget 

Begreppet förklaras närmare i motivering
en till definitionsstadgandet I motiveringar
na till mutbrottsstadgandena i 16 kap. har 
man redogjort för ändrigarna gällande mut
brottsstadgandenas nationella begränsning 
samt de nya mutbrottsstadgandenas förhål
lande till stadgandena gällande strafflagens 
tillämpningsområde i dess l kap. 

I stadgandet om tillämpningsområdet 
nämns ingenting om förhållandet till 40 kap. 
l och 2 §§ om avsättning av tjänstemän. Det 
är emellertid klart att stadgandena inte kan 
tillämpas på en person som inte är tjänste
man enligt 2 kap. 12 §. Tjänstemannabe
greppets innebörd med avseende på hela 
strafflagen bestäms enligt 2 kap. 12 §. 

Också 40 kap. 4 § gällande förverkandepå
följd skulle kunna tillämpas på sådant tagan
de av muta som utförs av en anställd vid 
Europeiska gemenskaperna. En lösning en
ligt vilken stadgandet om forverkandepåföljd 
inte skulle tillämpas på anställda vid Euro
peiska gemenskaperna, skulle kränka det 
allmänna rättsmedvetandet. 

1.10. 42 kap. Om brott emot föreskrift till 
statens säkerilet eller allmän ordning 

1.10.1. Kapitelmotivering 

I nuvarande 42 kap. finns fortfarande vissa 
gärningsbeskrivningar som gäller brott mot 
allmän ordning. stadgandena i det föreslag
na 17 kap. ersätter nästan samtliga gällande 
paragrafer som ännu ingår i 42 kap. Vissa 
stadganden kan dessutom anses onödigt de
taljerade för dagens förhållanden eller direkt 
obehövliga. Det är emellertid inte möjligt att 
i detta sammanhang upphäva hela kapitlet. 
Behovet av l § om intrång på område som 
är i försvarsmaktens besittning kan lämpli
gast utredas i samband med revideringen av 
straffstadgandena om fridsbrott samt kränk
ning av privatliv och ära. Det föreslås att 
kapitlets 2, 5, Sa, 7 och 8 §§ upphävs. Re-

dan i ett tidigare skede har 3, 4 och 6 §§ 
upphävts. Endast l § skall således kvarstå. 

1.1 0.2. Paragrqfmotivering 

2 §. Paragrafen gäller brott mot föreskrif
ter om överskridande av Finlands gräns eller 
försök därtill eller förberedelse for detta 
brott genom anskaffning av för gränsens 
överskridande avsedda hjälpmedel (l mom.). 
I paragrafens 2 mom. stadgas att medhjälp 
till det nämnda brottet är straffbart. Paragra
fens 3 mom. innebär en begränsning av 
åtalsrätten om gärningsmannen är en utlän
ning som till följd av brottet utvisas från 
landet. Den nuvarande paragrafen stiftades i 
juli 1944. I dagens läge är de problem och 
missbruk som sammanhänger med olagligt 
överskridande av statsgränsen väsentligt an
norlunda och det hot som missbruket foran
leder mycket lindrigare än vid den tidpunkt 
då paragrafen tillkom. Det forslås därför att 
denna paragraf ersätts med ett stadgande i 
17 kap. om riksgränsbrott, där straffskalan är 
lindrigare. A ven det nya stadgandet innebär 
kriminalisering av ett flertal brott i samband 
med gränsöverskridning bestraffas, medan 
förberedelse avkriminaliseras. Det föreslås 
att gällande 42 kap. 2 § upphävs. 

5 §. Paragrafen gäller användning av an
nans pass, arbetsintyg eller motsvarande be
vis i syfte att vilseleda enskild person. Para
grafen tillkom år 1928. Den typ av oheder
lighet som beskrivs i paragrafen hänför sig 
ofta till något annat brott. Det kan t.ex. vara 
fråga om vilseledande for att vinna en eko
nomisk fördel, varvid stadgandena om be
drägeri kan tillämpas. Paragrafen kan ha en 
självständig betydelse t.ex. när pass eller 
identitetsbevis krävs för att fastställa någons 
ålder vid erbjudande av vissa tjänster som 
förutsät~er att mottagaren har uppnått en viss 
ålder. Aven i dessa fall kan bedrägeristad
gandena tillämpas om syftet har varit att 
uppnå ekonomisk fördel. 

Andra former av vilseledande kan bestå 
t.ex. i forsök att komma in på en restaurang 
då restauratören har uppställt en åldersgräns 
eller i försök att köpa tobak eller alkohol 
såsom minderårig med hjälp av en annans 
identitetsbevis. Det är inte nödvändigt att 
förena allt slags vilseledande av denna typ 
med straffhot Om det anses motiverat att i 
vissa speciella fall kriminalisera sådant för
farande som beskrivs i stadgandena vore det 
skäl att med tanke på stadgandenas informa-
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tiansvärde placera dem i sitt det saksamman
hang där verksamheten i fråga regleras, t.ex. 
i alkohollagen. Gällande 42 kap. 5 § straffla
gen föreslås bli upphävd. 

5 a §. Paragrafen gäller obehörigt bärande 
av uniform eller militärdräkt, orden eller 
annat utmärkelsetecken. Gärningen straffas 
strängare om den företas i syfte att vilseleda 
någon. Straftbar användning av uniform el
ler militärdräkt förekommer i allmänhet för 
att vilseleda någon att ge en ekonomisk för
del eller för att vilseleda en myndighet eller 
i samband med usurpation av tjänstemanna
befogenhet. I dessa fall kan de relevanta 
paragraferna tillämpas. stadgandet har en 
självständig betydelse närmast när någon av 
fåfänga använder en uniform eller ett utmär
kelsetecken som i verkligheten inte till
kommer honom. Det är inte nödvändigt att 
kriminalisera denna typ av gärningar. Para
grafen föreslås bli upphävd. 

7 §. I paragrafen ingår det gällande ofogs
stadgandet. Paragrafen föreslås bli ersatt 
med ofogsstadgandet i 17 kap. 13 §. Skillna
derna mellan det gamla och det nya stadgan
det relateras i motiveringen till det nya stad
gandet. Det föreslås att det nuvarande stad
gandet upphävs. 

8 §. I paragrafen kriminaliseras utövande 
av spådom, signeri och annan vidskepelse 
mot betalning. stadgandet har tillkommit för 
att bekämpa vidskepelse men det har inte på 
flera decennier haft någon praktisk betydel
se. Sådan verksamhet som avses i stadgan
det är klandervärd när den utövas så att gär
ningsmannen vilseleder någon i vinningssyf
te eller i syfte att skada någon. I dessa fall 
kan bedrägeristadgandena tillämpas. När det 
inte är fråga om att vilseleda godtrogna 
människor i ekonomiskt vinningssyfte är det 
inte skäl att kriminalisera erbjudande och 
försäljning av spådomar eller andra på vid
skepelse baserade uppgifter eller påståenden. 
Paragrafen föreslås bli upphävd. 

1.11. 43 kap. Om brott emot föreskrift 
beträffande sedligheten 

1.11.1. Kapitelmotivering 

Gällande 43 kap. innehåller fortfarande 
stadganden om hasardspel och utskänkning 
av alkohol. A v de åtta paragraferna i kapitlet 
har tidigare 1-3 samt 5 och 6 §§ upphävts. 

Gällande 4 §, som stadgar om s.k. äventyr
ligt spel, skall enligt förslaget ersättas med 
en paragraf i det nya 17 kap. Syftet med 
stadgandet i 8 § om lämnande av drucken 
utan vård på ett utskänkningsställe är när
mast att trygga allmän ordning. Eftersom 
sådana stadganden inte längre kan anses be
hövliga i strafflagen föreslås det att 4 och 8 
§§ upphävs. I kapitlet kvarstår då endast 7 § 
som gäller förledande av ungdom att förtära 
alkohol. Behovet av ett sådant stadgande 
kan bäst utredas i samband med revidering
en av stadgandena om alkoholbrott 

1.11.2. Paragrafmotivering 

4 §. I paragrafens l mom. kriminaliseras 
hållande av hus för äventyrligt spel samt 
föranstaltande av sådant spel .. å värdshus el
ler annat offentligt ställe. Agare av eller 
föreståndare för värdshus eller annat offent
ligt ställe som tillåter äventyrligt spel döms 
enligt paragrafens 2 mom. Han kan även 
dömas förlustig sin rätt att utöva eller före
stå värdshusrörelse eller motsvarande näring. 
I paragrafens 3 mom. kriminaliseras delta
gande i s.k. äventyrligt spel. I paragrafens 4 
mom. finns ett stadgande om förverkande av 
egendom som varit föremål för spelet och i 
5 mom. nämns sådant lovligt kasinospel som 
avses i lotterilagstiftningen. Ett reviderat 
stadgande om anordnande av hasardspel 
föreslås bli intaget i l 7 kap. 16 §. I samma 
kapitels 24 § stadgas om att medel eller 
föremål som varit föremål för hasardspel 
skall dömas förbrutna till staten. Den regle
ring som innebär förbud mot att bedriva res
taurangörelse eller annan sådan näring kan 
lämpligast ändras i samband med den pågå
ende revideringen av stadgandena om nä
ringsförbud. Innehållet i den gällande para
grafen och i den föreslagna paragrafen fram
går närmare av motiveringen till 17 kap. Det 
gällande stadgandet föreslås bli upphävt så
som obehövligt. 

8 §. Paragrafen gäller lämnande av en 
drucken person på ett utskänkningsställe 
utan vård. En värd eller föreståndare för ett 
utskänkningsställe som lämnar en sådan per
son utan behövlig vård som på utskänk
ningsstället befinns så drucken att han är i 
behov av tillsyn, kan dömas till bötesstraff 
och till förlust av sin utskänkningsrätt stad
gandet har inte tillämpats i praktiken. Enligt 
alkohollagen får alkohol inte serveras perso-
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ner som är uppenbart berusade och i 21 kap. 
14 § strafflagen stadgas om utsättande. Ef
tersom gällande 43 kap. 8 § är obehövlig 
föreslås den bli upphävd. 

1.12. 47 kap. Om ametsbrott 

6 a §. I utlänningslagen intogs ursprungli
gen ett stadgande med enbart hot om bötes
straff för utlänningsförseelse i sådana fall då 
en arbetsgivare anställer eller i sin tjänst 
håller en utlänning som saknar behövligt 
arbetstillstånd ( 64 § ). I internationella ar
betsorganisationen ILO:s konvention nr 143 
förutsätts att sådant förfarande kriminalise
ras. Riksdagens lagutskott föreslog i sitt ut
låtande om lagförslaget att straffskalan för 
utlänningsförseelse av arbetsgivare även 
skulle omfatta fängelsestraff, såsom förut
sattes i den nämnda konventionen, och att 
straffstadgandet, på grund av hotet om fäng
elsestraff, i samband med den fortsatta total
revideringen av strafflagen skulle överföras 
till strafflagens kapitel om arbetsbrott (LaU:s 
utlåtande nr 4/1990 rd, som ingår i U tU :s 
betänkande nr 30/1990 rd). Ett stadgande 
om fängelsestraff intogs emellertid i paragra
fen först då utlänningslagen ändrades år 
1993. Samtidigt ändrades brottsbenämningen 
till arbetstillståndsbrott av arbetsgivare och 
till stadgandet fogades ett 2 mom., enligt 
vilket för arbetstillståndsbrott även döms en 
entreprenad- eller underentreprenadgivare 
eller den som låter utföra arbete och vars 
arbetstagare arbetar i entreprenad- eller ull
derentreprenadarbete vilket har givits ett ut
ländskt företag eller såsom hyrd arbetskraft 
som ett utländskt företag har ställt till för
fogande, om arbetstagarna inte har de ar
betstillstånd som krävs. 

Det föreslås att stadganden motsvarande 
64 § utlänningslagen överförs till straffla
gens 47 kap. om arbetsbrott. I paragrafrubri
ken stryks ordet arbetsgivare. I arbetsbrotts
kapitlets paragrafrubriker nämns inte särskilt 
huruvida gärningsmannen skall ha arbetsgi
varställning. 

I utlänningslagen nämns inte uttryckligen 
något om huruvida arbetsbrott av arbetsgiva
re är straffbart också när gärningen begås av 
oaktsamhet. Inte heller i motiveringarna till 
regeringspropositionerna i paragrafens olika 
tillkomstskeden nämns något om detta, även 
om det i motiveringen till den ursprungliga 
kriminaliseringen konstateras att det är 

straffbart för en arbetsgivare att anställa en 
utlänning utan att kontrollera om denne har 
beviljats behövligt arbetstillstånd. I 29 § l 
mom. utlänningslagen stadgas att arbetsgiva
ren innan en utlännings arbetsförhållande 
börjar skall förvissa sig om att utlänningen 
har arbetstillstånd eller att han inte behöver 
arbetstillstånd. Om arbetstillstånd har bevil
jats för en bestämd tid skall arbetsgivaren 
medan arbetsförhållandet varar förvissa sig 
om att utlänningen har beviljats nytt arbets
tillstånd. En arbetsgivare som anställer en 
utlänning är alltså skyldig att kontrollera att 
denne har arbetstillstånd. I allmänhet upp
täcker arbetsgivaren när identiteten fastställs 
i samband med anställningen att det är fråga 
om en utlänning. På basis av det ovan anför
da kan man utgå från att arbetsgivaren vid 
anstållandet vet om utlänningen har arbets
tillstånd eller inte. Det föreslås därför att 
arbetstillståndsbrott skall vara straffbart en
dast som uppsåtligt. 

l mom. Stadgandet motsvarar nuvarande 
64 § l mom. utlänningslagen. Eftersom 
strafflagens straffstadganden förutsätter att 
gärningsmannen kan tillräknas uppsåt, om 
inte annat uttryckligen stadgas, är gärningen 
straffbar endast som uppsåtlig. 

Inga ändringar föreslås i straffskalan för 
arbetstillståndsbrott Straffet kan vara böter 
eller fängelse i högst ett år. 

2 mom. Momentet motsvarar i sak nuva
rande 64 § 2 mom. utlänningslagen. Det är 
emellertid utformat så att därav entydigt 
framgår att entreprenad- eller underentrepre
nadgivaren och den som låter utföra ett ar
bete är sky l dig a att försäkra sig om att de 
utländska arbetstagare som anlita~. för arbetet 
har behövligt arbetstillstånd. Aven detta 
stadgande förutsätter att gärningsmannen kan 
tillräknas uppsåt. 

2. Lagen om stadganden om rättsvård 
som ansluter sig till medlemskapet i 
Europeiska unionen 

3 §. Enligt 3 § lagen om stadganden om 
rättsvård som ansluter sig till medlemskapet 
i Europeiska unionen (1554/94) utsträcks 
gällande 17 kap. l § strafflagen om osann 
utsaga till att omfatta även vittnen och sak
kunniga som hörs av Europeiska gemenska
pernas domstol eller Europeiska gemenska
pernas förstainstansrätt Enligt förslaget skall 
i 15 kap. 12 § strafflagen intas ett stadgande 
om osann utsaga inför internationell dom-
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stol, enligt vilket vid tillämpningen av stad
gandena om osann utsaga med domstol ock
så avses de ovan nämnda domstolarna. Det 
föreslås därför att 3 § i den ifrågavarande 
lagen upphävs som obehövlig. 

3. Lagen angående undertryckande av 
osedliga publikationers spridning 

I det föreslagna 17 kap. strafflagen ingår 
förslag till stadganden om spridning av por
nografisk bild (19 §) och sedlighetssårande 
marknadsföring (21 §) samt om påföljder 
(24 § 3 mom.). De föreslagna stadgandena 
gör hela lagen angående undertryckande av 
osedliga publikationers spridning obehövlig. 
Lagen föreslås därför bli upphävd. Nedan 
redogörs närmare för de stadganden som 
föreslås bli upphävda samt för de nya, ersät
tande stadgandena. 

J §. Paragrafen innehåller stadganden om 
straff för spridning av pornografiska alster 
(l mom.), kriminalisering av medhjälp ( 2 
mom.) samt stadganden om införsel och ut
försel av ovan nämnda alster (3 mom.). Det 
föreslagna 17 kap. 19-21 §§ ersätter dessa 
stadganden. 

2 §. I paragrafens l mom. stadgas om när 
pornografiska alster skall dömas förbrutna. 
stadgandet ersätts av det föreslagna på
följdsstadgandet i 17 kap. 24 § 3 mom. 
strafflagen. 

I paragrafens 2 mom. ingår en hänvisning 
till tryckfrihetslagens stadganden om indrag
ning interimistiskt och för viss tid av sådan 
periodisk publikation vars innehåll innefattar 
i lagens 37 § 3 mom. nämnt brott. Momen
tet föreslås bli ersatt med en komplettering 
av det nämnda momentet i tryckfrihetslagen. 

3 §. Paragrafen innehåller särskilda stad
ganden om rannsakan i syfte att finna por
nografiska alster. stadgandena föreslås bli 
ersatta med en komplettering av tvångsme
delslagens rannsakningsstadganden. 

4 §. I paragrafen stadgas om den övervak
ningsnämnd som skall tillsättas för övervak
ning av efterlevnaden av lagen angående 
undertryckande av osedliga publikationers 
spridning. På nämnden ankommer att till 
justitieministeriet avge utlåtanden rörande 
tillämpningen av lagen samt att i enskilda 
fall inkomma med förslag om vidtagande av 
i lagen avsedda åtgärder. Emedan stadgandet 
om spridande av pornografisk bild enligt 
förslaget omfattar spridande av s.k. barnpor
nografi, djurpornografi och våldspornografi, 

370036 

finns det inte längre anledning att befara 
svårigheter med att avgränsa vilket slag av 
material som avses i stadgandet. Det är där
för inte längre nödvändigt att upprätthålla en 
särskild nämnd för övervakning av lagens 
efterlevnad eller för avgivande av utlåtanden 
om lagens tillämpning. 

4. Tvångsmedelslagen 

5 kap. l §l mom. och JO§ l mom. I la
gen angående undertryckande av osedliga 
publikationers spridning stadgas om rannsa
kan då det finns sannolika skäl att misstänka 
att det på ett visst ställe tillverkas eller för
varas för spridning eller utställning avsedda 
tryckalster, bildliga framställningar eller 
andra alster som sårar tukt eller anständig
het. Upphävarrdet av den nämnda lagen in
nebär att tvångsmedelslagens stadganden i 
framtiden skall tillämpas vid undersökning 
av brott som gäller spridande och innehav 
av pornografi. Det föreslagna 17 kap. 20 § 
strafflagen om innehav av barnpornografisk 
bild möjliggör inte rannsakan enligt 5 kap. 
tvångsmedelslagen, eftersom straffmaximum 
enligt den nämnda strafflagsparagrafen inte 
överskrider fängelse i sex månader. För att 
brott av denna typ skall kunna redas ut är 
det emellertid nödvändigt med tillräckliga 
rannsakningsmöjligheter. I 5 kap. l § l 
mom. tvångsmedelslagen finns en förteck
ning över brott där rannsakan kan ske trots 
att kravet på straffmaximum inte uppfylls. 
Till denna förteckning fogas ett omnämnan
de om att husrannsakan får företas också vid 
utredning av ifrågavarande brott. För utred
ning av innehav av barnpornografisk bild 
kan det dessutom vara nödvändigt att företa 
kroppsvisitation. För att göra detta möjligt 
föreslås att i 5 kap. l O § l m om. tvångsme
delslagen nämns innehav av barnpornogra
fisk bild. 

5. Tryckfrihetslagen 

37 § 3 mom. I 37 § 3-5 mom. tryckfri
hetslagen finns stadganden om indragning av 
tidskrift för viss tid. Om grunderna för in
dragningen stadgas i 3 mom. Ifall en perio
disk tryckskrifts innehåll innefattar ett brott 
som nämns i 12 kap. eller 16 kap. 8 § straff
lagen, kan tryckskriften dras in för högst ett 
år. I 2 § 2 mom. lagen angående undertryck
ande av osedliga publikationers spridning 
finns ett stadgande som hänvisar till 37 § 3 
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mom. tryckfrihetslagen och enligt vilket 
nämnda stadgande kan tillämpas även när en 
periodisk tryckskrift upprepade gånger in
nehåller artiklar eller bildliga framställningar 
som sårar tukt eller anständighet. 

Enligt förslaget upphävs lagen angående 
undertryckande av osedliga publikationers 
spridning i sin helhet. Det är skäl att utvidga 
den möjlighet tryckfrihetslagen ger att för 
viss tid indra tryckskrifter till att omfatta 
även sådana tryckalster som upprepade 
gånger publicerar förbjuden pornografi. Det 
föreslås därför att 37 § 3 mom. tryckfrihets
lagen kompletteras i detta avseende. Enligt 
förslaget skall en periodisk tryckskrift av en 
domstol kunna dras in för högst ett år också 
när den upprepade gånger innehåller sådana 
bilder som det enligt 17 kap. 19 § straffla
gen är straffbart att sprida. Således kan en 
tidning eller annan tryckskrift dras in om 
den upprepade gånger publicerar vålds-, djur-
eller barnpornografi. 
Samtidigt skulle momentets hänvisning till 

gällande 16 kap. 8 § strafflagen om offentlig 
uppmaning till brott, ändras till en hänvis
ning till 17 kap. l §, vilken kommer att er
sätta det gällande stadgandet. 

6. Lagen om faderskap 

44 §. I 44 § lagen om faderskap finns ett 
särskilt straffstadgande om avgivande av 
osann utsaga vid faderskapsutredning. Om 
modern vid faderskapsutredningen uppsåt
ligen har avgivit en osann utsaga till barna
tillsyningsmannen eller i fall som avses i l O 
§ utan laga skäl förtigit något som henne 
veterligen hade tjänat till upplysning i saken 
och utsagan eller förtigandet har bidragit till 
att faderskapet har fastställts oriktigt, skall 
hon för avgivande av osann utsaga vid fa
derskapsutredning dömas till böter eller 
fångelse i högst ett år. 

Förslaget till 16 kap. 7 § strafflagen om 
ingivande av osant skriftligt intyg till myn
dighet innebär en kriminalisering av ingivan
de av olika slags skriftliga eller motsvarande 
intyg till en myndighet. Vid revideringen av 
detta stadgande i strafflagen var utgångs
punkten att det var motiverat att foga hot 
om fångelsestraff endast till ingivande av 
skriftliga intyg till en myndighet. Det är skäl 
att begränsa kriminaliseringen av osanna 
uppgifter som lämnas i samband med munt
liga samtal endast till exceptionella fall där 
sanningsplikten är av särskild betydelse och 

där det också i efterskott är möjligt att på ett 
ostridigt sett utreda innehållet i de lämnade 
uppgifterna. Det kan t.ex. vara fråga om en 
osann utsaga vid en rättegång eller i ett 
myndighetsförfarande där vederbörande haft 
en särställning. Om dessa fall stadgas i det 
föreslagna 15 kap. En annan kategori där 
även fångelsehot kan vara motiverat utgör 
de fall där vilseledandet har skett i ekono
miskt vinningssyfte. Dessa fall kan emeller
tid i allmänhet bedömas utgående från be
drägeristadgandena. I andra fall där ett 
straffbot är motiverat räcker det med bötes
straff som påföljd för lämnande av osann ut
saga. 

Enligt förslaget skall straffuotet för avgi
vande av osann utsaga vid faderskapsutred
ning lindras till bötesstraff. Straffuotet gäller 
lämnande av muntliga uppgifter, förutsatt att 
detta inte lett till att vederbörande samtidigt 
har gjort sig skyldig till något annat brott. 
De flesta gärningar som skall bedömas en
ligt 44 § faderskapslagen torde samtidigt 
uppfylla rekvisitet för något annat brott, t.ex. 
bedrägeri eller försök till bedrägeri. Om rik
tigheten i de uppgifter som lämnas i munt
liga diskussioner ifrågasätts, är det skäl att 
kräva att de lämnas skriftligen. Ett sådant 
förfarande bidrar till att minska risken för 
lämnande av oriktiga uppgifter och ger dess
utom en möjlighet att särskilt understryka 
vikten av att vederbörande håller sig till san
ningen. För att betona att avgivande av 
osann utsaga kan innebära att vederbörande 
gör sig skyldig till ett allvarligt brott enligt 
strafflagen, föreslås det att i faderskapsla
gens straffstadgande intas ett subsidiaritets
stadgande som förutsätter en stränghetsjäm
förelse. Faderskapslagens 44 § tillämpas en
dast om strängare straff för gärningen inte 
stadgas på något annat ställe i lag. Enligt 
nuvarande praxis kursiveras paragrafens 
brotts benämning. 

7. Polislagen 

I 51 § polislagen ingår ett straffstadganden 
som gäller underlåtelse iaktta av polisen ut
fårdade föreskrifter eller förbud eller under
låtelse att uppfylla sådana skyldigheter som 
följer av polislagen. Den som uppsåtligen 
(l) underlåter att lyda en befallning eller ett 
förbud som en polisman för upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet för utföran
det av ett uppdrag meddelar inom ramen för 
sina befogenheter, (2) vägrar lämna en polis-
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man personuppgifter som avses i l O § l 
mom., (3) underlåter att följa ett tydligt 
tecken eller en befallning som en polisman 
enligt 21 § ger för att stanna ett fordon eller 
få det flyttat, ( 4) försummar sin bistånds
skyldighet enligt 45 § eller (5) utan anled
ning tillkallar polis eller uppsåtligen försvå
rar polisens verksamhet genom att lämna 
falska uppgifter skall, om inte för brottet i 
någon annan lag stadgas strängare straff, för 
brott mot polislagen dömas till böter eller 
fängelse i högst tre månader. 

Det föreslås att ett stadgande motsvarande 
51 § polislagen intas i 16 kap. 3 § straffla
gen, under rubriken brott mot polislagen. 
Motiveringen har intagits i motiveringen till 
den nämnda strafflagsparagrafen. Vidare 
föreslås att 51 § polislagen ersätts med en 
hänvisning till den paragraf som tas in i 
strafflagen. 

8. steriliseringslagen 

11 §. I Il § steriliseringslagen stadgas 
om lämnande av falska uppgifter till myn
dighet. Den som mot bättre vetande till 
myndighet eller läkare avgivit falskt utlåtan
de eller falsk utsaga i ärende angående steri
lisering skall, om inte strängare straff för 
brottet annars följer, straffas med böter eller 
fängelse i högst ett år. 

Förslaget till 16 kap. 7 § l mom. straffla
gen om ingivande av osant intyg till myn
dighet är avsett att vara ett allmänt stadgan
de om ingivande av osanna skriftliga intyg 
till myndigheter och omfattar även avgivan
de av sådana skriftliga utlåtanden eller ut
sagor som avses i II § steriliseringslagen. 
A v de skäl som framförs i motiveringen till 
16 kap. 7 § 2 mom. strafflagen begränsas 
det särskilda straffhotet till att gälla endast 
skriftliga uppgifter. För att kriminaliseringen 
fortsättningsvis skall framgå också av sterili
seringslagen, föreslås att Il § steriliserings
lagen ersätts med en hänvisning till 16 kap. 
7 § strafflagen. 

9. Kastreringslagen 

11 §. I Il § kastreringslagen finns en mot
svarande kriminalisering av lämnande av 
falska uppgifter till myndigheterna som i Il 
§ steriliseringslagen. På de grunder som 
framförs ovan i samband med steriliserings
lagen föreslås att Il § kastreringslagen er
sätts med en hänvisning till 16 kap. 7 § 

strafflagen. 

10. Lagen om avbrytande av 
havandeskap 

l §. I l § lagen om avbrytande av havan
deskap stadgas om de grunder på vilka ha
vandeskap på begäran av kvinnan kan av
brytas. I paragrafens 3 punkt anges som 
grund att kvinnan gjorts havande under för
hållanden, som avses i 20 kap. l eller 2 §, 
5 § l mom. eller 7 § strafflagen. Punkten 
hänvisar till stadgandena om våldtäkt, fri
hetskränkande otukt, otukt med ung person 
och blodskam. 

Enligt förslaget skulle man i punkten hän
visa till 17 kap. 23 §, 20 kap. 1-3 och 5 §, 
6 § 3 mom. samt 7 § strafflagen. Hänvis
ningen motsvarar förteckningen över grunder 
får avbrytande av havandeskap i gällande 
lag. 

I den föreslagna förteckningen skulle man 
hänvisa till 17 kap. 23 § strafflagen om sex
uellt umgänge mellan nära släktingar, 20 
kap. l § strafflagen om våldtäkt, 2 § om 
grov våldtäkt, 3 § om tvingande till sexuellt 
umgänge och 5 § om sexuellt utnyttjande. 
Utöver dessa skulle man hänvisa till 20 kap. 
6 § 3 mom. strafflagen, enligt vilket den 
som har samlag med en person som fyllt 
femton men inte aderton år, om gärnings
mannen är barnets förälder eller en person 
som i förhållande till barnet intar motsvaran
de ställning som en förälder samt bor i sam
ma hushåll som barnet, döms för sexuellt 
utnyttjande för barn. Det är inte påkallat att 
hänvisa till paragrafens övriga stadganden 
som gäller samlag med en person som är 
yngre än femton år. En av de grunder för 
avbrytande av havandeskap i l § 4 punkten 
lagen om avbrytande av havandeskap, vilken 
kvarstår oförändrad, är nämligen att kvinnan 
inte fyllt sjutton är då hon gjorts havande. 
Hänvisningen till 20 kap. 7 § strafflagen 
skulle avse situationer där det sexuella ut
nyttjandet av barnet varit grovt. 

3 §. l m om. I gällande lag stadgas att då 
en kvinna gjorts havande under förhållanden 
som avses i 20 kap. l eller 2 § eller 5 § l 
mom. strafflagen, får havandeskapet inte 
avbrytas, om inte åtal för brottet väckts eller 
detta anmälts till åtal eller brottet på grund 
av i saken verkställd polisundersökning skall 
anses uppenbart. I stadgandet hänvisas till 
de brott som i enlighet med l § 3 mom. är 
grunder för avbrytande av havandeskap, vii-
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ka är målsägandebrott På motsvarande sätt 
skulle man i det föreslagna stadgandet hän
visa till 20 kap. 3 § och 5 § l mom. straffla
gen, vilka gäller målsägandebrott 

14 §. I 14 § lagen om avbrytande av ha
vandeskap finns en motsvarande kriminalise
ring av lämnande av falska uppgifter till 
myndigheterna som i 11 § steriliseringsla
gen. På de grunder som framförs ovan i 
samband med steriliseringslagen föreslås att 
14 § lagen om avbrytande av havandeskap 
ersätts med en hänvisning till 16 kap. 7 § 
strafflagen. 

11. Lagen om aktiebolag 

16 kap. 8 §. I 16 kap. 8 § l punkten lagen 
om aktiebolag stadgas om lämnande av vissa 
typer av osanna intyg till myndigheterna. 
stadgandet gäller till en registermyndighet 
eller domstol lämnad oriktig anmälan eller 
försäkran eller utfärdande av oriktigt intyg 
om betalning av aktiekapital eller gäld i de 
fall som avses i 2 kap. 9 eller 13 §, 4 kap. 8 
eller 12 §, 5 kap. 5 §, 13 kap. 15 § eller 14 
kap. 5 §. Den som gör sig skyldig till en 
sådan överträdelse skall, om inte gärningen 
är ringa eller strängare straff inte stadgas på 
annat ställe i lag, för aktiebolagsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst ett år. 

Det föreslagna 16 kap. 7 § l mom. straff
lagen om ingivande av osant intyg till myn
dighet är avsedd att vara ett allmänt stadgan
de om lämnande av osanna skriftliga intyg 
till myndigheterna och gäller också sådana 
skriftliga anmälningar och intyg som avses i 
16 kap. 8 § l punkten lagen om aktiebolag. 
Det sist nämnda lagrummet föreslås därför 
bli upphävt såsom obehövligt. 

12. Lagen om bostadsaktiebolag 

88 §. I 88 § lagen om bostadsaktiebolag 
stadgas om bostadsaktiebolagsbrott Endast l 
punkten, som stadgar om lämnande av vissa 
oriktiga uppgifter till myndigheterna, är fort
farande i kraft. straffet för bostadsaktiebo
lagsbrott är böter eller fängelse i högst ett 
år. 

Det föreslagna 16 kap. 7 § l mom. straff
lagen om ingivande av osant intyg till myn
dighet är avsedd att vara ett allmänt stadgan
de om lämnande av osanna skriftliga intyg 
till myndigheterna. stadgandet kan också 

kan tillämpas på sådana skriftliga anmäl
ningar och intyg som avses i 88 § l punkten 
lagen om bostadsaktiebolag. Denna punkt 
blir därför obehövlig. Eftersom 88 § 2 punk
ten har upphävts redan tidigare, föreslås det 
att hela paragrafen upphävs såsom obehöv
lig. 

13. Lagen om andelslag 

199 §. l mom. I 199 §lagen om andelslag 
stadgas om sparkassebrott Paragrafens 4 
punkt gäller lämnande av vissa oriktiga upp
gifter. Enligt denna punkt straffas den som i 
egenskap av medlem eller suppleant i för
valtningsrådet eller styrelsen för ett an
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
eller för andelslags centralaffär eller i egen
skap av revisor eller tjänsteman i ett sådant 
andelslag eller i en sådan centralaffär upp
såtligen lämnar en myndighet oriktiga eller 
vilseledande uppgifter om sparkasseverksam
heten eller en medlemsplacerare. För spar
kassebrott skall, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff stadgas i någon annan 
lag, dömas till böter eller fängelse i högst 
sex månader. 

Den föreslagna 16 kap. 7 § strafflagen, 
som gäller ingivande av osant intyg till 
myndighet, omfattar lämnande av en sådan 
uppgift som det är fråga om i 199 § 4 punk
ten lagen om andelslag. Det föreslås att den 
nämnda punkten skall upphävas. 

2 mom. För att ett stadgande som utvisar 
att det är straffbart att lämna oriktiga uppgif
ter skulle kvarstå i lagen om andelslag, skul
le man till paragrafen som dess 2 mom. foga 
en hänvisning till 16 kap. 7 § strafflagen. 

14. Lagen om konkurrensbegränsningar 

27 § l mom. I 27 § l mom. lagen om 
konkurrensbegränsningar stadgas om kon
kurrensbegränsningsförseelse. Den som upp
såtligen till konkurrensverket, länsstyrelsen 
eller konkurrensrådet ger in oriktig anmälan 
eller upplysning skall för konkurrensbe
gränsningsförseelse dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

Den föreslagna 16 kap. 7 § strafflagen 
gäller givande av en sådan anmälan eller 
upplysning som det är fråga om i 27 § l 
mom. lagen om konkurrensbegränsningar. 
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Det föreslås att momentet ändras så att det 
hänvisar till 16 kap. 7 § strafflagen. 

15. Kreditinstitutslagen 

98 §. Enligt 98 § 2 mom. kreditinstitutsla
gen skall även en sparbanksprincipal samt 
en medlem av ett kreditinstituts förvaltnings
råd eller styrelse, en fullmäktig, en verkstäl
lande direktör, en tjänsteman eller en revisor 
som lämnat tillsynsmyndigheten en felaktig 
eller vilseledande uppgift om kreditinstitutet 
eller dess kund dömas för kreditinstituts
brott, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för gärningen stadgas i nå
gon annan lag. 

Det föreslås att 98 § 2 mom. kreditinsti
tutslagen ändras så att den hänvisar till 16 
kap. 7 § strafflagen. Det gäller givande av 
en sådan uppgift som det är fråga om i det 
moment som skall ändras. 

16. Lagen om placeringsfonder 

68 § 2 mom. Enligt 68 § 2 mom. lagen 
om placeringsfonder skall medlem i ett 
fondbolags styrelse, bolagets verkställande 
direktör eller funktionär som uppsåtligen 
lämnat en myndighet felaktiga eller vilsele
dande uppgifter om bolaget, samfundet eller 
fondandelsägarna dömas till böter eller fäng
else i högst sex månader, om inte strängare 
straff stadgas i någon annan lag. 

Det föreslås att 68 § 2 mom. lagen om 
placeringsfonder ändras så att den hänvisar 
till 16 kap. 7 § strafflagen. Det gäller även i 
detta fall givande av en sådan uppgift som 
det är fråga om i det moment som skall änd
ras. 

17. Lagen om försäkringsbolag 

18 kap. 4 §.I 18 kap. 4 § l och 2 punkten 
lagen om försäkringsbolag stadgas om läm
nande av oriktiga uppgifter till en myndig
het. Enligt paragrafens l punkt skall den 
som lämnar social- och hälsovårdsministeriet 
oriktiga uppgifter i en handling som skall 
inges enligt denna lag och enligt paragrafens 
2 punkt den som till registreringsmyndighe
ten avger oriktig anmälan, försäkran eller 
intyg över inbetalning av aktiekapital, garan
tikapital eller grundfonden, för försäkrings
bolagsbrott dömas till böter eller fängelse i 

högst ett år, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i annan lag. 

Föreslagna 16 kap. 7 § l mom. strafflagen 
om ingivande av osant skriftligt intyg till 
myndighet är även avsedd att tillämpas på 
lämnande av sådana oriktiga skriftliga an
mälningar och intyg som nämns i 18 kap. 4 
§ l och 2 punkten lagen om försäkringsbo
lag. De nämnda lagrummen föreslås bli upp
hävda. 

18. Lagen om utländska 
försäkrings bolag 

77 §. I 77 § l punkten lagen om utländska 
försäkringsbolag (398/95) stadgas om läm
nande av oriktiga uppgifter till social- och 
hälsovårdsministeriet i en handling som skall 
inges med stöd av denna lag. För en sådan 
förseelse skall dömas på det sätt som i lagen 
om försäkringsbolag stadgas om försäkrings
bolagsbrott På de grunder som anförs i 
samband med lagen om försäkringsbolag 
föreslås att ovan nämnda lagrum upphävs. 

19. Lagen om fritt tillhandahållande av 
försäkringstjänster 

22 §. I 22 § l punkten lagen om fritt till
handahållande av försäkringstjänster finns ett 
stadgande om lämnande av oriktiga uppgif
ter till social- och hälsovårdsministeriet 
stadgandet motsvarar 77 § l punkten lagen 
om utländska försäkringsbolag. På de grun
der som anförs i samband med lagen om 
försäkringsbolag föreslås att ovan nämnda 
lagrum upphävs. 

20. Lagen om utländska 
försäkringsbolags verksamhet i 
Finland 

44 §. I 44 § l punkten lagen om utländska 
försäkringsbolagsverksamhet i Finland finns 
ett stadgande om lämnande av oriktiga upp
gifter till social- och hälsovårdsministeriet 
stadgandet motsvarar 77 § l punkten lagen 
om utländska försäkringsbolag. På samma 
grunder som anförs i samband med lagen 
om försäkringsbolag föreslås att ovan nämn
da lagrum upphävs. 
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21. Lagen om försäkringsföreningar 

16 kap. 8 §. stadgandena i 16 kap. 8 § l 
och 2 punkten lagen om försäkringsföre
ningar motsvarar 18 kap. 4 § l och 2 punk
ten lagen om försäkringsbolag. På de grun
der som anförs i samband med lagen om 
försäkringsbolag föreslås att ovan nämnda 
lagrum upphävs. 

22. Lagen om pensionsstiftelser 

130 §. I 130 § l punkten lagen om pen
sionsstiftelser finns ett stadgande om läm
nande av oriktiga uppgifter till social- och 
hälsovårdsministeriet stadgandet motsvarar 
77 § l punkten lagen om utländska försäk
ringsbolag. På de grunder som anförs i sam
band med lagen om försäkringsbolag före
slås att ovan nämnda lagrum upphävs. 

23. Lagen om försäkringskassor 

163 §. I 163 § l punkten lagen om försäk
ringskassor finns ett stadgande om lämnande 
av oriktiga uppgifter till social- och hälso
vårdsministeriet. stadgandet motsvarar 77 § 
l punkten lagen om utländska försäkrings
bolag. På de grunder som anförs i samband 
med lagen om försäkringsbolag föreslås att 
ovan nämnda lagrum upphävs. 

24. Tullagen 

42 § l mom. I 42 § l mom. tullagen 
( 1466/94) stadgas om brytande av tullsigill 
och annan spärr. Den som utan tillstånd 
uppsåtligen bryter lås, plomb, sigill eller 
annan spärr som finsk eller utländsk tull
myndighet anbringat eller godkänt för till
slutning av tullgods eller avspärrning av om
råde, eller som annars skaffar sig tillträde till 
utrymme som tillslutits på nämnt sätt, skall 
för brytande av tullsigill dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Enligt 
propositionen intas i 16 kap. strafflagen om 
brott mot myndigheter en 9 § om överträdel
se av myndighetsförbud som gäller egen
dom. Enligt denna paragrafs 1 mom. l 
punkt är det straffbart att orättmätigt bryta 
lås, sigill, hinder eller markering varmed en 
myndighet har stängt eller avspärrat ett före
mål eller objekt. Likaså är det straffbart att 

bryta sig in i ett föremål eller objekt som på 
detta sätt stängts av en myndighet. Enligt 
paragrafens 2 mom. avses med myndighet i 
1 punkten finska myndigheter och dessutom 
utländska tullmyndigheter. De föreslagna 
stadgandena täcker det kriminaliseringsbe
hov som för närvarande hänförs till 42 § 1 
mom. tullagen. 

I 3 § l mom. 5 punkten tullagen definieras 
begreppet tullbrott Definitionen är viktig 
bl.a. med tanke på tullmyndigheternas be
hörighet och behandlingen av tullbrott En
ligt gällande definition utgör brytande av 
tullsigill ett tullbrott Det är ändamålsenligt 
att också i framtiden betrakta sådana gär
ningar som tullbrott. Det föreslås därför att 
42 § 1 mom. tullagen ändras så att den fort
sättningsvis innehåller ett förbud mot att 
bryta tullsigilL Gärningens straffbarhet be
stäms emellertid enligt 16 kap. 9 § straffla
gen. I momentet intas en hänvisning till 
nämnda paragraf i strafflagen. 

Brytande av tullsigill kan även ske genom 
att någon på annat sätt skaffar sig tillträde 
till ett i stadgandet avsett utrymme som till
slutits av en tullmyndighet. Det nämnda 
stadgandet i strafflagen kan inte tillämpas på 
sådant skaffande av tillträde som sker på 
annat sätt än genom att bryta hinder eller 
bryta sig in i objektet, till exempel genom 
användande av list. Ett sådant mot tullagen 
stridande förfarande kan emellertid betraktas 
som tullförseelse enligt 42 § 3 mom. 
tullagen. 

25. Lagen om upprätthållande av 
ordning i kollektivtrafik 

5 §. I 5 § lagen om upprätthållande av 
ordning i kollektivtrafik stadgas om våld
samt uppträdande mot förare eller passagera
re som bistår denne. I förslaget till 17 kap. 6 
§ stadgas om motstånd mot person som upp
rätthåller ordningen. Paragrafen är även av
sedd att tillämpas på en sådan mot föraren 
eller en passagerare som bistår denne riktad 
gärning som avses i lagen om upprätthållan
de av ordning i kollektivtrafik. Det nuvaran
de stadgandet i 5 § i den nämnda lagen är 
således obehövligt. Det förslås att paragrafen 
ändras så att den hänvisar till 17 kap. 6 § 
strafflagen. 

6 §. Paragrafen gäller orsakande av stör
ning i kollektiva trafikmedel. Den som ge
nom oväsen eller annars genom sitt uppträ-
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dande stör ordningen i trafikmedel i kollek
tivtrafik skall dömas till böter eller fängelse 
i högst tre månader. Förslaget till 17 kap. 13 
§ strafflagen om ofog gäller även orsakande 
av störning i trafikmedel i kollektivtrafik. 
Nuvarande 6 § lagen om upprätthållande av 
ordning i kollektivtrafik är således obehövlig 
och föreslås bli ändrad så att den hänvisar 
till strafflagens ofogsstadgande. Ändringen 
innebär att ofog av denna typ inte längre 
kommer att vara förenat med hot om fängel
sestraff. Det är inte nödvändigt med fångel
sestraff för en så ringa lagöverträdelse. Om 
gärningsmannen inte efterkommer förarens 
förbud utan gör sig skyldig till våldsamt 
motstånd mot föraren eller en passagerare 
som bistår denne kan 17 kap. 6 § strafflagen 
tillämpas. Enligt detta stadgande kan också 
fängelsestraff utdömas. 

26. Lagen om kontrollavgift i 
kollektivtrafik 

12 §. I 12 § lagen om kontrollavgift i kol
lektivtrafik stadgas om passagerares straffan
svar. Enligt paragrafens l mom. skall den 
som med våld eller hot om våld hindrar eller 
försöker hindra en biljettkontrollör att utföra 
i denna lag avsedd kontrollverksamhet eller 
som eljest uppsåtligen gör hinder åt kontrol
lören i fullgörandet av sagda uppgift, om 
inte strängare straff stadgas i annan lag, dö
mas för motstånd mot biljettkontrollör till 
böter eller fängelse i högst sex månader. 
Enligt paragrafens 2 mom. skall den som i 
syfte att vilseleda en kontrollör vid biljett
kontroll uppger fel namn, ålder, yrke eller 
adress eller annars om sig själv lämnar orik
tiga personuppgifter för vilseledande av bil
jettkontrollören, dömas till böter. I paragra
fens 3 mom. finns ett stadgande enligt vilket 
på brott som är riktat mot en biljettkontrol
lör inte skall tillämpas stadgandena i 16 kap. 
l, 2 och 20 a § § strafflagen. 

Föreslagna 17 kap. 6 § strafflagen om 
motstånd mot person som upprätthåller ord
ningen omfattar även sådana mot en biljett
kontrollör riktade gärningar som avses i la
gen om kontrollavgift i kollektivtrafik, var
för ett särskilt straffstadgande inte längre 
behövs. Därför föreslås att paragrafens l 
mom. ersätts med en hänvisning till nämnda 
paragraf i strafflagen. 

Enligt 6 § lagen om kontrollavgift i kol
lektivtrafik kan såsom kontrollör godkännas 

endast innehavare av tjänst vid ett offentligt 
samfund eller vid huvudstadsregionens sam
arbetsdelegation. Kontrollörerna är sålunda 
tjänstemän i den bemärkelse som avses i 2 
kap. 12 § strafflagen. F öreslagna 16 kap. 4 § 
strafflagen om lämnande av oriktiga person
uppgifter inbegriper även sådant vilseledan
de som stadgandet i paragrafens gällande 2 
mom. är avsett att ersätta. I riksdagens tra
fikutskotts betänkande (TrUB 3 RP 
226/1977 rd) motiverades behovet av ett 
särskilt stadgande bl.a. med att straffmaxi
mum i gällande 16 kap. 20 a § strafflagen, 
dvs. fängelse i två år, är alltför strängt för 
ett sådant brott och att strafflagens stadgan
de uppenbarligen inte kan tillämpas på vilse
ledande av andra kontrollörer än sådana som 
är anställda i tjänsteförhållande. Enligt för
slaget till straffstadgande för lämnande av 
oriktiga personuppgifter är straffmaximum 
fängelse i sex månader. Som kontrollör kan 
dessutom godkännas endast en person som 
enligt strafflagen skall betraktas som tjänste
man. Ett särskilt stadgande om saken behövs 
således inte längre heller på denna grund. 
Det föreslås därför att straffstadgandet i pa
ragrafens 2 mom. upphävs såsom överflö
digt. 

Ett begränsningsstadgande av det slag som 
ingår i nuvarande 3 mom. behövs inte läng
re. Förhållandet mellan stadgandena om vil
seledande av en tjänsteman enligt strafflagen 
och å andra sidan av andra personer som 
upprätthåller ordningen har reglerats i straff
lagen, varför ett motsvarande stadgande som 
åsidosätter gällande 16 kap. l och 2 §§ 
strafflagen är överflödigt. Det behövs inte 
heller något stadgande som åsidosätter stad
gandet om vilseledande av myndighet. En
ligt förslaget skall även i dessa fall stadgan
dena i strafflagen tillämpas på lämnande av 
oriktiga uppgifter. Paragrafens 3 mom. före
slås bli upphävt såsom obehövligt. 

27. Lagen om bevakningsföretag 

6 §. I 6 § lagen om bevakningsföretag 
stadgas om motstånd mot sådan väktare som 
avses i lagen. I förslaget till 17 kap. 6 § 
strafflagen stadgas om straff för motstånd 
mot person som upprätthåller ordningen, 
vilket även omfattar gärningar som riktar sig 
mot sådana väktare som avses i lagen om 
bevakningsföretag. Det föreslås att 6 § lagen 
om bevakningsföretag ändras så att den hän
visar till nämnda paragraf i strafflagen. 
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28. Lagen om offentliga 
nöjestillställningar 

18 §. I 18 § lagen om offentliga nöjestill
ställningar ingår stadganden om brott mot 
den ifrågavarande lagen och en hänvisning 
till 16 kap. l och 2 § § strafflagen. Enligt 
paragrafens l mom. skall den som olovligen 
föranstaltar i denna lag avsedd tillställning 
för vars föranstaltande erfordras tillstånd av 
myndighet eller bryter mot i denna lag stad
gade eller med stöd av den givna föreskrifter 
beträffande dess anordnande, dömas för 
brott mot bestämmelserna angående nöjes
tillställningar till böter eller fångelse i högst 
sex månader. Paragrafens 2 mom. gäller 
andra brott mot lagen om offentliga nöjes
tillställningar eller med stöd av den utfårda
de bestämmelser. Enligt hänvisningsstadgan
det i paragrafens 3 mom. straffas den som 
begår våld mot ordningsman, hotar honom 
eller gör honom förfång på det sätt som 
stadgas i 16 kap. l och 2 § § strafflagen. 

Det är inte längre skäl att förena överträ
delser av det slag som avses i l mom. med 
fångelsehot. De gärningar som beskrivs i 
momentet utgör snarare brott mot de formel
la förutsättningarna för ordnande av en till
ställning än de äventyrar allmän ordning. De 
krav på tillstånd för att anordna en nöjestill
ställning som gällande lag uppställer kan 
anses onödigt omfattande. Den av justitiemi
nisteriet tillsatta mötesrättsarbetsgruppen har 
i sitt betänkande Uustitieministeriets lagbe
redningavdelnings publikation 4/1995) före
slagit lindringar i begränsningarna av rätten 
att ordna tillställningar för allmänheten. 
Också påföljderna för brott mot dessa be
gränsningar föreslås bli mildrade. Det är 
motiverat att redan i detta skede slopa det 
fångelsehot som stadgas 18 § lagen om of
fentliga nöjestillställningar. Samtidigt före
slås att paragrafens nuvarande l och 2 mom. 
sammanslås. Det öppna straffstadgandet i 
gällande 2 mom. uppfyller inte de nuvarande 
kraven på straffstadganden, men det är ända
målsenligt att revidera lagrummet först i 
samband med en mera omfattande revidering 
av möteslagstiftningen. Det föreslås dock att 
de olika gärningsformerna för klarhetens 
skull numreras. 

Enligt förslaget skall den som gör mot
stånd mot en sådan ordningsman som avses 
i lagen om offentliga nöjestillställningar be
straffas enligt 17 kap. 6 § strafflagen. Nuva
rande 3 mom. förslås bli 2 mom. och ändras 

så att det hänvisar till 17 kap. 6 § straffla
gen. 

29. Lagen om granskning av 
videoprogram och andra 
bildprogram 

16 § l mom. I 16 § l mom. lagen om 
granskning av videoprogram och andra bild
program stadgas om brott mot stadgandena 
om granskning av bildprogram. För detta 
brott döms den som i strid med lagen (l) 
sprider program som inte har granskats på 
det sätt som stadgas i denna lag, (2) sprider 
program i strid med granskningsbeslut som 
avses i denna lag eller stadgandena i 3 §, (3) 
försummar sin i l O § stadgade anmälnings
skyldighet, ( 4) i anmälan som avses i l O § 
lämnar oriktig eller vilseledande uppgift el
ler som (5) sprider program då på upptag
ningen eller dess omslag inte har gjorts i 11 
§ nämnda anteckningar eller då på upptag
ningen eller omslaget har gjorts oriktiga el
ler vilseledande anteckningar. straffpåfölj
den kan vara böter eller fångelse i högst sex 
månader. 

De allvarligaste av de gärningsformer som 
kriminaliseras i momentet är även straffbara 
enligt strafflagen. T.ex. i 4 punkten nämnt 
lämnande av oriktiga eller vilseledande upp
gifter torde i praktiken alltid motsvara gär
ningsbeskrivningen i föreslagna 16 kap. 7 § 
strafflagen om ingivaq.de av osant skriftligt 
intyg till myndighet. A ven i 5 punkten av
sedda oriktiga eller vilseledande anteckning
ar på upptagning som skall spridas torde 
ofta fullborda ett sådant bedrägeribrott som 
avses i 33 kap. strafflagen. Straff för sprid
ning av våldsskildring eller pornografisk 
bild stadgas i förslaget till 17 kap. 18 och 
19 § § strafflagen. 

Det är inte motiverat att förena spridning
en i sig med fångelsestraff, när det är fråga 
om upptagningar som är ogranskade eller 
som J?.å annat sätt strider mot ifrågavarande 
lag. An mindre kan behovet av fångelse
straff motiveras med att det är fråga om un
derlåtelse av ett slag som försvårar övervak
ningen. I samband med revideringen av 
strafflagen har sådana överträdelser konse
kvent förenats med böteshot, såvida inte gär
ningen samtidigt uppfyller rekvisitet för nå
got allvarligare brott enligt strafflagen. Det 
föreslås därför att fångelsestraff stryks i 
stadgandets straffskala. För att det klarare 
skall framgå att strafflagens stadganden kan 



RP 6/1997 ni 201 

tillämpas på allvarligare överträdelser före
slås att till straffstadgandet fogas en subsidi
aritetsklausul, enligt vilken det tillämpas 
endast ifall strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag. 
Lindringen i straffskalan föranleder .. inga 
ändringar i lagens 17 § om rannsakan. Over
vakniogen av lagens efterlevnad förutsätter 
att denna möjlighet kvarstår. 

30. Lagen om förrättande av 
filmgranskning 

14 §. I 14 § lagen om förrättande av film
granskning stadgas om det fall att någon 
förevisar eller låter förevisa en ogranskad 
film. I paragrafens 1 mom. stadgas att den 
som i strid med lagen om filmgranskning 
förevisar eller låter förevisa film som inte 
granskats och godkänts till förevisning så
som i nämnda lag stadgas, ävensom den 
som förevisar eller låter förevisa film med 
avvikelse från granskningsbeslutet, skall dö
mas till böter eller fängelse i högst sex må
nader. Enligt paragrafens 2 mom. skall den 
som på annat än i 1 mom. nämnt sätt bryter 
mot lagen om filmgranskning straffas med 
böter. 

I motiveringen till ändringen av lagen om 
granskning av videoprogram och andra bild
program redogörs för stadgandena om de 
allvarligaste brotten i samband med förevis
ning av ogranskade bildprogram. På motsva
rande grunder föreslås att fängelsestraff 
stryks i straffskalan för förevisande av 
ogranskade filmer. Likaså föreslås att även 
detta straffstadgande förenas med en subsidi
aritetsklausul, enligt vilken stadgandet till
lämpas endast om inte strängare straff för 
gärningen stadgas på något annat ställe i lag. 
Samtidigt föreslås att det öppna straffstad
gandet i paragrafens 2 mom. sammanslås 
med det ändrade straffstadgandet För klar
hetens skull numreras gärningsformerna. På 
grund av att regeringsformens stadganden 
om yttrandefrihet reviderats är stadgandena 
om förrättande av filmgranskning föremål 
för omprövning. Därför föreslås i detta sam
manhang inga andra ändringar i straffstad
gandet, trots att det öppna straffstadgandet i 
3 punkten inte uppfyller de allmänna krav 
som numera ställs på straffstadganden. I 
samband med den mera omfattande revide
ringen är det skäl att avgöra i vilken ut
sträckning det eventuellt behövs annan 
straffreglering till stöd för filmgranskningen. 

370036 

31. Lagen om förbud mot anordningar 
som försvårar 
hastighetsövervakningen 

3 §. I 3 § 2 mom. lagen om förbud mot 
anordningar som försvårar hastighetsöver
vakningen finns ett stadgande om radarde
tektorspridningsbrott. Den som i strid med 
nämnda lag importerar, tillverkar, håller till 
salu, säljer eller annars överlåter i lagen 
nämnd anordning eller installerar sådan 
anordning i motorfordon eller dess släpvagn 
skall dömas till böter eller fängelse i högst 
tre månader. stadgandet som !orenar radar
detektorspridningsbrott med fängelsestraff 
fogades till lagen på förslag av riksdagens 
trafikutskott. Utskottet ansåg att för sådana 
brott skall kunna dömas till strängare straff 
än böter (TrUB nr 2- 1985 rd.). 

I samband med totalrevideringen av straff
lagen bör även de straffstadganden som 
finns i annan lagstiftning granskas med hän
syn till strafflagstiftningen som en helhet 
och bedömas på enhetliga grunder bl.a. när 
det gäller kriminaliseringarnas omfattning 
och straffpåföljderna. Radardetektorsprid
ningsbrott kan i enskilda fall vittna om mar
kerat asociala attityder, t.ex. när brotten är 
grova och upprepade. Å andra sidan är det 
svårt att föreställa sig en situation där det 
faktiskt blir aktuellt att döma till fångelse
straff för detta brott. Ett bötesstraff kan ge
nom straffmätning göras så strängt att fäng
elsestraff knappast behöver tillgripas. De 
aktuella reformer som syftar till att inkoms
terna som läggs till grund för bötesstraff 
skall utredas närmare samt till att utsökning
en skall effektiveras minskar dessutom möj
ligheterna att undgå konsekvenserna av bö
tesstraff. Det föreslås därför att fångelse
straff stryks i straffskalan för radardetektor
spridningsbrott Brottsbenämningen kvarstår 
och utgör fortsättningsvis ett eget moment, 
vilket underlättar statistikföringen av denna 
brottstyp. Därmed understryks också att ra
dardetektorspridningsbrott i första hand skall 
anses som en allvarligare brottstyp än t.ex. 
bruk av en radardetektor. 

32. Passlagen 

21 §. I 21 § passlagen finns ett straffstad
gande om passförseelse. Den som reser ut ur 
landet utan behövligt pass eller inte iakttar 
begränsningarna av passets giltighetsområde 
skall dömas till böter eller fängelse i högst 
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sex månader, om inte strängare straff för 
gärningen stadgas i annan lag. Förslaget till 
17 kap. 7 § strafflagen om riksgränsbrott 
omfattar även ett sådant förfarande. Det 
föreslås att passlagens straffstadgande ersätts 
med en hänvisning till strafflagens stadgande 
om riksgränsbrott 

33. Lagen om gränszon 

JO§ l och 2 mom. I 10 §lagen om gräns
zon ( 403/47) ingår straffstadganden om 
överträdelse av lagen om gränszon (l mom.) 
och om grov överträdelse av lagen om 
gränszon (2 mom.). Ingetdera momentet in
nehåller någon närmare gärningsbeskrivning, 
utan det är fråga om brott mot lagen om 
gränszon eller med stöd av den utfårdade 
stadganden. Den grova gärningsformen för
utsätter dessutom att gärningen skall anses 
som grov med beaktande av de omständig
heter i sin helhet vilka har föranlett eller 
framgår av brottet. F ör lindrig överträdelse 
av lagen om gränszon är maximistraffet 
fångelse i tre månader och för den grova 
gärningsformen fångelse i två år. Paragra
fens 3 mom. stadgar om förverkandepåfölj
derna. skjutvapen och skjutförnödenheter, 
sprängämnen, fotografiapparater samt filmer 
och plåtar som innehafts eller använts olov
ligen ävensom fotografier och negativ som 
tagits olovligen kan dömas förbrutna till sta
ten. 

Föreslagna 17 kap. 7 § strafflagen om 
riksgränsbrott omfattar även olovlig vistelse 
eller olovlig resa inom gränszonen samt vid
tagande av andra förbjudna åtgärder inom 
gränszonen. stadgandet täcker således samt
liga allvarliga brott som kriminaliseras i la
gen om gränszon. I lagen om gränszon be
hövs därför inte längre något straffstadgande 
med fångelsehot. I lagen om gränszon och 
framförallt i den kompletterande förord
ningen om gränszon (404/47) stadgas om 
vissa förpliktelser. Det kan anses motiverat 
att fortsättningsvis förena underlåtelse av 
dessa med hot om bötesstraff. Det är inte 
möjligt att i straffstadgandet i detalj ange 
alla de förpliktelser som enligt lagen om 
förordningen om gränszon förenas med 
straffbot, eftersom det enligt den gällande 
lagen bl.a. är möjligt att i samband med be
viljande av rätt att inneha vissa förnödenhe
ter inom gränszonen uppställa villkor för 
användningen (6 §). Det går inte att nämna 
dessa villkor i straffstadgandet I detta skede 

föreslås därför inte några detaljerade be
skrivningar av gärningssätten. När lagen om 
gränszon revideras bör straffstadgandet ges 
en exaktare utformning. 

På de ovan anförda grunderna föreslås att i 
l O § l mo m. lagen om gränszon stryks 
fångelsestraffbotet och att paragrafens 2 
mom. ersätts med en hänvisning till riks
gränsbrott enligt strafflagen. I paragrafens 3 
mom. om förverkandepåföljder föreslås inga 
ändringar. Det kan fortsättningsvis tillämpas 
både i samband med riksgränsbrott och 
överträdelse av lagen om gränszon. 

34. Utlänningslagen 

64 §. I 64 § utlänningslagen (378/91) in
går ett stadgande om arbetstillståndsbrott 
(639/93). Enligt förslaget skall ett motsva
rande stadgande intas i 47 kap. 6 a § straff
lagen. Det föreslås därför att 64 § utlän
ningslagen ändras så att den blir en hänvis
ning till detta stadgande i strafflagen. 

64 b §. Enligt förslaget överförs stadgan
det om ordnande av olaglig inresa till 17 
kap. 8 § strafflagen. Det föreslås att 64 b § 
utlänningslagen ändras så att den hänvisar 
till nämnda stadgande i strafflagen. stadgan
det i paragrafens 2 mom. om avstående från 
åtgärder ersätts av ett motsvarande stadgan
de i 17 kap. 27 § strafflagen. 

64 c §. I paragrafen ingår för närvarande 
ett stadgande om att ett transportmedel som 
har använts för ordnande av olaglig inresa 
kan dömas förbrutet till staten. Detta stad
gande skall enligt förslaget ersättas med l 7 
kap. 24 § strafflagen. Det föreslås att para
grafen upphävs såsom obehövlig. 

35. Lotterilagen 

6 §. I 6 § l mom. lotterilagen ingår ett 
stadgande om lotteribrott Den som olovli
gen föranstaltar lotteri för vilket myndighets 
tillstånd erfordras, säljer eller håller till salu 
lotter i sådant olovligen eller utomlands för
anstaltat lotteri eller eljest främjar föranstal
tandet av sådant, döms för lotteribrott till 
böter eller till fångelse i högst sex månader. 
I paragrafens 2 mom. finns ett öppet straff
stadgande om brott mot lotteribestämmelser
na. Den som på annat sätt bryter mot lotteri
lagen eller mot bestämmelser som har utfår
dats med stöd av den skall dömas till böter. 

Det föreslagna stadgandet i 17 kap. 17 § 
strafflagen om olovligt anordnande av lotteri 
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gäller sådant förfarande som avses i 6 § lot
terilagen. straffstadgandet i lotterilagen före
slås ersättas med en hänvisning till straffla
gens straffstadgande om olovligt anordnande 
av lotteri. 

36. Lagen om penninginsamlingar 

12 §. Enligt 12 § l mom. lagen om pen
ninginsamlingar döms den för penningin
samlingsbrott som utan tillstånd föranstaltar 
annan penninginsamling än sådan som avses 
i 3 § 2 eller 3 mom., försummar sin redovis
ningsskyldighet eller föranstaltar penningin
samling som avses i 2 § 3 mom. Som straff 
kan ådömas böter eller fängelse i högst sex 
månader. I paragrafens 2 mom. ingår ett öp
pet straffstadgande enligt vilket böter kan 
ådömas för penninginsamlingsförseelse. 

I propositionen ingår inte något uttryckligt 
stadgande om föranstaltande av olovlig pen
ninginsamling. På penninginsamling som 
baserar sig på oriktiga uppgifter kan eventu
ellt i vissa fall tillämpas stadgandena om 
bedrägeri. Andra försummelser i samband 
med penninginsamling kan inte anses som 
ett så allvarligt missbruk att det är motiverat 
att förena det med hot om fängelsestraff. 

Det föreslås därför att i penninginsam
lingslagens straffstadgande stryks möjlighe
ten att döma till fängelsestraff. Samtidigt 
föreslås att paragrafens l och 2 mom. 
sammanslås. Tillämpningsområdet för gäl
lande 2 mom. föreslås samtidigt bli precise
rat. Penninginsamlingsbrott kvarstår som 
brottsbenämning, även om denna kommer 
att inbegripa gärningar som tidigare betrak
tades som penninginsamlingsförseelser. Av
sikten är att den föreslagna kompletteringen 
av förseelsestadgandet i 3 punkten skall in
nebära att de lindrigaste överträdelserna inte 
skall vara straffbara. 

37. Djurskyddslagen 

53§. De förfaranden som avses i gällande 
54 § djurskyddslagen skulle bedömas enligt 
stadgandena om djurskyddsbrott i 17 kap. 14 
§ strafflagen och om lindrigt djurskyddsbrott 
i 15 § samt om djurskyddsförseelse i 54 § 
djurskyddslagen. För åskådlighetens skull 
skulle man i 53 § hänvisa till de straffstad
ganden om djurskyddsbrott och lindrigt djur
skyddsbrott som skall placeras i strafflagen. 

54 §. Den föreslagna 54 § skulle gälla så
dana överträdelser av djurskyddslagens stad-

ganden som inte uppfyller rekvisitet för 
djurskyddsbrott eller lindrigt djurskyddsbrott 
i enlighet med 17 kap. 14 och 15 § straffla
gen. En person som gör sig skyldig till ett 
lindrigare brott än djurskyddsbrott och lind
rigt djurskyddsbrott skulle dömas för djur
skyddsförseelse, ifall inte strängare straff för 
gärningen stadgas i annan lag. 

l mom. Såsom tidigare konstaterats i sam
band med motiveringarna gällande djur
skyddsbrott, skulle de stadganden om djur
skyddsbrott och lindrigt djurskyddsbrott som 
skall placeras i strafflagen inte omfatta de 
lindrigaste förfaranden som strider mot djur
plågeristadgandet i den gällande 54 § djur
skyddslagen. Sådana är de i djurplågeristad
gandet avsedda åtgärderna vilka inte kan 
anses vara grymma eller åsamka onödigt li
dande eller onödig smärta eller plåga på det 
sätt som djurskyddsbrott eller lindrigt djur
skyddsbrott förutsätter. Likaså skulle de för
faranden där normal oaktsamhet ligger gär
ningsmannen till last förbli utanför tillämp
ningsområdet för djurskyddsbrott och lin
drigt djurskyddsbrott, eftersom en förutsätt
ning för straffbarhet för dessa brott är uppsåt 
eller grov oaktsamhet. För att inte heller 
dessa lindrigaste överträdelser skulle förbli 
ostraffade, skulle man i 54 § l mom. djur
skyddslagen inrymma sådana i den gällande 
djurskyddslagen avsedda gärningar som inte 
skall anses som djurskyddsbrott eller lindrigt 
djurskyddsbrott i enlighet med de föreslagna 
strafflagstadgandena. stadgandet skulle vika 
också då strängare straff stadgas i annan lag. 
Till exempel en gärning i enlighet med 4 
punkten kunde vara straffbar som smugg
ling. 

2 mom. De straffstadganden om djur
skyddsförseelse som ingår i den gällande 
53 § djurskyddslagen, skulle ingå i lagrum
met som dess 2 mom. Utöver dem skulle 
man kriminalisera överträdelser av de förbud 
som avses i 22 och 25 § djurskyddslagen. 
De är till sin karaktär jämförbara med övriga 
i 2 mom. nämnda överträdelser av djur
skyddslagens stadganden. 

Nytt är också det att försummelse av skyl
digheterna i enlighet med 29 § skulle näm
nas som en såsom djurskyddsförseelse straff
bar gärning. Paragrafen gäller transport av 
djur, och med stöd av den har en förordning 
om transport av djur utfärdats. Enligt gällan
de lag straffas behandling av djur i strid 
med 29 § eller stadganden eller föreskrifter 
utfärdade med stöd av denna, och ett mot-



204 RP 6/1997 rd 

svarande stadgande föreslås också i den nya 
lagen. Det har dock i viss mån varit en tolk
ningsfråga om man på denna grund kan 
straffa sådana överträdelser av stadganden i 
förordningen om transport av djur, vilka inte 
har ett omedelbart samband med behandling 
av djur. Det kan till exempel vara fråga om 
brister i dokumenten gällande transport av 
djur. Det föreslagna omnämnandet av 29 § 
också i 54 § 2 mom. 2 punkten skulle av
lägsna behovet av tolkning. 

55 §. l mom. stadgandena om djurhåll
ningsförbud i gällande 55 § l mom. djur
skyddslagen skulle ersättas av ett stadgande 
som skall ingå i 17 kap. 24 § l mom. straff
lagen, till vilket det skulle hänvisas i 55 § l 
m om. 

2 mom. stadgandet i 55 § 2 mom. djur
skyddslagen om verkställighet av djurhåll
ningsförbud skulle flyttas till 17 kap. 24 § 
strafflagen, vilket innebär att 2 mom. kunde 
upphävas. 

Ikraftträdande 

De lagförslag som ingår i propositionen 
medför inte ett sådant behov att ändra myn
digheters organisation eller kompetens att 
det av den orsaken skulle vara påkallat att 

uppskjuta propositionens ikraftträdande. Den 
tid som behövs för att anordna behövlig 
skolning för domare, åklagarmyndigheter, 
polis och eventuellt också för vissa andra 
myndigheter och för att sprida information 
om propositionen, torde vara ungefår ett 
halvt år från det att propositionen har stad
fästs. I propositionen ingår många tämligen 
allmänna brott, såsom motstånd mot tjänste
man, lämnande av oriktiga personuppgifter, 
givande av muta och särskilt våldtäkt, vilkas 
årliga antal är av betydelse vid uppfölj
ningen av brottslighetens utveckling. För att 
man så fort som möjligt efter att proposi
tionen trätt i kraft skall erhålla jämförbara 
statistiska uppgifter gällande utvecklingen av 
antalet av de brott som ingår i proposi
tionen, är det påkallat att propositionen 
bringas i kraft från och med årsskiftet, ifall 
inte ikraftträdandet till följd av detta klart 
måste framskjutas över den tid som krävs 
för skolning och spridande av information. 
Också med avseende på de lagtillämpande 
myndigheterna och medborgarna skulle det 
vara klarast om lagarna trädde i kraft från 
och med början av året. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen till antagande följande lag
förslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strafflagen l O och 19 kap., 24 kap. 2 och 4 §§, 26 kap., 42 kap. 2, 5, 5 a, 7 och 

8 §§ samt 43 kap. 4 och 8 §§, 
av dessa lagrum l O, 19 och 26 kap. sådana de lyder jämte ändringar, 42 kap. 2 § sådan 

den lyder i lag av den 4 juli 1944 ( 425/44), 5 § sådan den lyder i lag av den 4 februari 1928 
(48/28), 5 a§ sådan den lyder i lag av den 16 april 1919 (44119) och 7 §sådan den lyder i 
lag av den 21 april 1995 (578/95) samt 43 kap. 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av 
den 17 november 1939 och den15mars 1991 (402/39 och 519/91) och 8 §sådan den lyder 
i nämnda lag av den 17 november 1939, 

ändras 16, 17 och 20 kap., 
sådana de lyder jämte ändringar, samt 
fogas till lagen ett nytt 15 kap. i stället för det 15 kap. som upphävts genom nämnda lag 

av den 21 april 1995, till 40 kap. en ny 13 § och till 4 7 kap. en ny 6 a § som följer: 

15 kap. 

Om brott mot rättskipning 

l § 

Osann utsaga inför domstol 

Om 
l) ett vittne eller en sakkunnig inför dom

stol, 
2) en part inför domstol vid förhör under 

sanningsförsäkran eller 
3) någon annan inför domstol under ed 

eller försäkran 
lämnar en osann uppgift i saken eller utan 

lagligt skäl förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall han för osann utsaga inför 
domstol dömas till böter eller fängelse i 
högst tre år. 

2 § 

Osann utsaga vid myndighetsfölfarande 

Om 
l) någon under ed eller försäkran vid ett 

myndighetsförfarande som kan jämställas 
med en rättegång, 

2) någon annan än den för brottet miss
tänkte vid förhör där han är personligen 
närvarande vid förundersökning i brottmål, 

3) någon annan än den som har ställning 
av misstänkt i förhör där han är personligen 

närvarande vid polisundersökning eller där
med jämförbart myndighetsförfarande 

lämnar en osann uppgift i saken eller utan 
lagligt skäl förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall han för osann utsaga vid 
myndighetsfölfarande dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 

En laglig företrädare för en juridisk per
son, som vid förundersökning förhörs för 
utredning av den juridiska personens straff
ansvar, jämställs med den som är misstänkt 
för brott. 

3 § 

Grov osann utsaga inför domstol 

Om vid osann utsaga som avses i l § 
l) orsakas fara för att domstolen med stor 

sannolikhet dömer en oskyldig till fängelse 
eller någon annan sträng påföljd eller dömer 
någon till en betydligt strängare påföljd än 
han annars skulle dömas till eller för att 
domstolen med stor sannolikhet fattar ett 
felaktigt beslut som i något annat avseende 
åsamkar parten synnerligen kännbar skada, 

2) den osanna utsagan eller förtigandet 
gäller en särskilt betydelsefull omständighet 
eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och brottet även bedömt som en helhet är 

grovt, skall gärningsmannen för grov osann 
utsaga inför domstol dömas till fängelse i 
minst fyra månader och högst sex år. 
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4 § 

Oaktsam osann utsaga 

Den som 
l) i egenskap av vittne eller sakkunnig 

inför domstol eller 
2) under sanningsförsäkran, ed eller för

säkran inför domstol eller vid ett myndig
hetsförfarande som kan jämställas med en 
rättegång 

av oaktsamhet lämnar en osann uppgift i 
saken eller förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall för oaktsam osann utsaga 
dömas till böter eller fangelse i högst sex 
månader. 

5 § 

Försök till anstiftan av osann utsaga 

Den som försöker förmå någon att begå ett 
brott som avses i 1-3 §§ skall för försök 
till anstiftan av osann utsaga dömas till böter 
eller flingelse i högst ett år. 

6 § 

Falsk angivelse 

Den som till en förundersöknings- eller 
annan myndighet eller en domstol lämnar 
falska uppgifter och därmed orsakar fara för 
att den angivne på oriktiga grunder anhålls, 
häktas eller utsätts för något annat tvångs
medel eller åtalas eller döms till straff eller 
till någon annan straffrättslig påföljd, skall 
för falsk angivelse dömas till böter eller 
flingelse i högst tre år. 

7 § 

Bevisförvanskning 

Den som i syfte att få en oskyldig dömd 
till straff eller annars för att skada någon 
döljer, förstör, skadar, ändrar eller på något 
annat sätt förvanskar ett föremål, en hand
ling eller något annat bevismaterial som be
hövs som bevis vid en domstol eller vid för
undersökningen i ett brottmål, och som han 
vet ha betydelse i saken, skall för bevisför
vanskning dömas till böter eller flingelse i 
högst två år. 

F ör bevisförvanskning skall också den dö
mas som i sådant syfte som anges i l mom. 

vid en domstol eller vid förundersökningen i 
ett brottmål på ett vilseledande sätt använder 
eller till sådan användning överlåter bevis
material som han vet vara grundlöst eller 
förvanskat. 

8 § 

Grov bevisförvanskning 

Om det vid bevisförvanskning 
l) orsakas fara för att en oskyldig person 

med stor sannolikhet döms till fängelse eller 
någon annan sträng påföljd, 

2) föremålet för brottet är ett synnerligen 
viktigt bevis eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och brottet även bedömt som en helhet är 

grovt, skall gärningsmannen för grov bevis
förvanskning dömas till fangelse i minst fyra 
månader och högst sex år. 

9 § 

Övergrepp i rättssak 

Den som orättmätigt 
l) med våld eller hot hindrar eller försöker 

hindra någon att yttra sig som vittne eller 
sakkunnig eller annars som en person som 
skall höras eller är part vid en rättegång, 
förundersökning, polisundersökning eller vid 
något annat därmed jämförbart myndighets
förfarande, eller som med våld eller hot på
verkar eller försöker påverka yttrandets in
nehåll, eller 

2) begår eller hotar begå våld mot någon 
på grund av vad han yttrat vid ett sådant 
förhör som avses ovan, 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
övergrepp i rättssak dömas till böter eller 
flingelse i högst tre år. 

10 § 

Underlåtenhet att anmäla grovt brott 

Den som vet att äventyrande av Finlands 
suveränitet, landsförräderi, grovt landsförrä
deri, spioneri, grovt spioneri, högförräderi, 
grovt högförräderi, våldtäkt, grov våldtäkt, 
mord, dråp, dråp under förmildrande om
ständigheter, grov misshandel, rån, grovt 
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rån, människorov, tagande av gisslan, grovt 
sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, 
kärnladdningsbrott, kapning av fartyg, grov 
miljöförstöring eller grovt narkotikabrott är 
på färde, men underlåter att i tid medan 
brottet ännu kan förhindras underrätta myn
digheterna eller den som hotas av brottet, 
skall, om brottet eller ett straffbart försök 
därtill sker, för underlåtenhet att anmäla 
grovt brott dömas till böter eller fängelse i 
högst sex månader. 

Vad som stadgas i l mom. tillämpas inte 
på den som är make, syskon eller släkting i 
rätt upp- eller nedstigande led till den som 
förbereder brottet och inte heller på den som 
har gemensamt hushåll med honom eller på 
en person som annars är närstående på 
grund av ett med dessa jämförbart personligt 
förhållande. 

stadgandet i l mom. gäller inte heller den 
som har en lagstadgad tystnadsplikt. 

11 § 

skyddande av brottsling 

Den som efter att ha fått veta att ett brott 
har begåtts hjälper gärningsmannen att und
komma eller förstör bevis och därigenom 
hindrar eller försöker hindra att gärnings
mannen ställs till ansvar för brottet, skall för 
skyddande av brottsling dömas till böter el
ler fängelse i högst ett år. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte den 
som är delaktig i brottet eller den som står i 
ett sådant förhållande till gärningsmannen 
som nämns i l O § 2 m om. och inte heller 
brott för vilket inte stadgas strängare straff 
än fängelse i sex månader. 

12 § 

Utomlands avgiven osann utsaga 

Vid tillämpningen av stadgandena om 
osann utsaga avses med domstol också den 
genom Förenta Nationernas stadga inrättade 
Internationella domstolen och andra av orga
nisationen inrättade domstolar, domstolar i 
Island och Norge, Europeiska gemenskaper
oas domstol och domstolar i Europeiska 
unionens medlemsländer samt även andra 
utländska domstolar då dessa ger en finsk 
domstol handräckning. 

13§ 

Begränsningsstadgande 

stadgandena om osann utsaga tillämpas 
inte, om 

l) den som givit utsagan rättar denna eller 
uppger det som han förtigit innan hörandet 
eller förhöret avslutas eller om 

2) den som givit utsagan inte kunnat hålla 
sig till sanningen utan att löpa risk för att bli 
ställd till ansvar för ett brott eller en därmed 
jämförbar lagstridig gärning som han själv 
begått. 

16 kap. 

Om brott mot myndigheter 

l § 

Våldsamt motstånd mot tjänsteman 

Den som 
l) använder eller hotar använda våld för 

att tvinga en tjänsteman till eller hindra ho
nom från en tjänsteåtgärd som innefattar 
utövning av offentlig makt, 

2) annars med anledning av en sådan 
tjänsteåtgärd använder eller hotar använda 
våld mot den tjänsteman som vidtar åtgär
den, eller 

3) använder våld mot en tjänsteman för att 
hämnas för en sådan tjänsteåtgärd 

skall för våldsamt motstånd mot tjänste
man dömas till fängelse i högst tre år. 

För våldsamt motstånd mot tjänsteman 
skall också den dömas som förfar på det sätt 
som nämns i l mom. mot en tjänstgörande 
krigsman eller mot den som på tjänstemans 
begäran eller med hans samtycke bistår 
tjänstemannen i en tjänsteåtgärd som inne
fattar utövning av offentlig makt. 

2 § 

Motstånd mot tjänsteman 

Den som utan att använda våld eller hot 
om våld orättmätigt hindrar eller försöker 
hindra att en tjänsteåtgärd som avses i l § 
vidtas eller som försvårar den, skall för mot
stånd mot tjänsteman dömas till böter. 

För motstånd mot tjänsteman skall också 
den dömas som förfar på det sätt som nämns 
i l mom. mot en tjänstgörande krigsman 
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eller mot den som på tjänstemannens begä
ran eller med hans samtycke bistår tjänste
mannen i en tjänsteåtgärd som innefattar 
utövning av offentlig makt. 

3 § 

Brott mot polislagen 

Den som 
l) underlåter att lyda en befallning eller ett 

förbud som en polisman för upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet eller utfö
randet av ett uppdrag meddelar inom ramen 
för sina befogenheter, 

2) vägrar lämna en polisman personuppgif
ter som avses i l O § l mo m. polislagen, 

3) underlåter att följa ett tydligt tecken 
eller en befallning som en polisman ger en
ligt 21 § polislagen för att stanna ett fordon 
eller få det flyttat, 

4) försummar sin biståndsskyldighet enligt 
45 § polislagen eller 

5) utan anledning tillkallar polis eller upp
såtligen försvårar polisens verksamhet 
genom att lämna falska uppgifter 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
brott mot polislagen dömas till böter eller 
fängelse i högst tre månader. 

4 § 

Lämnande av oriktiga personuppgifter 

Den som i syfte att vilseleda en myndighet 
uppger falskt namn eller annars lämnar orik
tiga eller vilseledande uppgifter om sin iden
titet eller som i detta syfte använder en an
nan persons identitetsbevis, pass, körkort 
eller annat sådant intyg, skall för lämnande 
av oriktiga personuppgifter dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

5 § 

Rötesfusk 

Den som i syfte att bereda sig ekonomisk 
vinning ger en myndighet för fastställande 
av böter väsentligt osanna eller vilseledande 
uppgifter om sina inkomster, sin förmögen
het, sin försörjningsplikt eller om någon an
nan omständighet som inverkar på hans be
talningsförmåga, skall för hötesfusk dömas 
till böter eller fängelse i högst tre månader. 

6 § 

Registeranteckningsbrott 

Den som 
l) i syfte att orsaka ett i rättsligt avseende 

betydelsefullt fel i ett allmänt register, som 
förs av en myndighet, till registermyndighe
ten lämnar en oriktig uppgift, eller 

2) i syfte att bereda sig eller någon annan 
nytta eller för att skada en annan utnyttjar 
ett fel som har tillkommit på det sätt som 
avses i l punkten, 

skall för registeranteckningsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 

7 § 

Ingivande av osant intyg till myndighet 

Den som till en myndighet ger in ett i 
rättsligt hänseende betydelsefullt osant 
skriftligt intyg eller en därmed jämförbar 
teknisk upptagning eller som efter att ha 
tillverkat ett sådant intyg eller en sådan upp
tagning överlämnar intyget eller upptagning
en till någon annan för att användas för 
nämnda ändamål skall, om strängare straff 
för gärningen inte stadgas på något annat 
ställe i lag, för ingivande av osant skriftligt 
intyg till myndighet dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

För ingivande av osant intyg till myndig
het döms också den som bedriver verksam
het som är underställd särskild myndighets
tillsyn eller dennes företrädare eller en per
son som är anställd hos denne eller den som 
är revisor för ett samfund som står under 
tillsyn, som i anslutning till en granskning 
som utförs med stöd av lag eller i övrigt vid 
uppfyllandet av en i lag stadgad upplys
ningsskyldighet, för tillsynsmyndigheten 
uppger en i rättsligt hänseende betydelsefull 
osann muntlig uppgift. 

8 § 

Usurpation av tjänstemannabefogenhet 

Den som i syfte att vilseleda någon annan 
l) utan laglig rätt vidtar en åtgärd som 

endast får vidtas av en behörig myndighet 
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som utövar offentlig makt, eller 
2) annars uppträder i föregiven egenskap 

av tjänsteman som utövar offentlig makt i 
tjänsteuppdrag, 

skall för usurpation av tjänstemannabefo
genhet dömas till böter eller fångelse i högst 
sex månader. 

9 § 

Överträdelse av myndighetsförbud som 
gäller egendom 

Den som orättmätigt 
l) bryter lås, sigill, hinder eller en marke

ring, varmed en myndighet har stängt eller 
avspärrat ett föremål eller något annat objekt 
eller på annat sätt bryter sig in i ett föremål 
eller ett annat objekt som på detta sätt 
stängts av en myndighet, 

2) tränger in i en byggnad eller ett rum 
som stängts av en myndighet, eller annars 
bryter mot ett förbud som med stöd av 6 
kap. 2 § tvångsmedelslagen har utfårdats för 
att säkerställa utredningen av ett brott, 

3) tar befattning med lös egendom som är 
föremål för beslag, kvarstad eller utmätning 
eller vars flyttning till en annan plats har 
förbjudits av en myndighet, eller 

4) i strid med ett skingringsförbud eller 
något annat myndighetsförbud skingrar eller 
överlåter egendom eller i strid med ett betal
ningsförbud betalar en fordran eller lön, 

skall för överträdelse av myndighetsförbud 
som gäller egendom dömas till böter eller 
fångelse i högst sex månader. 

Med myndighet avses i l punkten finska 
myndigheter och utländska tullmyndigheter. 

10 § 

Förstörande av bevismedel som är i en 
myndighets besittning 

Den som orättmätigt förstör, tar i sin be
sittning, skadar eller på annat sätt oduglig
gör en handling eller något annat bevismedel 
som finns i ett allmänt arkiv eller i en myn
dighets besittning, eller ett allmänt register, 
som förs av en myndighet, eller en del av 
ett sådant, skall för förstörande av bevisme
del som är i en myndighets besittning dömas 
till böter eller fångelse i högst två år. 

370036 

Il § 

Givande av muta 

Den som till en tjänsteman eller offentligt 
anställd arbetstagare, till en tjänstgörande 
krigsman eller till en anställd hos Europeis
ka gemenskaperna för dennes verksamhet i 
anställningsförhållandet utlovar, erbjuder el
ler ger en gåva eller någon annan förmån 
som är avsedd för honom själv eller någon 
annan och som påverkar eller syftar till eller 
är ägnad att påverka hans verksamhet i an
ställningsförhållandet, skall för givande av 
muta dömas till böter eller fångelse i högst 
två år. 

För givande av muta skall även dömas den 
som för en tjänstemans eller någon annan i 
l mom. nämnd persons verksamhet i anställ
ningsförhållandet till någon annan utlovar, 
erbjuder eller ger en gåva eller förmån som 
nämns i momentet. 

12 § 

Grovt givande av muta 

Om vid givande av muta 
l) syftet med gåvan eller förmånen är att 

förmå den som saken gäller att i sitt anställ
ningsförhållande handla i strid mot sin plikt 
till avsevärd nytta för den som ger mutan 
eller f'ör någon annan eller till kännbar skada 
eller olägenhet f'ör någon annan, eller 

2) värdet av gåvan eller förmånen är av
sevärt, 

och givandet av muta även bedömt som en 
helhet är grovt, skall gärningsmannen f'ör 
grovt givande av muta dömas till fångelse i 
minst fyra månader och högst fyra år. 

13 § 

Olaga befriande av fånge 

Den som olagligen 
l) befriar en fånge, anhållen eller gripen 

eller en i militära disciplinlagen (331/83) av
sedd arrestant ur fångelse eller annat förvar 
eller från den tjänstemans eller krigsmans 
vård som bevakar, ledsagar eller transporte
rar honom, eller hjälper honom att undkom
ma eller 

2) hindrar en behörig tjänsteman eller 
krigsman att gripa en flyende som har för
ordnats att häktas eller anhållas eller som 
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skall gripas, 
skall för olaga befriande av fånge dömas 

till böter eller fängelse i högst två år. 
Försök är straffbart. 

14 § 

Fångrymning 

En fånge, en anhållen eller en gripen per
son i myndigheternas förvar eller en i militä
ra disciplinlagen avsedd arrestant som 
rymmer eller försöker rymma från en straff
anstalt eller ur annat förvar eller från den 
som bevakar, ledsagar eller transporterar 
honom, skall för fångrymning dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

15 § 

Fånges vapeninnehav 

En fånge, en anhållen eller en gripen per
son som är i myndigheternas förvar, eller en 
i militära disciplinlagen avsedd arrestant, 
som i strid med ett förbud som han har del
getts tillverkar, skaffar eller innehar skjut
eller eggvapen eller ett därmed jämförbart 
livsfarligt redskap, skall för fånges vapenin
nehav dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

16 § 

Juridiska personers straffansvar 

På givande av muta och grovt givande av 
muta tillämpas vad som stadgas om juridiska 
personers straffansvar. 

17 § 

Begränsningsstadganden 

Vad som stadgas i l och 2 §§ i detta kapi
tel tillämpas inte på gärningar som avses i 
17 kap. 6 §. 

18 § 

Definition 

Med en anställd hos Europeiska gemen
skapema avses en person som står i ett var
aktigt eller tillfälligt anställningsförhållande 

till Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd, Europeiska gemenskapernas kommis
sion, Europeiska gemenskapernas domstol 
eller revisionsrätt, Regionkommitten, Ekono
miska och sociala kommitten, Europeiska 
justitieombudsmannen, Europeiska investe
ringsbanken, Europeiska monetära institutet 
eller till något annat organ som grundats 
med stöd av Europeiska gemenskapernas 
grundfördrag eller en person som på basis 
av uppdrag handhar en uppgift given av ett 
av Europeiska gemenskapernas organ eller 
av ett annat organ som grundats med stöd av 
grundfördragen. 

17 kap. 

Om brott mot allmän ordning 

l § 

Offentlig uppmaning till brott 

Den som genom ett massmedium eller of
fentligen i en folksamling eller genom en 
skrift eller annan framställning som har 
bringats till allmän kännedom uppmanar 
eller förleder till brott så att uppmaningen 
eller förledandet 

l) medför fara för att ett sådant brott eller 
straffbart försök därtill begås eller 

2) annars klart äventyrar den allmänna 
ordningen eller säkerheten, 
skall för offentlig uppmaning till brott dö

mas till böter eller fängelse i högst två år. 
Om uppmaningen eller förledandet leder 

till att ett brott eller straffbart försök till 
brott begås, tillämpas vad 5 kap. stadgar om 
delaktighet i brott. 

2 § 

Upplopp 

Den som, när det är uppenbart att en folk
samling står i beråd att begå våld på person 
eller orsaka avsevärd skada på egendom, 
med sina gärningar deltar i folksamlingens 
verksamhet och härvid låter bli att lyda en 
behörig myndighets i laglig ordning till folk
samlingen givna befallning att skingra sig, 
skall för upplopp dömas till böter eller fäng
else i högst ett år. 
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3 § 

Våldsamt upplopp 

Den som, när en folksamling begår ett 
sådant brott som nämns i 16 kap. l § eller 
våld på person eller orsakar avsevärd skada 
på egendom, med sina gärningar deltar i 
folksamlingens verksamhet, skall för våld
samt upplopp dömas till böter eller fängelse 
i högst två år. 

4 § 

Anförande av våldsamt upplopp 

Den som anstiftar eller anför en folksam
ling som avses i 3 § skall för anförande av 
våldsam t upplopp dömas till fängelse i högst 
fyra år. 

5 § 

Väpnat störande av allmän ordning 

Den som i avsikt att begå ett brott som 
avses i 12 kap. 1-4 §§, 16 kap. l eller 
13 § eller i detta kapitels 3 § värvar eller 
samlar beväpnat manskap, skall för väpnat 
störande av allmän ordning dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

6 § 

Motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen 

Den som med våld eller hot om våld hin
drar eller försöker hindra en person som 
upprätthåller ordningen från att fullgöra en 
uppgift som enligt lag eller förordning an
kommer på honom eller annars försvårar 
fullgörandet av nämnda uppgift skall, om 
strängare straff för gärningen inte stadgas på 
något annat ställe i lag, för motstånd mot 
person som upprätthåller ordningen dömas 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Med person som upprätthåller ordningen 
avses i denna paragraf 

l) en sådan förare, med föraren jämställd 
person och passagerare som på begäran bi
står dessa, vilka avses i lagen om upprätthål
lande av ordning i kollektivtrafik ( 472/77), 

2) en biljettkontrollör som avses i lagen 
om kontrollavgift i kollektivtrafik ( 469/79), 

3) en väktare som avses i lagen om bevak-

ningsföretag (23 7/83 ), 
4) en ordningsman som avses i lagen om 

offentliga nöjestillställningar ( 492/68), lagen 
om friluftsliv (606/73), förordningen om 
ordningsmän vid allmänna sammankomster 
(190/33) och i förordningen om inkvarte
rings- och förplägnadsrörelser (727/91) samt 

5) en annan person som har givits i upp
drag att upprätthålla ordningen på en be
stämd plats eller i ett bestämt objekt. 

7 § 

Riksgränsbrott 

Den som 
l) överskrider eller försöker överskrida 

Finlands gräns utan att inneha ett pass som 
berättigar till det eller något annat doku
ment, när ett sådant krävs eller som över
skrider eller försöker överskrida gränsen nå
gon annanstans än genom ett tillåtet inrese
eller utreseställe eller i strid med ett på lag 
grundat förbud, 

2) annars bryter mot stadgandena om över
skridande av gränsen eller 

3) olovligen vistas eller fårdas inom gräns
zonen eller inom den vidtar någon åtgärd 
som är förbjuden enligt lagen om gränszon 
(403/47), 

skall för riksgränsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

För riksgränsbrott döms inte en utlänning 
som med anledning av en sådan gärning 
som avses i l mom. avvisas vid gränsen 
eller utvisas och inte heller en utlänning som 
på grund av flyktingskap ansöker om asyl 
eller uppehållstillstånd i Finland. 

8 § 

Ordnande av olaglig inresa 

Den som för att skaffa sig eller någon an
nan ekonomisk vinning 

l) för in eller försöker föra in i Finland en 
utlänning som inte har sådant pass, visum 
eller uppehållstillstånd som krävs för inresa, 

2) ordnar eller förmedlar transport till Fin
land för en utlänning som avses i l punkten 
eller 

3) till någon annan överlåter ett falskt eller 
förfalskat pass, visum eller uppehållstillstånd 
för att användas i samband med inresa, 

skall för ordnande av olaglig inresa dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 
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9 § 

Egenhandsrätt 

Den som för att försvara eller göra gäl
lande sin rätt på egen hand vidtar en åtgärd 
som han inte skulle få vidta utan en myndig
hets medverkan skall, om strängare straff för 
gärningen inte stadgas på något annat ställe i 
lag, för egenhandsrätt dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

10 § 

B rott m at trosfrid 

Den som 
l) i kränkande syfte offentligen smädar 

eller skymfar något som hålls heligt inom en 
kyrka eller ett trossamfund som avses i reli
gionsfrihetslagen (267 /22) eller 

2) genom att föra oljud, uppträda hotfullt 
eller på något annat sätt stör gudstjänst, 
kyrklig förrättning, annan sådan religionsu
tövning eller begravning, 

skall för brott mot trosfrid dömas till böter 
eller fängelse i högst tre månader. 

11 § 

Hindrande av religionsutövning 

Den som med våld eller hot om våld orätt
mätigt hindrar en kyrka eller ett trossamfund 
som avses i religionsfrihetslagen att förrätta 
gudstjänst, kyrklig förrättning eller annan 
religionsutövning, skall f'ör hindrande av 
religionsutövning dömas till böter eller fäng
else i högst två år. 

Försök är straffbart. 

12 § 

Brott mot griftefrid 

Den som 
l) olovligen öppnar en grav eller ur denna 

tar ett lik eller en likdel, en kista eller en 
urna, 

2) behandlar ett obegravat lik på ett an
stötligt sätt, eller 

3) skadar eller skändar en grav eller ett 
minnesmärke över en avliden, 
skall för brott m at griftefrid dömas till bö

ter eller fängelse i högst sex månader. 

Den som 

13 § 

Ofog 

l) genom att föra oljud eller på något an
nat sådant sätt orsakar störning på allmän 
plats, i samband med en tjänsteförrättning, 
vid kultur- eller idrottsevenemang, i ett kol
lektivt trafikmedel, vid ett möte eller någon 
annan tillställning som är avsedd för allmän
na angelägenheter, i ett ämbetsverk, ett 
kontor, en butik eller i en fabrik eller på nå
gon annan motsvarande plats, 

2) orsakar störning genom att skjuta, kasta 
saker eller på något annat motsvarande sätt, 

3) olovligen avlägsnar eller skadar en of
fentlig kungörelse eller ett meddelande som 
en myndighet har satt upp till allmänt påse
ende, eller 

4) av okynne orsakar falskt larm genom 
att använda nödbroms eller larmanordning i 
ett kollektivt trafikmedel, en hiss eller någon 
annan anordning, 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
ofog dömas till böter. 

14 § 

Djurskyddsbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt
samhet genom misshandel, överansträngning, 
bristfällig skötsel eller bristfällig utfordring 
eller annars i strid med djurskyddslagen 
(247/96) behandlar ett djur på ett grymt sätt 
eller utsätter det för onödigt lidande, smärta 
eller plåga, skall för djurskyddsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 

15 § 

Lindrigt djurskyddsbrott 

Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till li
dandets, smärtans eller plågans art eller and
ra omständigheter vid brottet, bedömt som 
en helhet är ringa, skall gärningsmannen för 
lindrigt djurskyddsbrott dömas till böter. 
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16 § 

Anordnande av hasardspel 

Den som olovligen anordnar hasardspel 
eller håller en lokal eller något annat ut
rymme för hasardspel eller som tillåter ha
sardspel i en inkvarterings- eller förpläg
nadsrörelse som han driver, skall för anord
nande av hasardspel dömas till böter eller 
fångelse i högst ett år. 

Med hasardspel avses ett spel, en anord
ning som är avsedd för spel eller en vad
slagning, där vinstutdelningen helt eller hu
vudsakligen beror på slumpen eller på hän
delser som står utanför spelarnas eller vad
hållarnas kontroll och där en eventuell för
lust står i uppenbart missförhållande till åt
minstone någon av deltagarnas betal
ningsförmåga. 

17 § 

Olovligt anordnande av lotteri 

Den som 
l) olovligen anordnar lotteri, för vilket 

myndighets tillstånd fordras, 
2) säljer eller håller till salu lotter i olov

ligen anordnat lotteri, 
3) säljer eller håller till salu lotter i utom

lands anordnat lotteri eller på annat sätt 
främjar anordnandet av sådant eller 

4) på annat sätt bryter mot bestämmelserna 
i lotterilagen ( 491 /65) eller med stöd av den
samma utfårdade bestämmelser om anord
nande av lotteri, kasinoverksamhet, bingo, 
tippning, vadhållning eller totospel, redovis
ning eller användning av avkastningen eller 
hållande av spelautomater eller penningauto
mater till begagnande, 

skall för olovligt anordnande av lotteri 
dömas till böter eller till fångelse i högst sex 
månader. 

18 § 

Spridning av våldsskildring 

Den som saluför eller till uthyrning bjuder 
ut eller sprider eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet för in filmer eller andra rörliga 
bilder eller upptagningar som innehåller rör
liga bilder som visar rått våld, skall för 
spridning av våldsskildring dömas till böter 
eller fångelse i högst två år. 

Vad som stadgas i l mom. tillämpas inte, 
om det skall anses befogat att återge våld på 
grund av att filmen eller upptagningen är av 
sådan natur att den tjänar spridning av infor
mation eller på grund av att den uppenbart 
har ett konstnärligt värde. Har den fram
ställning som filmen eller upptagningen in
nehåller granskats och godkänts till förevis
ning i enlighet med lagen om filmgransk
ning (299/65) eller för spridning i enlighet 
med lagen om granskning av videoprogram 
och andra bildprogran (697/87), skall l 
mom. inte heller tillämpas. Har tillverkaren 
eller importören av upptagningen uppenbart 
haft för avsikt att låta den framställning som 
ingår i upptagningen granskas före salufö
randet, utbjudandet till uthyrning eller över
låtelsen av upptagningen, skall för tillverk
ningen eller importen inte dömas till straff 
med stöd av l mom. 

19 § 

Spridning av pornografisk bild 

Den som saluför eller till uthyrning bjuder 
ut eller sprider eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet för in bilder eller bildupptag
ningar som på ett sedlighetssårande sätt vi
sar barn, våld eller tidelag, skall för sprid
ning av pornogrqfisk bild dömas till böter 
eller fångelse i högst två år. 

Vad som stadgas i 18 § 2 mom. gäller 
också bilder och bildupptagningar som avses 
i denna paragraf. 

20 § 

Innehav av barnpornogrqfisk bild 

Den som orättmätigt innehar ett fotografi, 
ett videoband, en film eller någon annan 
verklighetsbaserad bildupptagning som visar 
ett barn som deltar i samlag eller i något 
därmed jämförbart sexuellt umgänge, eller 
som visar barn på något annat uppenbart 
sedlighetssårande sätt, skall för innehav av 
barnpornografisk bild dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

21 § 

S edlighetssårande marknadsföring 

Den som i förvärvssyfte 
l) till en person som inte har fyllt 15 år 
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överlåter, 
2) offentligt ställer ut till allmänt påseen

de, 
3) utan mottagarens samtycke tillställer 

någon, eller 
4) på ett sätt som väcker allmän anstöt 

offentligt i annons, broschyr, affisch eller 
annan reklam bjuder ut till försäljning eller 
förevisar 

bilder, bildupptagningar eller föremål som 
är sedlighetssårande och därigenom ägnade 
att väcka allmän anstöt, skall för sedlighets
sårande marknadsföring dömas till böter el
ler fängelse i högst sex månader. 

För sedlighetssårande marknadsföring 
döms också den som på ett sätt som avses i 
l mom. 4 punkten bjuder ut till försäljning 
eller förevisar upptagningar som innehåller 
text eller ljud som är sedlighetssårande och 
därigenom ägnade att väcka allmän anstöt. 

22 § 

Offentlig kränkning av sedligheten 

Den som offentligt företar en sedlighetsså
rande handling på ett sätt som väcker anstöt 
skall, om straff för gärningen inte stadgas på 
något annat ställe i lag, för offentlig kränk
ning av sedligheten dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

23 § 

Samlag med nära släkting 

Den som har samlag med sitt barn eller 
dess avkomling, sin förälder eller dennas 
förälder eller far- eller morförälder eller med 
sitt syskon, skall för samlag med nära släk
ting dömas till böter eller fängelse i högst 
två år. 

F ör samlag med nära släkting döms inte 
den som var under aderton år när han eller 
hon haft samlag med sin egen förälder eller 
dennas förälder och inte heller den som 
tvingats eller på ett lagstridigt sätt förmåtts 
till samlag. 

24 § 

Stadganden om plföljder 

Den som döms för djurskyddsbrott eller 

lindrigt djurskyddsbrott, kan samtidigt för
klaras ha förverkat sin rätt att hålla djur. 
Djurhållningsförbud kan också meddelas en 
person som döms för djurskyddsförseelse 
med stöd av 54 § l mom. djurskyddslagen 
och som kan anses olämplig eller oförmögen 
att sörja för djurens välbefinnande. Förbudet 
kan meddelas för viss tid eller så att det blir 
bestående. Förbudet kan gälla vissa slag av 
djur eller djurhållning överhuvudtaget. Djur
hållningsförbud kan också meddelas en per
son som med stöd av 3 kap. 3 § inte döms 
till straff. Förbudet gäller, även om ändring 
har sökts, till dess avgörandet i saken har 
vunnit laga kraft. 

Ett transportmedel som har använts för 
ordnande av olaglig inresa och som har 
byggts om på ett sätt som främjat brottet, 
eller som huvudsakligen har använts för att 
begå sådana brott, kan dömas förverkat till 
staten. På denna påföljd tillämpas 46 kap. 
9-11 §§. 

Filmer och andra upptagningar som har 
använts för spridning av våldsskildring och 
som gärningsmannen har i sin besittning, 
bilder och bildupptagningar som på ett sed
lighetssårande sätt visar barn eller våld eller 
tidelag, barnpornografiska bilder och bild
upptagningar, pornografiska bilder, bildupp
tagningar och föremål som har använts vid 
sedlighetssårande marknadsföring, samt en 
hasardspelsbank och andra sådana pengar 
och föremål med penningvärde som finns i 
ett anordnat hasardspel skall dömas Iörver
kade till staten, oberoende av vem som äger 
dem. 

Om sådana bilder, upptagningar eller före
mål som nämns i 3 mom. har överlåtits till 
någon annan, skingrats eller förstörts, skall 
värdet helt eller delvis dömas förverkat. 
Dessutom skall tillämpas vad som i 2 kap. 
16 § stadgas om förverkande av den ekono
miska fördelen av brott. 

25 § 

Juridiska personers strqffansvar 

På djurskyddsbrott, anordnande av ha
sardspel, spridning av våldsskildring, sprid
ning av pornografisk bild och på sedlighets
sårande marknadsföring tillämpas vad som 
stadgas om juridiska personers straffansvar. 



RP 6/1997 ni 215 

26 § 

A talsrätt 

Om ofog inte har stört den allmänna ord
ningen får allmän åklagare inte väcka åtal, 
om inte målsäganden anmäler brottet till 
åtal. Allmänna åklagaren får inte heller 
väcka åtal för sådan sedlighetssårande mark
nadsföring som avses i 21 § l mom. 3 
punkten, om inte målsäganden anmäler brot
tet till åtal. 

27 § 

A tgärdseftergift 

Åtal för ordnande av olaglig inresa behö
ver inte väckas eller straff för gärningen dö
mas ut, om det med hänsyn till de om
ständigheter som har lett till brottet och gär
ningsmannens skuld bör anses att gärningen 
är ursäktlig. Vid bedömningen av om brottet 
är ursäktligt skall särskilt beaktas gärnings
mannens bevekelsegrunder samt sådana för
hållanden i utlänningens hemland eller i det 
land där han stadigvarande bor vilka påver
kar hans säkerhet. 

20 kap. 

Om sexualbrott 

l § 

Våldtäkt 

Den som genom våld på person eller med 
hot om sådant våld tvingar någon till samlag 
skall for våldtäkt dömas till fängelse i minst 
sex månader och högst sex år. 

För våldtäkt skall också den dömas som 
efter att ha försatt någon i medvetslöshet el
ler i ett tillstånd av rädsla, eller i något an
nat forsvarslöst tillstånd, med utnyttjande av 
denna försvarslöshet har samlag med honom 
eller henne. 

F örs ök är straffbart. 

2 § 

Grov våldtäkt 

Om vid våldtäkt 
l) någon uppsåtligen tillfogas svår kropps

skada, en allvarlig sjukdom eller försätts i 

livshotande läge, 
2) brottet begås av flera eller genom brot

tet orsakas synnerligen kännbart psykiskt el
ler fysiskt lidande, 

3) brottet begås på ett synnerligen rått, 
grymt eller förnedrande sätt eller 

4) används skjut- eller eggvapen eller nå
got annat livsfarligt hjälpmedel eller annars 
hotas med allvarligt våld 

och våldtäkten även bedömd som en hel
het är grov, skall gärningsmannen för grov 
våldtäkt dömas till fängelse i minst två och 
högst tio år. 

Försök är straffbart. 

3 § 

Tvingande till samlag 

Om en våldtäkt, med hänsyn till att våldet 
eller hotet har varit ringa eller andra omstän
digheter vid brottet, bedömd som en helhet 
har begåtts under förmildrande omständig
heter, skall gärningsmannen for tvingande 
till samlag dömas till fängelse i högst tre år. 

För tvingande till samlag döms också den 
som med annat hot än sådant som avses i l 
§ l mom. tvingar en annan till samlag. 

Försök är straffbart. 

4 § 

Tvingande till sexuell handling 

Den som med våld eller hot tvingar en 
annan att företa eller underkasta sig någon 
annan sexuell handling än en sådan som av
ses i l § och handlingen väsentligen kränker 
den andras sexuella självbestämmanderätt, 
skall för tvingande till sexuell handling dö
mas till böter eller fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 

5 § 

sexuellt utnyttjande 

Den som genom att utnyttja sin ställning 
förmår en person som 

l) är under aderton år och i en skola eller 
annan inrättning står under gärningsmannens 
bestämmanderätt eller övervakning eller i 
något annat därmed jämförbart underordnat 
förhållande till gärningsmannen, 

2) vårdas på ett sjukhus eller en annan in
rättning och på grund av sjukdom, handi-
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kapp eller något annat svaghetstillstånd har 
en väsentlig nedsatt förmåga att försvara sig 
eller 

3) är synnerligen beroende av gärnings
mannen, som grovt missbrukar beroende
ställningen, 

till samlag eller att företa eller underkasta 
sig någon annan sexuell handling som vä
sentligt kränker hans eller hennes sexuella 
självbestämmanderätt, skall för sexuellt ut
nyttjande dömas till böter eller fängelse i 
högst fyra år. 

För sexuellt utnyttjande skall också den 
dömas som genom att utnyttja att någon till 
följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp 
eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan 
försvara sig eller förmår utforma eller ut
trycka sin vilja, har samlag med honom eller 
henne eller förmår honom eller henne att 
företa eller underkasta sig någon annan 
sexuell handling som väsentligt kränker hans 
eller hennes sexuella självbestämmanderätt. 

Försök är straffbart. 

6 § 

sexuellt utnyttjande av barn 

Den som har samlag med någon som är 
under femton år eller genom beröring eller 
på annat sätt utsätter en person som är under 
femton år för en sexuell handling som är 
ägnad att skada hans eller hennes utveck
ling, eller förmår honom eller henne att 
företa en sådan handling, skall för sexuellt 
utnyttjande av barn dömas till fängelse i 
högst fyra år. 

En gärning som avses i l mom. anses lik
väl inte som sexuellt utnyttjande av barn, 
om det inte mellan parterna råder någon stor 
skillnad i ålder eller själslig och kroppslig 
mognad. 

För sexuellt utnyttjande av barn döms ock
så den som handlar på ett sätt som avses i l 
mom. med ett barn som har fyllt femton 
men inte aderton år, om gärningsmannen är 
barnets förälder eller i förhållande till barnet 
står i en ställning som motsvarar en föräl
ders samt bor i samma hushåll som barnet. 

Försök är straffbart. 

7 § 

Grovt sexuellt utnyttjande av barn 

Om vid sexuellt utnyttjande av barn 

l) brottet begås mot ett barn vars ålder 
eller utvecklingsnivå är sådan att brottet är 
ägnat att orsaka barnet synnerlig skada, 

2) brottet begås på ett synnerligen föröd
mjukande sätt eller 

3) brottet är ägnat att orsaka barnet syn
nerlig skada på grund av det speciella förtro
ende som barnet hyser för gärningsmannen 
eller på grund av att barnet på annat sätt står 
i särskilt beroende ställning i förhållande till 
gärningsmannen, 

och brottet även bedömt som en helhet är 
grovt, skall gärningsmannen för grovt sexu
ellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i 
minst ett och högst tio år. 

Försök är straffbart. 

8 § 

Köp av sexuella tjänster av en ung person 

Den som genom att utlova eller ge ersätt
ning får någon som är under aderton år att 
idka samlag eller företa en annan sexuell 
handling, skall för köp av sexuella tjänster 
av en ung person dömas till böter eller fäng
else i högst sex månader. 

Försök är straffbart. 

9 § 

Koppleri 

Den som för att skaffa sig eller någon an
nan ekonomisk vinning 

l) ordnar ett rum eller något annat ställe 
för samlag eller en därmed jämförlig sexuell 
handling som utförs mot ersättning, 

2) på annat sätt utnyttjar att någon utför 
sådana handlingar eller 

3) förleder eller genom påtryckning förmår 
någon till sådana handlingar, 

skall för koppleri dömas till böter eller 
fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 

10 § 

Definitioner 

Med samlag avses i detta kapitel inträng
ande med könsorgan i en annans kropp eller 
sexuellt inträngande i en annans könsorgan. 

Med sexuell handling avses i detta kapitel 
en handling som utförs i syfte att uppnå 
sexuell upphetsning eller tillfredsställelse 
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och som med hänsyn till garnmgsmannen 
och den som är föremål för handlingen samt 
omständigheterna vid handlingen har en vä
sentligt sexuell innebörd. 

11 § 

A talsrätt 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för 
brott som avses i 3 eller 4 § eller i 5 § l 
mom., om inte målsäganden anmäler brottet 
till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt 
intresse kräver att åtal väcks. 

12 § 

A tgärdseftergift 

Om målsäganden av egen fast vilja ber att 
åtal inte skall väckas för ett brott som avses 
i l §, 5 § 2 mom. eller 6 §, har allmänna 
åklagaren rätt att låta bli att väcka åtal, om 
inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse 
kräver att åtal väcks. 

40 kap. 

Om tjänstebrott och brott som begås av 
offentligt anställda arbetstagare 

13§ 

Tillämpningsom råd e 

Detta kapitels 1-4 § § tillämpas också när 
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gärningsmannen är en sådan hos Europeiska 
gemenskaperna anställd person som avses i 
16 kap. 18 §. 

47 kap. 

Om arbetsbrott 

6 a§ 

Arbetstillståndsbrott 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som anställer eller i sin tjänst håller en ut
länning som saknar behövligt arbetstillstånd 
skall Iör arbetstillståndsbrott dömas till böter 
eller fångelse i högst ett år. 

För arbetstillståndsbrott döms även en ent
reprenad- eller underentreprenadgivare eller 
den som låter utföra arbete eller deras rep
resentant, som underlåter att försäkra sig om 
att utländska arbetstagare, vilka arbetar i enb:eptenad-
eller underentreprenadarbete som han har 

givit till ett utländskt företag, eller att hyrd 
arbetskraft som ett utländskt företag har 
ställt till hans förfogande, har behövligt ar
betstillstånd. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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2. 
Lag 

om upphävande av 3 § lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till 
medlemskapet i Europeiska unionen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 3 § lagen den 31 decem

ber 1994 om stadganden om rättsvård som 
ansluter sig till medlemskapet i Europeiska 
unionen (1554/94). 

3. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199. 

om upphävande av lagen angående undertryckande av osedliga publikationers spridning 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs lagen den 28 januari 

1927 angående undertryckande av osedliga 
publikationers spridning (23/27) jämte änd
ringar. 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199. 
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4. 
Lag 

om ändring av 5 kap. l och 10 §§ tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) 5 kap. l § l mom. och 10 § l 

mom., dessa lagrum sådana de lyder, 5 kap. l § l mom. i lag av den 21 augusti 1995 
(l 011195) och l O § l m om. i lag av den 24 augusti 1990 (772/90), som följer: 

5 kap. 

Husrannsakan samt kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett 
brott har begåtts för vilket det strängaste 
straffet är fängelse i mer än sex månader, får 
husrannsakan företas i byggnader, rum eller 
slutna kommunikationsmedel eller på slutna 
förvaringsställen för att eftersöka föremål 
som skall tas i beslag eller annars för att 
utröna omständigheter som kan ha betydelse 
för utredningen av brottet. Husrannsakan får 
företas också om det brott som misstanken 
gäller är innehav av barnpornografisk bild, 
innehav av förfalskningsmaterial eller inne
hav av falska pengar, eller om omständig
heter som anknyter till utdömande av sam
fundsbot utreds. 

10 § 

Förutsättningar för kroppsvisitation 

Kroppsvisitation får företas för att 
eftersöka föremål som skall tas i beslag eller 
annars för att utröna omständigheter som 
kan ha betydelse för utredningen av brott, 
om det finns skäl att misstänka att någon har 
begått ett brott för vilket det strängaste straf
fet är fängelse i mer än sex månader. Kropp
svisitation får företas också om det brott 
som misstanken gäller är lindrig misshandel, 
snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt 
brukande, lindrigt bedrägeri, innehav av 
barnpornografisk bild, innehav av förfalsk
ningsmaterial eller innehav av falska pengar. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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5. 
Lag 

om ändring av 37 § tryckfrihetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 § 3 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 (1119), sådant det lyder i lag 

av den 21 april 1995 (587/95), som följer: 

37 § 

Innefattar en periodisk tryckskrifts innehåll 
ett brott som nämns i 12 kap. eller 17 kap. 
l § strafflagen, eller innehåller en sådan 
tryckskrift upprepade gånger bilder som det 

6. 

enligt 17 kap. 19 § strafflagen är straffbart 
att sprida, kan domstolen dra in tryckskriften 
för en tid av högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 44 § lagen om faderskap 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 44 § lagen den 5 september 1975 om faderskap (700/75) som följer: 

44 § 

A v givande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning 

Om modern vid faderskapsutredning upp
såtligen har avgivit osann utsaga till barna
tillsyningsmannen eller i fall som avses i 
l O § utan laga skäl förtigit något som henne 

veterligen hade tjänat till upplysning i saken 
och utsagan eller förtigandet har bidragit till 
att faderskapet har fastställts oriktigt, skall 
hon, om strängare straff för gärningen inte 
stadgas på något annat ställe i lag, för av
givande av osann utsaga vid faderskapsut
redning dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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7. 
Lag 

om ändring av 51 § polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 51 § polislagen av den 7 april 1995 ( 493/95) som följer: 

51 § 

Brott mot polislagen 

straff för brott mot polislagen stadgas i 16 
kap. 3 § strafflagen. 

8. 
Lag 

Denna lag träder i kraft den 

om ändring av 11 § steriliseringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70) som följer: 

11 § 
Straff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 

9. 
Lag 

Denna lag träder i kraft den 

om ändring av 11 § kastreringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § kastreringslagen av den 24 april 1970 (282/70) som följer: 

11 § 
Straff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 
Denna lag träder i kraft den 
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199 . 

199 . 
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10. 
Lag 

om ändring av lagen om avbcytande av havandeskap 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 3 punkten, 3 § l mom. och 14 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av ha

vandeskap (239/70), sådana l § 3 punkten och 3 § l mom. lyder i lag av den 15 januari 
1971 (17171), som följer: 

l § 
Havandeskap kan med stöd av stadgande

na i denna lag på begäran av kvinnan avbry
tas: 

3) då kvinnan gjorts havande under förhål
landen, som avses i 17 kap. 23 § eller 20 
kap. 1-3 eller 5 §, 6 § 3 mom. eller 7 § 
strafflagen, 

3 § 
Då kvinnan gjorts havande under förhål

landen som avses i 20 kap. 3 § eller 5 § 

11. 

l mom. strafflagen, får havandeskapet inte 
avbrytas, om inte åtal för brottet väckts eller 
detta anmälts till åtal eller brottet på grund 
av i saken verkställd polisundersökning skall 
anses uppenbart. 

14 § 
Straff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199. 

Lag 

om upphävande av 16 kap. 8 § l punkten lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 16 kap. 8 § l punkten 

lagen den 29 september 1978 om aktiebolag 
(734/78), sådant detta lagrum lyder i lag av 
den 5 augusti 1983 (687/83). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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12. 
Lag 

om upphävande av 88 § lagen om bostadsaktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 88 § lagen den 17 maj 

1991 om bostadsaktiebolag (809/91 ), sådant 
detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag 
av den 28 oktober 1994 (938/94). 

13. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om ändring av 199 § lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 199 § 4 punkten, 

sådan den lyder i lag av den 14 juni 1996 (415/96), samt 
fogas till sagda 199 § ett nytt 2 mom. som följer: 

199 § 
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199 . 

-------------- Denna lag träder i kraft den 199. 
I 16 kap. 7 § strafflagen stadgas straff för 

ingivande av osant intyg till myndighet. 

14. 
Lag 

om ändring av 27 § lagen om konkurrensbegränsningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 27 § l m om. lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar ( 480/92) som fö

ljer: 

27 § 
Straff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 
Denna lag träder i kraft den 199. 
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15. 
Lag 

om ändring av 98 § kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 98 § 2 mom. kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/93) som följer: 

98 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 

Kreditinstitutsbrott 

Straff för ingivande av osant intyg till 
myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 

16. 
Lag 

om ändring av 68 § lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 68 § 2 m om. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder ( 480/87), sådant det lyder 

i lag av den 9 augusti 1993 (748/93), som följer: 

68 § 

Straff för ingivande av osant intyg till 
myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 

17. 
Lag 

Denna lag träder i kraft den 

om upphävande av 18 kap. 4 § l och 2 punkten lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 18 kap. 4 § l och 2 

punkten lagen den 28 december 1979 om 
försäkringsbolag (l 062/79). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

199. 

199 . 



RP 6/1997 nl 

18. 
Lag 

om upphävande av 77 § l punkten lagen om utländska försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 77 § l punkten lagen den 

17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag 
(398/95). 

19. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 
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199. 

om upphävande av 22 § l punkten lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 22 § 1 punkten lagen den 

23 december 1992 om fritt tillhandahållande 
av försäkringstjänster (1488/92). 

20. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199. 

om upphävande av 44 § l punkten lagen om utländska försäkringsbolags verl<samhet i 
Finland 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Härmed upphävs 44 § l punkten lagen den 

30 juni 1989 om utländska försäkringsbolags 
verksamhet i Finland (635/89), sådant detta 
lagrum lyder i lag av den 11 juni 1993 
(484/93) . 

370036 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199. 



226 RP 6/1997 nl 

21. 
Lag 

om upphävande av 16 kap. 8 § l och 2 punkten lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 16 kap. 8 § l och 2 

punkten lagen den 31 december 1987 om 
försäkringsföreningar ( 1250/87). 

22. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om upphävande av 130 § l punkten lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 130 § l punkten lagen 

den 29 december 1995 om pensionsstiftelser 
(1774/95). 

23. 
Lag 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

om upphävande av 163 § l punkten lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 163 § l punkten lagen 

den 27 november 1992 om forsäkringskassor 
(1164/92). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 

199. 

199. 

199. 
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24. 
Lag 

om ändring av 42 § tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 42 § l mom. tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) som följer: 

42 § 
Det är förbjudet att utan tillstånd bryta lås, 

plomb, sigill eller annan spärr som en finsk 
eller utländsk tullmyndighet har anbringat 
eller godkänt för tillslutning av tullgods eller 
avspärrning av ett område eller att på annat 

25. 

sätt skaffa sig tillträde till ett utrymme som 
tillslutits på nämnt sätt. Straff för överträdel
se av myndighetsförbud som gäller egendom 
stadgas i 16 kap. 9 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av 5 och 6 §§ lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 juni 1977 om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik ( 4 72/77) 5 

och 6 § som följer: 

5 § 
Straff för motstånd mot en förare, med 

föraren jämställd person och passagerare 
som på begäran bistår dessa stadgas i l 7 
kap. 6 § strafflagen. 

6 § 
straff för ofog i ett kollektivt trafikmedel 

stadgas i l 7 kap. 13 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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26. 
Lag 

om ändring av 12 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 § lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik ( 469179) som följer: 

12 § 

Passagerares strqffansvar 

Straff för motstånd mot en kontrollör som 

27. 

avses i denna lag stadgas i 17 kap. 6 § 
strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 o 

Lag 

om ändring av 6 § lagen om bevakningsföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 §lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/83) som följer: 

6 § 
Straff för motstånd mot en 

avses i denna lag stadgas i 
strafflagen. 

28. 

väktare som 
17 kap. 6 § 

Denna lag träder i kraft den 199 o 

Lag 

om ändring av 18 § lagen om offentliga nöjestillställningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar ( 492/68) som fö

ljer: 

18 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) utan lov föranstaltar en i denna lag av

sedd tillställning för vars föranstaltande er
fordras tillstånd av myndighet, 

2) bryter mot denna lag eller med stöd av 
den utfårdade bestämmelser om föranstaltan
de av nöjestillställningar eller 

3) på något annat sätt bryter mot denna 

lag eller bestämmelser som har utfårdats 
med stöd av den, 

skall för brott mot bestämmelserna om 
nöjestillställningar dömas till böter. 

Straff för motstånd mot en ordningsman 
som avses i denna lag stadgas i 17 kap. 6 § 
strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



RP 6/1997 ni 229 

29. 
Lag 

om ändring av 16 § lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § l mom. lagen den 24 juli 1987 om granskning av videoprogram och andra 

bildprogram (697/87) som följer: 

16 § 

Straff- och vitesstadganden 

Den som i strid med denna lag 
l) sprider program som inte har granskats 

på det sätt som stadgas i denna lag, 
2) sprider program i strid med gransk

ningsbeslut som avses i denna lag eller stad
gandena i 3 §, 

3) försummar sin i 10 § stadgade anmäl
ningssky ldighet, 

4) i anmälan som avses i l O § lämnar 
oriktig eller vilseledande uppgift, eller som 

30. 

5) sprider program då på upptagningen 
eller dess omslag inte har gjorts i 11 § 
nämnda anteckningar eller då på upptagning
en eller omslaget har gjorts oriktiga eller 
vilseledande anteckningar, 
skall, om strängare straff för gärningen inte 

stadgas på något annat ställe i lag, för brott 
mot stadganden om granskning av bildpro
gram dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av 14 § lagen om förrättande av filmgranskning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § lagen den 29 maj 1965 om förrättande av filmgranskning (300/65) som följer: 

14 § 
Den som i strid med lagen om filmgransk

ning 
l) förevisar eller låter förevisa en film 

som inte har granskats och godkänts till 
förevisning så som stadgas ovan, 

2) förevisar eller låter förevisa en film 
med avvikelse från granskningsbeslutet eller 
en föreskrift som avses i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag eller 

3) på något annat sätt bryter mot lagen om 
film granskning, 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
brott mot lagen om filmgranskning dömas 
till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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Lag 

om ändring av 3 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar 
hastighetsövervakningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 2 mom. lagen den 23 augusti 1985 om förbud mot anordningar som försvårar 

hastighetsövervakningen (733/85) som följer: 

3 § 

Den som i strid med denna lag importerar, 
tillverkar, håller till salu, säljer eller annars 
överlåter en i l § nämnd anordning eller 
installerar en sådan anordning i motorfordon 

32. 

eller dess släpvagn, skall för radardetektor
spridningsbrott dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 21 § passlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 § passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86) som följer: 

21 § 

Strqffstadganden 

Straff för riksgränsbrott stadgas i 17 kap. 
7 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199. 
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33. 
Lag 

om ändring av 10 § lagen om gränszon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 § l och 2 mom. lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/47), sådana de lyder 

i lag av den 24 juni 1976 (533/76), som följer: 

10 § 
Den som bryter mot denna lag eller stad

ganden som har utfårdats med stöd av den 
skall, om strängare straff för gärningen inte 
stadgas på något annat ställe i lag, för över
trädelse av lagen om gränszon dömas till 

34. 

böter. 
Straff för riksgränsbrott stadgas i 17 kap. 

7 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) 64 c §,sådan den lyder i lag 

av den 28 juni 1993 (639/93), samt 
ändras 64 och 64 b §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, som följer: 

64 § 

Arbetstillståndsbrott 

straff för arbetstillståndsbrott stadgas i 47 
kap. 6 a § strafflagen. 

64 b§ 

Ordnande av olaglig inresa 

Straff för ordnande av olaglig inresa stad
gas i 17 kap. 8 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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35. 
Lag 

om ändring av 6 § lotterilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § lotterilagen av den l september 1965 (491/65) som följer: 

6 § 
I 17 kap. 17 § strafflagen stadgas straff för 

olovligt anordnande av lotteri. 

36. 
Lag 

Denna lag träder i kraft den 199. 

om ändring av 12 § lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 § lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar ( 590/80), sådant detta lagrum 

lyder delvis ändrat genom lag av den 5 augusti 1983 (681/83), som följer: 

12 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) utan tillstånd föranstaltar annan pen

ninginsamling än sådan som avses i 3 § 2 
eller 3 mom. eller som föranstaltar penning
insamling som avses i 2 § 3 mom., 

2) försummar sin redovisningsskyldighet 
eller 

3) på något annat sätt bryter mot denna 
lag eller mot sådana stadganden eller be
stämmelser om insamlingsförfarandet som 
har utfårdats med stöd av den, 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
penninginsam tingsbrott dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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37. 
Lag 

om ändring av djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/96) 55 § 2 mom. och 
ändras 53 och 54 § samt 55 § l mom. som följer: 

53 § 

Djurplågeri 

I 17 kap. 14 och 15 § strafflagen stadgas 
straff för djurskyddsbrott och lindrigt djur
skyddsbrott 

54§ 

Djurskyddsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) behandlar ett djur i strid med 3-6, 8, 

29, 32 eller 33 § eller stadganden eller be
stämmelser som utfårdats med stöd av dem, 

2) använder anordningar, redskap eller 
ämnen som avses i 12 § och som är förbjud
na, 

3) i strid med 7 eller 9-11 § vidtar en åt
gärd som avses i dem, eller 

4) importerar eller försöker importera ett 
djur i strid med förbudet i 28 §, 

skall får djurskyddsförseelse dömas till bö
ter, om inte gärningen är straffbar enligt 17 
kap. 14 eller 15 § strafflagen eller strängare 

Helsingfors den 14 februari 1997 

straff för gärningen stadgas i någon annan 
lag. 

För djurskyddsförseelse döms också den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

l) bryter mot ett förbud mot tillverkning, 
import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 
§ eller mot ett förbud som avses i 7 § 3 
mom., 13 § l mom., 16 § 3 mom., 18, 19, 
22, 25 eller 27 § eller som utfårdats med 
stöd av nämnda stadganden, eller 

2) försummar en skyldighet som avses i 
eller åläggs med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 
16 § l mom., 17 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 
eller 3 mom., 23, 24, 26, 29 eller 30 § eller 
31 § l mom. eller 64 §. 

55 § 

Djurhållningsförbud 

I 17 kap. 23 § l mom. strafflagen stadgas 
om djurhållningsförbud. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTri AHTISAARI 

Justitieminister Kari Häkämies 

370036 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i strafflagen 10 och 19 kap., 24 kap. 2 och 4 §§, 26 kap., 42 kap. 2, 5, 5 a, 7 och 

8 §§ samt 43 kap. 4 och 8 §§, 
av dessa lagrum 10, 19 och 26 kap. sådana de lyder jämte ändringar, 42 kap. 2 § sådan 

den lyder i lag av den 4 juli 1944 ( 425/44), 5 § sådan den lyder i lag av den 4 februari 1928 
(48/28), 5 a§ sådan den lyder i lag av den 16 april 1919 (44/19) och 7 § sådan den lyder i 
lag av den 21 april 1995 (578/95) samt 43 kap. 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av 
den 17 november 1939 och den15mars 1991 (402/39 och 519/91) och 8 §sådan den lyder 
i nämnda lag av den 17 november 1939, 

ändras 16, 17 och 20 kap., 
sådana de lyder jämte ändringar, samt 
fogas till lagen ett nytt 15 kap. i stället för det 15 kap. som upphävts genom nämnda lag 

av den 21 april 1995, till 40 kap. en ny 13 § och till 4 7 kap. en ny 6 a § som följer: 

Gällande lydelse 

10 kap. 

Om brott mot trosfrid 

l § 
Den som offentligen hädar Gud, skall för 

hädelse av Gud dömas till böter eller till 
fängelse i högst två år. 

2 § 
Den som offentligen smädar eller skymfar, 

vad inom i Finland verksamt trossamfund i 
övrigt hålles heligt, skall för brott mot tros
frid dömas till böter eller till fängelse i 
högst ett år. 

3 § 
Den som med våld eller hot om våld hin

drar i Finland verksamt trossamfund att för
rätta gudstjänst, kyrklig handling eller reli
gionsutövning, skall för hindrande av reli-' 
gionsutövning dömas till fängelse i högst två 
år. 

Försök är strqffbart. 

4 § 
Den som genom att föra oljud eller på an

nat sätt väcka förargelse uppsåtligen stör i 
3 § nämnd gudstjänst, kyrklig förrättning el-

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se brott mot trosfrid 17 kap. 
l O § l punkten) 

(upphävs, se brott mot trosfrid 17 kap. 
l O § l punkten) 

(upphävs, se hindrande av religionsut
övning 17 kap. 11 §) 

(upphävs, se brott mot trosfrid 17 kap. 
l O § 2 punkten) 
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ler religionsutövning, skall för störande av 
religionsutövning dömas till böter eller till 
fängelse i högst sex månader. 

Stör någon på sagda sätt begravning, då 
denna icke är kyrklig förrättning, skall han 
för störande av begravning dömas till i l 
mom. stadgat strqff 

(se 17 kap. l § l och 2 mom., 3 §l mom. 
och 3 a § l mom.) 

(se 17 kap. 4 och 5 §) 

Föreslagen lydelse 

15 kap. 

Om brott mot rättskipning 

l § 

Osann utsaga inför domstol 

Om 
l) ett vittne eller en sakkunnig inför dom

stol, 
2) en part inför domstol vid f'örhör under 

sanningsförsäkran eller 
3) någon annan inför domstol under ed 

eller försäkran 
lämnar en osann uppgift i saken eller utan 

lagligt skäl förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall han för osann utsaga inför 
domstol dömas till böter eller fängelse i 
högst tre år. 

2 § 

Osann utsaga vid myndighetsföifarande 

Om 
l) någon under ed eller försäkran vid ett 

myndighetsförfarande som kan jämställas 
med en rättegång, 

2) någon annan än den för brottet miss
tänkte vid förhör där han är personligen 
närvarande vid förundersökning i brottmål, 

3) någon annan än den som har ställning 
av misstänkt i förhör där han är personligen 
närvarande vid polisundersökning eller där
med jämförbart myndighetsförfarande 

lämnar en osann uppgift i saken eller utan 
lagligt skäl förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall han för osann utsaga vid 
myndighetsförfarande dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 

En laglig företrädare för en juridisk per
son, som vid förundersökning förhörs för 
utredning av den juridiska personens straff
ansvar, jämställs med den som är misstänkt 
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Ufr 17 kap. l § 2 mom., 2 §, 4 § l mom. 
och 5 § 2 mom.) 

(se 17 kap. l § 3 mom., 3 § 2 mom. och 
3 a§ 2 mom.) 

(se 17 kap. 9 §) 

Föreslagen lydelse 

för brott. 

3 § 

Grov osann utsaga inför domstol 

Om vid osann utsaga som avses i l § 
J) orsakas fara för att domstolen med stor 

sannolikhet dömer en oskyldig till fängelse 
eller någon annan sträng påföljd eller dömer 
någon till en betydligt strängare plföljd än 
han annars skulle dömas till eller för att 
domstolen med stor sannolikhet fattar ett 
felaktigt beslut som i något annat avseende 
åsamkar parten synnerligen kännbar skada, 

2) den osanna utsagan eller förtigandet 
gäller en särskilt betydelsefull omständighet 
eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och brottet även bedömt som en helhet är 

grovt, skall gärningsmannen för grov osann 
utsaga inför domstol dömas till fängelse i 
minst fyra månader och högst sex år. 

4 § 

Oaktsam osann utsaga 

Den som 
l) i egenskap av vittne eller sakkunnig 

inför domstol eller 
2) under sanningsförsäkran, ed eller för

säkran inför domstol eller vid ett myndig
hetsförfarande som kan jämställas med en 
rättegång 

av oaktsamhet lämnar en osann uppgift i 
saken eller förtiger en omständighet som hör 
till saken, skall för oaktsam osann utsaga 
dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

5 § 

Försök till anstiftan av osann utsaga 

Den som försöker förmå någon att begå ett 
brott som avses i 1-3 §§ skall för försök 
till anstiftan av osann utsaga döm as till böter 
eller fängelse i högst ett år. 



Gällande lydelse 

(se 26 kap. l §) 

Ufr 26 kap. 2 §) 

(ny) 
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Föreslagen lydelse 

6 § 

Falsk angivelse 

Den som till en förundersöknings- eller 
annan myndighet eller en domstol lämnar 
falska uppgifter och därmed orsakar faraför 
att den angivne på oriktiga grunder anhålls, 
häktas eller utsätts för något annat tvångs
medel eller åtalas eller döms till straff eller 
till någon annan straffrättslig påföljd, skall 
för falsk angivelse dömas till böter eller 
fängelse i högst tre år. 

7 § 

Bevisförvanskning 

Den som i syfte att få en oskyldig dömd 
till straff eller annars för att skada någon 
döljer, förstör, skadar, ändrar eller på något 
annat sätt förvanskar ett föremål, en hand
ling eller något annat bevismaterial som be
hövs som bevis vid en domstol eller vid för
undersökningen i ett brottmål, och som han 
vet ha betydelse i saken, skall för bevisför
vanskning dömas till böter eller fängelse i 
högst två år. 

För bevisförvanskning skall också den dö
mas som i sådant syfte som anges i l mom. 
vid en domstol eller vid förundersökningen i 
ett brottmål på ett vilseledande sätt använder 
eller till sådan användning överlåter bevis
material som han vet vara grundlöst eller 
förvanskat. 

8 § 

Grov bevisförvanskning 

Om det vid bevisförvanskning 
l) orsakas fara för att en oskyldig person 

med stor sannolikhet döms till fängelse eller 
någon annan sträng påföljd, 

2) föremålet för brottet är ett synnerligen 
viktigt bevis eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt 
och brottet även bedömt som en helhet är 

grovt, skall gärningsmannen för grov bevis
förvanskning dömas tillfängelse i minstfyra 
månader och högst sex år. 
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Gällande lydelse 

(ny) 

(se 16 kap. 19 §) 
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9 § 

Övergrepp i rättssak 

Den som orättmätigt 
l) med våld eller hot hindrar eller försöker 

hindra någon att yttra sig som vittne eller 
sakkunnig eller annars som en person som 
skall höras eller är part vid en rättegång, 
förundersökning, polisundersökning eller vid 
något annat därmed jämförbart myndighets
föifarande, eller som med våld eller hot på
verkar eller försöker påverka yttrandets in
nehåll, eller 

2) begår eller hotar begå våld mot någon 
på grund av vad han yttrat vid ett sådant 
förhör som avses ovan, 

skall, om strängare strciff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
övergrepp i rättssak dömas till böter eller 
fängelse i högst tre år. 

10 § 

Underlåtenhet att anmäla grovt brott 

Den som vet att äventyrande av Finlands 
suveränitet, landsförräderi, grovt landsförrä
deri, spioneri, grovt spioneri, högförräderi, 
grovt högförräderi, våldtäkt, grov våldtäkt, 
mord, dråp, dråp under förmildrande om
ständigheter, grov misshandel, rån, grovt 
rån, människorov, tagande av gisslan, grovt 
sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, 
kärnladdningsbrott, kapning av fartyg, grov 
miljöförstöring eller grovt narkotikabrott är 
på fårde, men underlåter att i tid medan 
brottet ännu kan förhindras underrätta myn
digheterna eller den som hotas av brottet, 
skall, om brottet eller ett straffbart försök 
därtill sker, för underlåtenhet att anmäla 
grovt brott dömas till böter eller fångelse i 
högst sex månader. 

Vad som stadgas i l mom. tillämpas inte 
på den som är make, syskon eller släkting i 
rätt upp- eller nedstigande led till den som 
förbereder brottet och inte heller på den som 
har gemensamt hushåll med honom eller på 
en person som annars är närstående på 
grund av ett med dessajämförbart personligt 
förhållande. 

stadgandet i l m om. gäller inte heller den 
som har en lagstadgad tystnadsplikt. 



Gällande lydelse 

(se 16 kap. 20 §) 

(ny) 

Gfr17kap.7§) 
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11 § 

Skyddande av brottsling 

Den som efter att ha fått veta att ett brott 
har begåtts hjälper gärningsmannen att und
komma eller förstör bevis och därigenom 
hindrar eller försöker hindra att gärnings
mannen ställs till ansvar för brottet, skall för 
skyddande av brottsling dömas till böter el
ler fängelse i högst ett år. 

Vad som stadgas i l mom. gäller inte den 
som är delaktig i brottet eller den som står i 
ett sådant förhållande till gärningsmannen 
som nämns i JO § 2 mom. och inte heller 
brott för vilket inte stadgas strängare strqff 
än fängelse i sex månader. 

12 § 

Utomlands avgiven osann utsaga 

Vid tillämpningen av stadgandena om 
osann utsaga avses med domstol också den 
genom Förenta N ationemas stadga inrättade 
Internationella domstolen och andra av orga
nisationen inrättade domstolar, domstolar i 
Island och Norge, Europeiska gemenskaper
nas domstol och domstolar i Europeiska 
unionens medlemsländer samt även andra 
utländska domstolar då dessa ger en finsk 
domstol handräckning. 

13§ 

Begränsningsstadgande 

stadgandena om osann utsaga tillämpas 
inte, om 

l) den som givit utsagan rättar denna eller 
uppger det som han förtigit innan hörandet 
eller förhöret avslutas eller om 

2) den som givit utsagan inte kunnat hålla 
sig till sanningen utan att löpa risk för att bli 
ställd till ansvar för ett brott eller en därmed 
jämförbar lagstridig gärning som han själv 
begått. 
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16 kap. 

Om brott emot offentlig myndighet och 
allmän ordning 

l § 

Den, som med våld eller hot om våld 
tvingar eller söker tvinga tjänsteman att 
företaga eller underlåta tjänsteåtgärd, eller på 
dylikt sätt gör honom motstånd i hans ut
övning av tjänsten eller eljest våldför sig på 
tjänsteman i utövning av tjänsten eller för 
att hämnas på honom för tjänsteåtgärd, dö
mes för våldsamt motstånd mot tjänsteman 
till ((tukthus)) i högst fyra år eller till fäng
else ej under tre månader, eller, slframt 
omständigheterna äro synnerligen mildrande, 
till fängelse i högst sex månader eller böter. 

Lag samma vare, om förenämnda handling 
riktar sig mot den, som är förordnad eller 
vald att tillhandagå vid offentlig förrättning 
eller tillställning eller eljest bistår tjänsteman 
i tjänstens utövning, eller mot krigsman i 
tjänst. 

2 § 

Hvar, som uppsåtligen, dock utan våld 
eller hot om våld, gör tjensteman hinder i 
utöfningen af tjensten, straffes med fängelse 
i högst tre månader eller böter ((ej öfver 
trehundra mark)). 

Lag samma vare, om brottet föröfvas emot 
någon af de i 2 mom. l § nämnde personer, 
eller emot den, som fått loj att anställa hus
ransakan. 

3 § 
Församlar sig folk i mängd och ådagaläg

ger folksamiigen uppsåt att samfällt begå 
brott, som nämnes i l, eller att eljest störa 
allmän ordning eller säkerhet och efter-

Föreslagen lydelse 

16 kap. 

Om brott mot 
myndigheter 

l § 

Våldsamt motstånd mot tjänsteman 

Den som 
l) använder eller hotar använda våld för 

att tvinga en tjänsteman till eller hindra ho
nom från en tjänsteåtgärd som innefattar 
utövning av offentlig makt, 

2) annars med anledning av en sådan 
tjänsteåtgärd använder eller hotar använda 
våld mot den tjänsteman som vidtar åtgär
den, eller 

3) använder våld mot en tjänsteman för att 
hämnas för en sådan tjänsteåtgärd 

skall för våldsamt motstånd mot tjänste
man dömas till fängelse i högst tre år. 

För våldsamt motstånd mot tjänsteman 
skall också den dömas som förfar på det sätt 
som nämns i l mom. mot en tjänstgörande 
krigsman eller mot den som på tjänstemans 
begäran eller med hans samtycke bistår 
tjänstemannen i en tjänsteåtgärd som inne
fattar utövning av offentlig makt. 

2 § 

Motstånd mot tjänsteman 

Den som utan att använda våld eller hot 
om våld orättmätigt hindrar eller försöker 
hindra att en tjänsteåtgärd som avses i l § 
vidtas eller som försvårar den, skall för mot
stånd mot tjänsteman dömas till böter. 

För motstånd mot tjänsteman skall också 
den dömas som förfar på det sätt som nämns 
i l mom. mot en tjänstgörande krigsman 
eller mot den som på tjänstemannens begä
ran eller med hans samtycke bistår tjänste
mannen i en tjänsteåtgärd som innefattar 
utövning av offentlig makt. 

(utgår, jfr 17 kap. 2-4 §) 
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kommer den ej i 6 §nämnda myndighets tre 
gånger givna befallning att skingra sig, dö
mes för upplopp, anstiftare och anförare till 
fängelse i högst två år samt av de övriga 
envar som ej åtlytt uppmaningen till fängel
se i högst sex månader eller böter. 

(se 51 § polislagen) 

(se 16 kap. 20 a§) 

4 § 
Begår församlad folkmängd i förening 

brott, som i l § sägs; strqffes anstiftare och 
anförare, så ock enhvar, som i utförandet af 
sådant brott tagit del, för uppror med ((tukt-

370036 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Brott mot polislagen 

Den som 
l) underlåter att lyda en befallning eller ett 

förbud som en polisman för upprätthållande 
av allmän ordning och säkerhet eller utfö
randet av ett uppdrag meddelar inom ramen 
för sina befogenheter, 

2) vägrar lämna en polisman personuppgif
ter som avses i l O § l m om. polislagen, 

3) underlåter att följa ett tydligt tecken 
eller en befallning som en polisman ger en
ligt 21 § polislagen för att stanna ett fordon 
eller få det flyttat, 

4) försummar sin biståndsskyldighet enligt 
45 § polislagen eller 

5) utan anledning tillkallar polis eller upp
såtligen försvårar polisens verksamhet 
genom att lämna falska uppgifter 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
brott mot polislagen dömas till böter eller 
fängelse i högst tre månader. 

4 § 

Lämnande av oriktiga personuppgifter 

Den som i syfte att vilseleda en myndighet 
uppger falskt namn eller annars lämnar orik
tiga eller vilseledande uppgifter om sin iden
titet eller som i detta syfte använder en an
nan persons identitetsbevis, pass, körkort 
eller annat sådant intyg, skall för lämnande 
av oriktiga personuppgifter dömas till böter 
eller fångelse i högst sex månader. 

(utgår, jfr 17 kap. 2-4 §) 
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hus)) från och med ett till och med nio år 
eller, der omständigheterna äro synnerligen 
mildrande, med fängelse ej under sex må
nader. A nnan deltagare i upproret dömes till 
((tukthus)) eller fängelse i högst tre år eller, 
vid synnerligen mildrande omständigheter, 
till böter ((ej under etthundra mark)). 

Föreslagen lydelse 

5 § 

Rötesfusk 

(ny) Den som i syfte att bereda sig ekonomisk 

5 § 

vinning ger en myndighet för fastställande 
av böter väsentligt osanna eller vilseledande 
uppgifter om sina inkomster, sin förmögen
het, sin försörjningsplikt eller om någon an
nan omständighet som inverkar på hans be
talningsförmåga, skall för hötesfusk dömas 
till böter eller fängelse i högst tre månader. 

Har församlad folkmängd i förening begått (utgår, jfr 17 kap. 2-4 §) 
våld å person i andra fall, än i l § sägs, el-
ler våldfört sig å allmän eller enskild egen-
dom, eller plundrat egendom; dömes anstif-
tare och anförare, så ock enhvar, som i vål-
det eller plundringen tagit del, till ((tukt-
hus)) i högst åtta år eller, der omständighe-
terna äro synnerligen mildrande, till fängel-
se ej under tre månader, samt enhvar qf de 
öfrige till fängelse i högst sex månader eller 
böter. 

(se 16 kap. 21 §) 

6 § 

Registeranteckningsbrott 

Den som 
l) i syfte att orsaka ett i rättsligt avseende 

betydelsefullt fel i ett allmänt register, som 
förs av en myndighet, till registermyndighe
ten lämnar en oriktig uppgift, eller 

2) i syfte att bereda sig eller någon annan 
nytta eller för att skada en annan utnyttjar 
ett fel som har tillkommit på det sätt som 
avses i l punkten, 

skall för registeranteckningsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 
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(se 17 kap. 8 §) 

7 § 
Den som för att begå ett i detta eller 12 

kap. avsett brott värvar eller samlar beväpnat 
manskap, skall för väpnat störande av all
män ordning dömas till böter eller fängelse 
i högst två år. 

(se 16 kap. 14 § 2 mom.) 

Föreslagen lydelse 

7 § 

Ingivande av osant intyg till myndighet 

Den som till en myndighet ger in ett i 
rättsligt hänseende betydelsefullt osant 
skriftligt intyg eller en därmed jämförbar 
teknisk upptagning eller som efter att ha till
verkat ett sådant intyg eller en sådan upp
tagning överlämnar intyget eller upptagning
en till någon annan för att användas för 
nämnda ändamål skall, om strängare straff 
för gärningen inte stadgas på något annat 
ställe i lag, för ingivande av osant skriftligt 
intyg till myndighet dömas till böter eller 
fangelse i högst sex månader. 

För ingivande av osant intyg till myndig
het döms också den som bedriver verksam
het som är underställd särskild myndighets
tillsyn eller dennes företrädare eller en per
son som är anställd hos denne eller den som 
är revisor för ett samfund som står under 
tillsyn, som i anslutning till en granskning 
som utförs med stöd av lag eller i övrigt vid 
uppfyllandet av en i lag stadgad upplys
ningsskyldighet, för tillsynsmyndigheten 
uppger en i rättsligt hänseende betydelsefull 
osann muntlig uppgift. 

(utgår, se väpnat störande av allmän ord
ning 17 kap. 5 §) 

8 § 

Usurpation av tjänstemannabefogenhet 

Den som i syfte att vilseleda någon annan 
l) utan laglig rätt vidtar en åtgärd som 

endast får vidtas av en behörig myndighet 
som utövar offentlig makt, eller 

2) annars uppträder i föregiven egenskap 
av tjänsteman som utövar offentlig makt i 
tjänsteuppdrag, 

skall för usurpation av tjänstemannabefo
genhet dömas till böter eller fangelse i högst 
sex månader. 
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8 § 
Den som offentligen i folksam lin g eller 

genom skrift eller annan framställning, som 
bringats till allmän kännedom, uppmanar 
eller försöker förleda till brott, skall för 
offentlig uppmaning till brott dömas till bö
ter eller till fängelse i högst ett år. 

Den som så som anges i J mom. uppma
nar eller försöker förleda till folkmord, 
äventyrande av Finlands suveränitet, lands
förräderi, grovt landsförräderi, spioneri, 
grovt spioneri, högförräderi, grovt högförrä
deri, uppror, m ord, dråp, dråp under för
mildrande omständigheter, rån, grovt rån, 
brott som nämns i 34 kap. J 6 eller Il § 
eller till ett sådant farligt militärt brott som 
avses i 45 kap. 5, 8, J O, 18 eller 20 §, skall 
för offentlig uppmaning till grovt brott dö
mas till fängelse i minst fyra månader och 
högst fyra år. 

Den som på sätt i J mom. sägs uppmanar 
till olydnad mot lag eller laga stadga, skall 
för offentlig uppmaning till lagöverträdelse 
dömas till böter eller till fängelse i högst sex 
månader. 

(se 16 kap. 17 och 18 §) 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se offentlig uppmaning till brott 17 
kap. l §) 

(utgår) 

(utgår) 

9 § 

Övenrädelse av myndighetsförbud som 
gäller egendom 

Den som orättmätigt 
l) bryter lås, sigill, hinder eller en marke

ring, varmed en myndighet har stängt eller 
avspärrat ett föremål eller något annat objekt 
eller på annat sätt bryter sig in i ett föremål 
eller ett annat objekt som på detta sätt 
stängts av en myndighet, 

2) tränger in i en byggnad eller ett rum 
som stängts av en myndighet, eller annars 
bryter mot ett förbud som med stöd av 6 
kap. 2 § tvångsmedelslagen har utfårdats för 
att säkerställa utredningen av ett brott, 

3) tar befattning med lös egendom som är 
föremål för beslag, kvarstad eller utmätning 
eller vars flyttning till en annan plats har 
förbjudits av en myndighet, eller 

4) i strid med ett skingringsförbud eller 
något annat myndighetsförbud skingrar eller 
överlåter egendom eller i strid med ett betal
ningsförbud betalar en fordran eller lön, 

skall för övenrädelse av myndighetsförbud 
som gäller egendom dömas till böter eller 
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(se 16 kap. 15 §) 

10 § 
Hvar, som uppsåtligen befriar fånge ur 

straffanstalt, häkte eller annat förvar, eller 
från dens vård, som bevakar, ledsagar eller 
forslar honom, eller hjelper fånge eller den, 
som rymt och bör gripas, att undkomma, 
strqffes med ((tukthus)) i högst tre år eller 
fängelse från och med två månader till och 
med tre år. 

A r gemingsm ann en m ed fången i rätt upp 
eller nedstigande skyldskap eller svågerlag, 
hans maka, fosteifader, fostermoder eller 
fosterbarn, eller hans broder eller syster eller 
dess maka, eller hans trolofvade; vare strqf
fet fängelse i högst två år eller böter ((ej 
under etthundra mark)). 

Försök är straffbart. 

(se 16 kap. 13 §) 

Föreslagen lydelse 

fångelse i högst sex månader. 
Med myndighet avses i l punkten finska 

myndigheter och utländska tullmyndigheter. 

10 § 

Förstörande av bevismedel som är i en 
myndighets besittning 

Den som orättmätigt förstör, tar i sin be
sittning, skadar eller på annat sätt oduglig
gör en handling eller något annat bevismedel 
som finns i ett allmänt arkiv eller i en myn
dighets besittning, eller ett allmänt register, 
som förs av en myndighet, eller en del av 
ett sådant, skall för förstörande av bevisme
del som är i en myndighets besittning dömas 
till böter eller fångelse i högst två år. 

(utgår, se olaga befriande av fånge 16 kap. 
13 §) 

11 § 

Givande av muta 

Den som till en tjänsteman eller offentligt 
anställd arbetstagare, till en tjänstgörande 
krigsman eller till en anställd hos Europeis
ka gemenskapema för dennes verksamhet i 
anställningsförhållandet utlovar, erbjuder el
ler ger en gåva eller någon annan förmån 
som är avsedd för honom själv eller någon 
annan och som påverkar eller syftar till eller 
är ägnad att påverka hans verksamhet i an
ställningsförhållandet, skall för givande av 
muta dömas till böter eller fångelse i högst 
två år. 
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11 a§ 
Tillverkar, anskqffar eller förvarar fånge 

olovligen skjut eller eggvapen eller ock till
hygge eller annat redskap, som kan brukas 
till begående av våld, strqffes medfängelse i 
högst ett år. 

11 b§ 
Rymmer eller försöker fånge rymmafrån 

strqffanstalt eller från annat förvar eller från 
den person, som vaktar, ledsagar eller trans
porterar honom, skall han för fångrymning 
dömas till fängelse i högst ett år eller till 
böter. 

Föreslagen lydelse 

För givande av muta skall även dömas den 
som för en tjänstemans eller någon annan i 
l mom. nämnd persons verksamhet i anställ
ningsförhållandet till någon annan utlovar, 
erbjuder eller ger en gåva eller förmån som 
nämns i momentet. 

(utgår, se fånges vapeninnehav 16 kap. 
15 §) 

(utgår, se fångrymning 16 kap. 14 §) 

12 § 

Grovt givande av muta 

(se 16 kap. 13 a §) Om vid givande av muta 

12 § 

l) syftet med gåvan eller förmånen är att 
förmå den som saken gäller att i sitt anställ
ningsförhållande handla i strid mot sin plikt 
till avsevärd nytta för den som ger mutan 
eller för någon annan eller till kännbar skada 
eller olägenhet för någon annan, eller 

2) värdet av gåvan eller förmånen är av
sevärt, 

och givandet av muta även bedömt som en 
helhet är grovt, skall gärningsmannen för 
grovt givande av muta dömas till fängelse i 
minst fyra månader och högst fyra år. 

Ha två eller flera fångar slutit sig samman (utgår) 
och gemensamt våldfört sig på någon, som 
har dem i vård eller under bevakning, eller 
med våld eller hot om våld gjort motstånd 
mot honom eller tvingat eller försökt tvinga 
honom till något, skall envar som gjort sig 
skyldig till våld eller hot om våld för våld-
samt störande av ordningen i fängelse döm as 
till fängelse i högst sex år och de övriga till 
fängelse i högst ett år eller till böter. 
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13§ 

Olaga befriande av fånge 

(se 16 kap. 10 §) Den som olagligen 

13 § 

l) befriar en fånge, anhållen eller gripen 
eller en i militära disciplinlagen (331183) av
sedd arrestant ur fängelse eller annat förvar 
eller från den tjänstemans eller krigsmans 
vård som bevakar, ledsagar eller transporte
rar honom, eller hjälper honom att undkom
ma eller 

2) hindrar en behörig tjänsteman eller 
krigs m an att gripa en flyende som har för
ordnats att häktas eller anhållas eller som 
skall gripas, 

skall för olaga befriande av fånge dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 

Försök är straffbart. 

Den som till en tjänsteman eller en of- (utgår, se givande av muta 16 kap. 11 §) 
fentligt anställd arbetstagare för dennes 
verksamhet i anställningsförhållandet eller 
till en krigsman i tjänstgöring för hans 
verksamhet i tjänstgöringsförhållandet utlo-
var, erbjuder eller ger en gåva eller annan 
förmån som är avsedd för honom själv eller 
någon annan och som påverkar eller syftar 
till eller är ägnad att påverka hans verksam-
het i nämnda förhållande (anställningsför-
hållandet), skall för givande av muta dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 

För givande av muta skall även dömas den 
som för en tjänstemans eller annan i l mom. 
nämnd persons verksamhet i anställningsför
hållandet till någon annan utlovar, erbjuder 
eller ger en gåva eller förmån som nämns i 
momentet. 

(se 16 kap. 11 b §) 

14 § 

Fångrymning 

En fånge, en anhållen eller en gripen per
son i myndighetemas förvar eller en i militä
ra disciplinlagen avsedd arrestant som rym
mer eller försöker rymma från en straffan
stalt eller ur annat förvar eller från den som 
bevakar, ledsagar eller transporterar honom, 
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13 a§ 

Om vid givande av muta 
l) syftet med gåvan eller förmånen är att 

förmå den som saken gäller att i sitt an
ställningsförhållande handla i strid mot sin 
plikt till avsevärd nyttaför den som ger mu
tan eller för en annan eller till kännbar ska
da eller olägenhet för någon annan, eller 

2) värdet av gåvan eller förmånen är av
sevärt, 

och givandet av muta även bedömt som en 
helhet är grovt, skall gärningsmannen för 
grovt givande av muta dömas till fängelse i 
minst fyra månader och högst fyra år. 

14 § 
Hvar, som olofligen pantar något till sig 

eller annorledes sjelf tager sig rätt, strqffes 
med böter ((högst tvåhundra mark}) eller 
fängelse ej öfver två månader, der ej ger
ningen i annat lagrum är belagd med svårare 
strqff 

Har någon eljest utan laga rätt företagit 
handling, hvilken får utföras blott af behörig 
tjensteman; straffes med fängelse i högst 
sex månader eller böter ((ej öfver trehundra 
mark)). Gjorde han det i bedräglig qfsigt; 
vare strqffet fängelse i högst två år. 

(se 16 kap. 11 a§) 

15 § 
Förstör, skadar, undanskqffar eller fillegnar 

sig någon uppsåtligen allmän urkund, pro
tokoll, rättegångshandling eller annan hand
ling eller skrift, som förvaras i allmänt arkiv 
eller hos myndighet eller tjensteman, eller 

Föreslagen lydelse 

skall för fångrymning dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

(utgår, se grovt givande av muta 16 kap. 
12 §) 

(utgår, se egenhandsrätt 17 kap. 9 §) 

(utgår, se usurpation av tjänstemannabefo
genhet 16 kap. 8 §) 

15 § 

Fånges vapeninnehav 

En fånge, en anhållen eller en gripen per
son som är i myndigheternas förvar, eller en 
i militära disciplinlagen avsedd arrestant, 
som i strid med ett förbud som han har del
getts tillverkar, skaffar eller innehar skjut
eller eggvapen eller ett därmed jämförbart 
livsfarligt redskap, skall för fånges vapenin
nehav dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

(utgår, se förstörande av bevismedel som 
är i en myndighets besittning 16 kap. l O §) 
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för tjenstens skull öfverlemnats åt myndig
het eller tjensteman; strqffes, om ej brottet 
bör enligt 12 kap. anses, m ed fängelse. 

(se 16 kap. 28 §) 

16 § 
Den som olovligen avlägsnar eller förstör 

en offentlig kungörelse som av en myndig
het har satts upp till allmänt påseende, skall 
för förstörande av offentlig kungörelse dö
m as till böter. 

(ny) 

(ny) 

17 § 
Hvar, som utan loj uppsåtligen bryter 

myndighets eller tjenstemans insegel, hvar
med sak eller skrift blifvit förseglad, strqf-

370036 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Juridiska personers straffansvar 

På givande av muta och grovt givande av 
muta tillämpas vad som stadgas om juridiska 
personers straffansvar. 

(utgår, se ofog 17 kap. 13 § 3 punkten) 

17 § 

Begränsningsstadganden 

V ad som stadgas i l och 2 § § i detta kapi
tel tillämpas inte på gärningar som avses i 
17 kap. 6 §. 

18 § 

Definition 

Med en anställd hos Europeiska gemen
skaperna avses en person som står i ett var
aktigt eller tillfälligt anställningsförhållande 
till Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd, Europeiska gemenskapemas kommis
sion, Europeiska gem enskapemas domstol 
eller revisionsrätt, Regionkom mitten, Ekono
miska och sociala kommitten, Europeiska 
justitieom buds m ann en, Europeiska investe
ringsbanken, Europeiska monetära institutet 
eller till något annat organ som grundats 
med stöd av Europeiska gemenskapemas 
grundfördrag eller en person som på basis 
av uppdrag handhar en uppgift given av ett 
av Europeiska gemenskapemas organ eller 
av ett annat organ som grundats med stöd av 
grundfördragen. 

(utgår, se överträdelse av mydighetsförbud 
som gäller egendom 16 kap. 9 § l mom. 
1-3 punkten) 
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fes med böter eller fängelse ej öfver sex må
nader. 

Till samma strqff skall dömas den som 
uppsåtligen tar befattning med egendom, 
som är föremål för beslag, kvarstad, utmät
ning eller förbud mot flyttning till annan 
plats, eller skaffar sig tillträde till en bygg
nad eller ett rum som stängts av en myndig
het, eller som annars bryter mot ett beslut 
som en myndighet med stöd av 6 kap. 2 § 
tvångsmedelslagen (450/87) meddelat för att 
säkerställa utredning av brott. 

18 § 
Bryter någon emot lagaförbud att skingra 

eller föryttra löst eller fast gods eller att 
utgifva annans egendom; strqffes med böter 
eller fängelse ej öfver tre månader. 

19 § 
Den som vet att äventyrande av Finlands 

suveränitet, landsförräderi, grovt landsförrä
deri, spioneri, grovt spioneri, högförräderi, 
grovt högförräderi, mord, dråp, dråp under 
förmildrande omständigheter, grov misshan
del, rån, grovt rån, människorov, tagande av 
gisslan, penningföifalskning, grov penning
föifalskning, ett i 34 kap. 16 eller Il § 
nämnt brott eller grovt narkotikabrott är på 
färde, men låter bli att i tid medan brottet 
ännu kan förhindras underrätta myndigheter
na eller den som hotas av brottet skall, om 
brottet eller ett straffbart försök därtill sker, 
för underlåtenhet att anmäla grovt brott dö
mas till böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

Ej må dock någon för sådan underlåtenhet 
dömas till strqff, om han, till förekomman
de qf brottet, hade nödgats röja någon qf de 
i 2 mom. JO§ nämnda personer. 

20 § 
Har någon, sedan han fått veta att brott 

timat, dolt eller hulpit att dölja förbrytaren 
eller befordrat hans flykt eller varit honom 
behjelplig till döljande qf gemingen eller 
undanrödjande af bevis derom; strqffes med 
böter ((högst femhundra mark)) eller fängel
se ej öfver ett år. Gjorde han det för egen 
vinning; vare straffet fängelse i högst två år 
eller böter. Ej må dock strqffet sättas högre 
än den skyldige kunnat ådömas för medhjelp 
till brottet. 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se överträdelse av myndighetsför
bud som gäller egendom 16 kap. 9 § l 
mom. 4 punkten) 

(utgår, se underlåtenhet att anmäla grovt 
brott 15 kap. 10 §) 

(utgår, se skyddande av brottsling 15 kap. 
11 §) 
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Straff enligt denna§ må likväl ej ådömas 
någon if de i 2 mom. JO§ nämnda perso
ner, och ej heller ega rum der brottet är nå
got if dem, som omförmälas i 41, 42, 43 
och 44 kapitlen, eller med dem femförlig 
förbrytelse. 

20 a§ 
Var som, i avsikt att vilseleda myndighet, 

begagnar sig av namn, stånd eller yrke, vil
ket ej tillkommer honom, eller eljest lämnar 
om sig vilseledande upplysningar eller i 
samma syfte begagnar pass, arbetsintyg eller 
dylikt bevis, som är utfärdat för annan, 
striffes med böter eller fängelse i högst två 
år. 

21 § 
Den som 
J) för att orsaka ett i rättsligt avseende 

betydelsefullt fel i ett allmänt register, som 
förs av en myndighet, till registermyndighe
ten lämnar en oriktig uppgift, eller 

2) för att bereda sig eller någon annan nyt
ta eller för att skada en annan utnyttjar ett 
fel som har tillkommit på det sätt som avses 
i l punkten, 

skall för registeranteckningsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst tre år. 

22 § 
Hvar, som väifvar finsk ((eller rysk)) man 

till främmande magts krigstjenst, striffes 
med fängelse i högst ett år eller böter ((ej 
under femtio mark)). 

Om striff för den, som anskaffar krigsfolk 
åt fienden, stadgas i 12 kap. 

23 § 
Den, som genom falsk uppgift eller annat 

bedrägligt medel förleder finsk man till ut
flyttning ur landet, straffes med fängelse i 
högst två år eller böter ((ej under femtio 
mark)). 

Försök är straffbart. 

26 § 
Den som saluför, till uthyrning bjuder ut 

eller överlåter eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet inför film eller annan upptag
ning innehållande rörliga bilder, i vilken 
framställs rått våld, skall för spridning av 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se lämnande av oriktiga person
uppgifter 16 kap. 4 §) 

(utgår, se registeranteckningsbrott 16 kap. 
6 §) 

(utgår) 

(utgår) 

(utgår, se spridning av våldsskildring 17 
kap. 18 §) 



252 RP 6/1997 rd 

Gällande lydelse 

våldsskildring dömas till böter eller till fäng
else i högst sex månader. 

V ad som stadgas i l m om. tillämpas inte, 
om det på grund av att filmen eller upptag
ningen är av en sådan natur att den tjänar 
spridning av information eller uppenbart har 
ett konstnärligt värde skall anses befogat att 
återge våld. Har den framställning som fil
men eller upptagningen innehåller granskats 
och godkänts till förevisning i enlighet med 
lagen om filmgranskning (299/65) eller för 
spridning i enlighet med lagen om gransk
ning av videoprogram och andra bildpro
gram (697/87), skall l mom. inte heller till
lämpas. Har tillverkaren eller importören av 
en upptagning uppenbart hqft för avsikt att 
låta den framställning som ingår i upptag
ningen granskas före saluförandet, utbjudan
det till uthyrning eller överlåtelsen av upp
tagningen, skall för tillverkningen eller im
porten inte dömas till strqff med stöd av l 
m om. 

27 § 
Film eller annan upptagning som varit 

föremål för ett i 26 § avsett brott och som 
innehas av gärningsmannen skall oberoende 
av vem den tillhör dömas förbruten. Har 
upptagningen övergått till annan, gått förlo
rad eller förstörts, skall dess värde helt eller 
delvis dömas förbrutet. Ytterligare skall 
iakttagas vad som i 2 kap. 16 § är stadgat 
om förverkande av den ekonom i ska fördelen 
av brott. 

28 § 
På givande av muta och grovt givande av 

muta tillämpas vad som stadgas om strqffan
svar för juridiska personer. 

17 kap. 

Om osann utsaga 

l § 
Har den, som blivit inför domstol hörd 

såsom vittne eller sakkunnig, uppsåtligen 
mot bättre vetande avgivit osann utsaga eller 
utan laga skäl förtegat något, som honom 
veterligen hade tjänat till upplysning i saken, 
straffes med fängelse. 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se stadganden om påföljder 17 kap. 
24 § 3 och 4 mom.) 

(utgår, se juridiska personers straffansvar 
16 kap. 16 §) 

17 kap. 

Om brott mot allmän 
ordning 

(utgår, se osann utsaga inför domstol 15 
kap. l § l punkten) 
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Var utsagan bekräftad med ed eller med 
motsvarande försäkran eller avgiven på en 
gång för alla avlagd ed, vare straffet ((tukt
hus)) i högst fyra år eller, där omständig
heterna äro synnerligen förmildrande, fäng
else. 

Finnes den, som blivit inför domstol hörd 
såsom vittne eller sakkunnig, av obe
tänksamhet eller vårdslöshet hava avgivit 
osann utsaga eller utan laga skäl förtegat 
något, som hade tjänat till upplysning i sa
ken, straffes med böter eller med fängelse ej 
över sex månader. 

(se 16 kap. 8 § l mom.) 

2 § 
Bidrog utsaga eller förtigande som näm

nes i l § l eller 2 mom. till att oskyldig 
dömts till straff eller att skyldig dömts till 
strängare straff än han eljest skulle ha 
ådömts, skall vittnet eller den sakkunnige 
dömas till fängelse i minst tre månader och 
högst sex år. Har den åtalade blivit dömd till 
strängare straff än fängelse i högst ett år, 
skall gärningsmannen dömas till fängelse i 
minst sex månader och högst åtta år. 

Föreslagen lydelse 

(utgår, jfr grov osann utsaga inför domstol 
15 kap. 3 §) 

(utgår, se oaktsam osann utsaga 15 kap. 
4 §) 

l § 

Offentlig uppmaning till hrou 

Den som genom ett massmedium eller of
fentligen i en folksamling eller genom en 
skrift eller annan framställning som har 
bringats till allmän kännedom uppmanar 
eller forleder till brott så att uppmaningen 
eller förledandet 

l) medför faraför att ett sådant brott eller 
straffbart försök därtill begås eller 

2) annars klart äventyrar den allmänna 
ordningen eller säkerheten, 
skall för offentlig uppmaning till brott dö

mas till böter eller fångelse i högst två år. 
Om uppmaningen eller förledandet leder 

till att ett brott eller straffbart försök till 
brott begås, tillämpas vad 5 kap. stadgar om 
delaktighet i brott. 

(utgår, se grov osann utsaga inför domstol 
15 kap. 3 §) 
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Ufr 16 kap. 5 §) 

3 § 
Har någon i annan egenskap än såsom 

vittne eller sakkunnig med ed eller motsva
rande försäkran inför domstol eller överexe
kutor uppsåtligen bekriiftat osann utsaga el
ler sådan utsaga, i vilken han förtegat om
ständighet, som kunnat tjäna till upplysning 
i saken, ehuru han vid bekriiftandet av ut
sagan icke haft laga skäl att förtiga sagda 
omständighet, strqffes med ((tukthus)) ej 
över fyra år eller med fängelse i minst sex 
månader eller, där omständigheterna äro 
synnerligen förrn ildrande, m ed fängelse eller 
böter. 

Har i l mom. avsedd gärning begåtts av 
obetänksamhet eller vårdslöshet, vare strqf
fet böter eller fängelse i högst sex månader. 

(se 16 kap. 3 och 4 §) 

3 a§ 
Har part inför domstol vid förhör, som 

under sanningsförsäkran anställts med ho
nom, uppsåtligen avgivit osann utsaga eller 
utan laga skäl förtegat något, som skulle 
tjänat till upplysning i saken, strqffes med 
((tukthus)) ej över tre år eller fängelse eller, 
där omständigheterna äro synnerligen för
mildrande, m ed böter. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Upplopp 

Den som, när det är uppenbart att en folk
samling står i beråd att begå våld på person 
eller orsaka avsevärd skada på egendom, 
med sina gärningar deltar i folksamlingens 
verksamhet och härvid låter bli att lyda en 
behörig myndighets i laglig ordning till folk
samlingen givna befallning att skingra sig, 
skall för upplopp dömas till böter eller fäng
else i högst ett år. 

(utgår, se osann utsaga inför domstol 15 
kap. l § 3 punkten) 

(utgår, se oaktsam osann utsaga 15 kap. 
4 §) 

3 § 

Våldsamt upplopp 

Den som, när en folksamling begår ett 
sådant brott som nämns i 16 kap. l § eller 
våld på person eller orsakar avsevärd skada 
på egendom, med sina gärningar deltar i 
folksamlingens verksamhet, skall för våld
samt upplopp dömas till böter eller fängelse 
i högst två år. 

(utgår, se osann utsaga inför domstol 15 
kap. l § 2 punkten) 
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Har i l mom. avsedd gärning begåtts av 
obetänksamhet eller vårdslöshet, vare strcif
fet böter eller fängelse i högst fyra må
nader. 

4 § 
Har någon annan än den som m is stänkts 

för brott, i förundersökning vid förhör där 
han var personligen närvarande uppsåtligen 
avgivit osann utsaga eller utan laga skäl 
förtigit något som han visste att hade tjänat 
till upplysning i saken, skall han för osann 
utsaga vid förundersökning dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. Har den osanna 
utsagan eller förtigandet medverkat till att en 
oskyldig ställts under åtal eller häktats, skall 
han dömas till fängelse i högst tre år eller, 
då omständigheterna är synnerligen för
mildrande, till böter. 

Har någon som enligt lag är skyldig att 
vid polisundersökning hålla sig till san
ningen, vid polisundersökning där han hörts 
då han varit personligen närvarande uppsåt
ligen avgett osann utsaga eller utan laga rätt 
förtigit något som han visste att hade tjänat 
till upplysning i saken, skall han för osann 
utsaga vid polisundersökning dömas till bö
ter eller fängelse i högst ett år. 

En laglig företrädare för en juridisk person 
som vid förundersökning förhörs när den 
juridiska personens strciffansvar utreds jäm
ställs med den som är misstänkt för brott. 

Gfr 16 kap. 3 och 4 §) 

5 § 
Har någon inför annan myndighet än 

domstol eller den, som anställer förunder
sökning, såsom vittne eller sakkunnig upp
såtligen avgivit osann utsaga, sirciffes med 
böter eller med fängelse ej över ett år. 

V ar utsagan med ed eller motsvarande för
säkran bekriiftad, vare strciffet fängelse eller 
((tukthus)) ej över tre år eller, där omstän
digheterna äro synnerligen färm ildrande, 
böter. 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se oaktsam osann utsaga 15 kap. 
4 §) 

(utgår, se osann utsaga vid myndighetsför
farande .15 kap. 2 § och grov osann utsaga 
inför domstol 15 kap. 3 §) 

4 § 

Anförande av våldsamt upplopp 

Den som anstiftar eller atiför en folksam
ling som avses i 3 § skall för anförande av 
våldsamt upplopp dömas tillfängelse i högst 
fyra år. 

(utgår, se osann utsaga vid myndighetsför
farande 15 kap. 2 § l mom.) 

(utgår, jfr grov osann utsaga inför domstol 
15 kap. 3 §) 
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5 § 

Väpnat störande av allmän ordning 

(se 16 kap. 7 §) Den som i avsikt att begå ett brott som 

6 § 

avses i 12 kap. 1-4 §§, 16 kap. l eller 
13 § eller i detta kapitels 3 § värvar eller 
samlar beväpnat manskap, skall för väpnat 
störande av allmän ordning dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

((Den, som i stöd av l, 2, 3, 3 a eller 5 § (utgår) 
dömes till tukthusstraff, skall även dömas 
till förlust av medborgerligt förtroende.)) 

Gfr 16 kap. l och 2 §) 

6 § 

Motstånd mot person som upprätthåller 
ordningen 

Den som med våld eller hot om våld hin
drar eller försöker hindra en person som 
upprätthåller ordningen från att fullgöra en 
uppgift som enligt lag eller förordning an
kommer på honom eller annars försvårar 
fullgörandet av nämnda uppgift skall, om 
strängare straff för gärningen inte stadgas på 
något annat ställe i lag, för motstånd mot 
person som upprätthåller ordningen dömas 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

M ed person som upprätthåller ordningen 
avses i denna paragraf 

l) en sådan förare, med föraren jämställd 
person och passagerare som på begäran bi
står dessa, vilka avses i lagen om upprätthål
lande av ordning i kollektivtrafik (472/77), 

2) en biljettkontrollör som avses i lagen 
om kontrollavgift i kollektivtrafik (469179), 

3) en väktare som avses i lagen om bevak
ningsföretag (237/83), 

4) en ordningsman som avses i lagen om 
offentliga nöjestillställningar (492/68), lagen 
om friluftsliv (606/73), förordningen om 
ordningsmän vid allmänna sammankomster 
(190/33) och i förordningen om inkvarte
rings- och förplägnadsrörelser (727191) samt 

5) en annan person som har givits i upp
drag att upprätthålla ordningen på en be
stämd plats eller i ett bestämt objekt. 
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7 § 
A terkallar den, som gjort sig skyldig till 

något i 15 §§nämnt brott, sin osanna utsaga 
eller uppenbarar han det förtegade av egen 
drift, förrän dom i saken givits eller annan 
därav lidit skada, eller rör osann utsaga sak
förhållande, som uppenbarligen ej verkat på 
den sak, vari utredning genom utsagan mot
ses, straffes med böter, där ej rätten prövar, 
att han må undgå straff Gör han det senare 
och kunna därigenom följderna av hans 
brottsliga förfarande ännu rättas, vare s treif
fet nedsatt, såsom i 2 § 3 kap. sägs. Där för 
brottet ej är utsatt annat än frihetsstrqff, må 
ock böter kunna ådöm as. 

(se 42 kap. 2 §) 

8 § 
Den, som till offentlig myndighet ingiver 

skriftligt intyg, som honom veterligen är till 
innehållet osant, eller efter att hava utfärdat 
sådant intyg överlåter det åt annan att an
vändas för sagda ändamål, strqffes med bö
ter eller med fängelse ej över ett år, siframt 
strängare strqff för gärningen i annat lagrum 
icke föreskrivits. 

370036 

Föreslagen lydelse 

(utgår, jfr begränsningsstadgande 15 kap. 
13 §) 

7 § 

Riksgränsbrott 

Den som 
l) överskrider eller försöker överskrida 

Finlands gräns utan att inneha ett pass som 
berättigar till det eller något annat doku
ment, när ett sådant krävs eller som över
skrider eller försöker överskrida gränsen nå
gon annanstans än genom ett tillåtet inrese
eller utreseställe eller i strid med ett på lag 
grundat förbud, 

2) annars bryter mot stadgandena om över
skridande av gränsen eller 

3) olovligen vistas eller färdas inom gräns
zonen eller inom den vidtar någon åtgärd 
som är förbjuden enligt lagen om gränszon 
(403/47), 

skall för riksgränsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

För riksgränsbrott döms inte en utlänning 
som med anledning av en sådan gärning 
som avses i l mom. avvisas vid gränsen 
eller utvisas och inte heller en utlänning som 
på grnnd av flyktingskap ansöker om asyl 
eller uppehållstillstånd i Finland. 

(utgår, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 §) 
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(se 64 b § l mom. utlänningslagen) 

9 § 
Söker någon förleda annan till brott, som 

i detta kapitel nämnes, strqffes med fängelse 
i högst ett år eller med böter. 

(se 16 kap. 14 § l mom.) 

(se 10 kap. l och 2 §) 

(se 10 kap. 4 §) 

Föreslagen lydelse 

8 § 

Ordnande av olaglig inresa 

Den som för att skaffa sig eller någon an
nan ekonomisk vinning 

l) för in eller försöker föra in i Finland en 
utlänning som inte har sådant pass, visum 
eller uppehållstillstånd som krävs för inresa, 

2) ordnar eller förmedlar transport till Fin
land för en utlänning som avses i l punkten 
eller 

3) till någon annan överlåter ett falskt eller 
förfalskat pass, visum eller uppehållstillstånd 
för att användas i samband med inresa, 

skall f"ör ordnande av olaglig inresa dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 

(utgår, se försök till anstiftan av osann 
utsaga 15 kap. 5 §) 

9 § 

Egenhandsrätt 

Den som för att försvara eller göra gällan
de sin rätt på egen hand vidtar en åtgärd 
som han inte skulle få vidta utan en myndig
hets medverkan skall, om strängare straff för 
gärningen inte stadgas på något annat ställe i 
lag, för egenhandsrätt dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

10 § 

Brott mot trosfrid 

Den som 
l) i kränkande syfte offentligen smädar 

eller skymfar något som hålls heligt inom en 
kyrka eller ett trossamfund som avses i reli
gionsfrihetslagen (267 /22) eller 

2) genom att föra oljud, uppträda hotfullt 
eller på något annat sätt stör gudstjänst, 
kyrklig förrättning, annan sådan religionsu
tövning eller begravning, 

skall för brott m o t trosfrid dömas till böter 
eller fängelse i högst tre månader. 
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(se 24 kap. 4 §) 

(se 42 kap. 7 §) 
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Il § 

Hindrande av religionsutövning 

Den som med våld eller hot om våld orätt
mätigt hindrar en kyrka eller ett trossamfund 
som avses i religionsfrihetslagen att förrätta 
gudstjänst, kyrklig förrättning eller annan 
religionsutövning, skall för hindrande av 
religionsutövning dömas till böter eller fång
else i högst två år. 

Försök är straffbart. 

12 § 

Brott mot griftefrid 

Den som 
l) olovligen öppnar en grav eller ur denna 

tar ett lik eller en likdel, en kista eller en 
urna, 

2) behandlar ett obegravat lik på ett an
stötligt sätt, eller 

3) skadar eller skändar en grav eller ett 
minnesmärke över en avliden, 
skall för brott mot griftefrid dömas till bö

ter eller fångelse i högst sex månader. 

Den som 

13 § 

Ofog 

l) genom att föra oljud eller på något an
nat sådant sätt orsakar störning på allmän 
plats, i samband med en tjänsteförrättning, 
vid kultur- eller idrottsevenemang, i ett kol
lektivt trafikmedel, vid ett möte eller någon 
annan tillställning som är avsedd för allmän
na angelägenheter, i ett ämbetsverk, ett 
kontor, en butik eller i en fabrik eller på nå
gon annan motsvarande plats, 

2) orsakar störning genom att skjuta, kasta 
saker eller på något annat motsvarande sätt, 

3) olovligen avlägsnar eller skadar en of
fentlig kungörelse eller ett meddelande som 
en myndighet har satt upp till allmänt påse
ende, eller 

4) av okynne orsakar falskt larm genom 
att använda nödbroms eller larmanordning i 
ett kollektivt trafikmedel, en hiss eller någon 
annan anordning, 

skall, om strängare straff för gärningen 
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(se 6 § lotterilagen) 
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inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
ofog dömas till böter. 

14 § 

Djurskyddsbrott 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt
samhet genom misshandel, överansträngning, 
bristfällig skötsel eller bristfällig utjordring 
eller annars i strid med djurskyddslagen 
(247/96) behandlar ett djur på ett grymt sätt 
eller utsätter det för onödigt lidande, smärta 
eller plåga, skall för djurskyddsbrott dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 

15 § 

Lindrigt djurskyddsbrott 

Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till li
dandets, smärtans eller plågans art eller and
ra omständigheter vid brottet, bedömt som 
en helhet är ringa, skall gärningsmannen för 
lindrigt djurskyddsbrott dömas till böter. 

16 § 

Anordnande av hasardspel 

Den som olovligen anordnar hasardspel 
eller håller en lokal eller något annat ut
rymme för hasardspel eller som tillåter ha
sardspel i en inkvarterings- eller förpläg
nadsrörelse som han driver, skall för anord
nande av hasardspel dömas till böter eller 
fängelse i högst ett år. 

M ed hasardspel avses ett spel, en anord
ning som är avsedd för spel eller en vad
slagning, där vinstutdelningen helt eller hu
vudsakligen beror på slumpen eller på hän
delser som står utanför spelamas eller vad
hållamas kontroll och där en eventuell för
lust står i uppenbart missförhållande till åt
minstone någon av deltagamas betal
ningsfärm åga. 

17 § 

Olovligt anordnande av lotteri 

Den som 
l) olovligen anordnar lotteri, för vilket 
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myndighets tillstånd fordras, 
2) säljer eller håller till salu lotter i olov

ligen anordnat lotteri eller 
3) säljer eller håller till salu lotter i utom

lands anordnat lotteri eller på annat sätt 
främjar anordoandet av sådant eller 

4) på annat sätt bryter mot bestämmelserna 
i lotterilagen ( 491/65) eller med stöd av den
samma utfärdade bestämmelser om anord
nande av lotteri, kasinoverksamhet, bingo, 
tippning, vadhållning eller totospel, redovis
ning eller användning av avkastningen eller 
hållande av spelautomater eller penningauto
mater till begagnande, 

skall för olovligt anordnande av lotteri 
dömas till böter eller till fängelse i högst sex 
månader. 

18 § 

Spridning av våldsskildring 

Den som saluför eller till uthyrning bjuder 
ut eller sprider eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet för in filmer eller andra rörliga 
bilder eller upptagningar som innehåller rör
liga bilder som visar rått våld, skall för 
spridning av våldsskildring dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 

Vad som stadgas i l mom. tillämpas inte, 
om det skall anses befogat att återge våld på 
grund av att filmen eller upptagningen är av 
sådan natur att den tjänar spridning av infor
mation eller på grund av att den uppenbart 
har ett konstnärligt värde. Har den fram
ställning som filmen eller upptagningen in
nehåller granskats och godkänts till förevis
ning i enlighet med lagen om filmgransk
ning (299/65) eller för spridning i enlighet 
med lagen om granskning av videoprogram 
och andra bildprogran (697/87), skall l 
mom. inte heller tillämpas. Har tillverkaren 
eller importören av upptagningen uppenbart 
haft för avsikt att låta den framställning som 
ingår i upptagningen granskas före salufö
randet, utbjudaodet till uthyrning eller över
låtelsen av upptagningen, skall för tillverk
ningen eller importen inte dömas till straff 
med stöd av l mom. 
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(se l § L angående undertryckande av 
osedliga publikationers spridning) 

(ny) 

Ufr l § L angående undertryckande av 
osedliga publikationers spridning) 
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19 § 

Spridning av pornografisk bild 

Den som saluför eller till uthyrning bjuder 
ut eller sprider eller i detta syfte tillverkar 
eller i landet för in bilder eller bildupptag
ningar som på ett sedlighetssårande sätt vi
sar barn, våld eller tidelag, skall för sprid
ning av pornografisk bild dömas till böter 
eller fängelse i högst två år. 

Vad som stadgas i 18 § 2 mom. gäller 
också bilder och bildupptagningar som avses 
i denna paragraf. 

20 § 

Innehav av barnpornografisk bild 

Den som orättmätigt innehar ett fotografi, 
ett videoband, en film eller någon annan 
verklighetsbaserad bildupptagning som visar 
ett barn som deltar i sam lag eller i något 
därmed jämförbart sexuellt umgänge, eller 
som visar barn på något annat uppenbart 
sedlighetssårande sätt, skall för innehav av 
barnpornografisk bild dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

21 § 

sedlighetssårande marknadsföring 

Den som i förvärvssyfte 
l) till en person som inte har fyllt 15 år 

överlåter, 
2) offentligt ställer ut till allmänt påseen

de, 
3) utan mottagarens samtycke tillställer 

någon, eller 
4) på ett sätt som väcker allmän anstöt 

offentligt i annons, broschyr, qffisch eller 
annan reklam bjuder ut till försäljning eller 
förevisar 

bilder, bildupptagningar eller föremål som 
är sedlighetssårande och därigenom ägnade 
att väcka allmän anstöt, skall för sedlighets
sårande marknadsjöring dömas till böter el
ler fängelse i högst sex månader. 

För sedlighetssårande marknadsföring 
döms också den som på ett sätt som avses i 
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l mom. 4 punkten bjuder ut till försäljning 
eller förevisar upptagningar som innehåller 
text eller ljud som är sedlighetssårande och 
därigenom ägnade att väcka allmän anstöt. 

22 § 

Offentlig kränkning av sedligheten 

Den som offentligt företar en sedlighetsså
rande handling på ett sätt som väcker anstöt 
skall, om straff för gärningen inte stadgas på 
något annat ställe i lag, för offentlig kränk
ning av sedligheten dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

23 § 

Samlag med nära släkting 

Den som har samlag med sitt barn eller 
dess avkomling, sin förälder eller dennas 
förälder eller far- eller maiförälder eller med 
sitt syskon, skall för samlag med nära släk
ting dömas till böter eller fängelse i högst 
två år. 

För samlag med nära släkting döms inte 
den som var under aderton år när han eller 
hon haft samlag med sin egen förälder eller 
dennas förälder och inte heller den som 
tvingats eller på ett lagstridigt sätt förmåtts 
till samlag. 

24 § 

stadganden om påföljder 

Den som döms för djurskyddsbrott eller 
lindrigt djurskyddsbrott, kan samtidigt för
klaras ha förverkat sin rätt att hålla djur. 
Djurhållningsförbud kan också meddelas en 
person som döms för djurskyddsförseelse 
med stöd av 54 § l mom. djurskyddslagen 
och som kan anses olämplig eller oförmögen 
att sörja får djurens välbefinnande. Förbudet 
kan meddelas för viss tid eller så att det blir 
bestående. Förbudet kan gälla vissa slag av 
djur eller djurhållning överhuvudtaget. Djur
hållningsfårbud kan också meddelas en per
son som med stöd av 3 kap. 3 § inte döms 
till straff. Förbudet gäller, även om ändring 
har sökts, till dess avgörandet i saken har 
vunnit laga kraft. 
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(se 64 c § utlänningslagen) 

Gfr L angående undertryckande av osed
liga publikationers spridning) 

(ny) 

(ny) 
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Ett transportmedel som har använts för 
ordnande av olaglig inresa och som har 
byggts om på ett sätt som främjat brottet, 
eller som huvudsakligen har använts för att 
begå sådana brott, kan dömas förverkat till 
staten. På denna påföljd tillämpas 46 kap. 
9-11 §§. 

Filmer och andra upptagningar som har 
använts för spridning av våldsskildring och 
som gärningsmannen har i sin besittning, 
bilder och bildupptagningar som på ett sed
lighetssårande sätt visar barn eller våld eller 
tidelag, barnpornografiska bilder och bild
upptagningar, pornografiska bilder, bildupp
tagningar och föremål som har använts vid 
sedlighetssårande marknadsföring, samt en 
hasardspelsbank och andra sådana pengar 
och föremål med penningvärde som finns i 
ett anordnat hasardspel skall dömas förver
kade till staten, oberoende av vem som äger 
dem. 

Om sådana bilder, upptagningar eller före
mål som nämns i 3 mom. har överlåtits till 
någon annan, skingrats eller förstörts, skall 
värdet helt eller delvis dömas förverkat. 
Dessutom skall tillämpas vad som i 2 kap. 
16 § stadgas om förverkande av den ekono
miskafördelen av brott. 

25 § 

Juridiska personers straffansvar 

På djurskyddsbrott, anordnande av ha
sardspel, spridning av våldsskildring, sprid
ning av pornografisk bild och på sedlighets
sårande marknadsföring tillämpas vad som 
stadgas om juridiska personers straffansvar. 

26 § 

A talsrätt 

Om ofog inte har stört den allmänna ord
ningen får allmän åklagare inte väcka åtal, 
om inte målsäganden anmäler brottet till 
åtal. Allmänna åklagaren får inte heller 
väcka åtal för sådan sedlighetssårande mark
nadsföring som avses i 21 § l mom. 3 
punkten, om inte målsäganden anmäler brot
tet till åtal. 
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(se 64 b § 2 mom. utlänningslagen) 

Föreslagen lydelse 

27 § 

Åtgärdseftergift 

Åtal for ordnande av olaglig inresa behö
ver inte väckas eller straff för gärningen dö
mas ut, om det med hänsyn till de om
ständigheter som har lett till brottet och gär
ningsmannens skuld bör anses att gärningen 
är ursäktlig. Vid bedömningen av om brottet 
är ursäktligt skall särskilt beaktas gärnings
mannens bevekelsegrunder samt sådana för
hållanden i utlänningens hemland eller i det 
land där han stadigvarande bor vilka påver
kar hans säkerhet. 

19 kap. 

Om äktenskapsbrott 

4 § 
Ingår gift man äktenskap med ogift qvinna 

eller gift qvinna med ogift man; straffes för 
tvegifte med ((tukthus)) i högst fyra år. A ro 
omständigheterna synnerligen mildrande; 
vare strqffet fängelse från och med två må
nader till och med två år. 

V ist e den ogifte, att den andra var gift; 
strqffes den ogifte med ((tukthus)) eller 
fängelse i högst två år. 

5 § 
Ingå man och qvinna, hvilka begge äro 

gifta, tvegifte med hvarandra; straffes hvar
dera med ((tukthus)) i högst sex år. A ro 
omständigheterna synnerligen mildrande; 
vare straffet fängelse ej under sex månader. 

20 kap. 

Om sedlighetsbrott 

l § 

Den som tvingar en kvinna till samlag ge
nom våld eller genom sådant hot, som inne-

370036 

(upphävs) 

(upphävs) 

20 kap. 

Om sexualbrott 

l § 

Våldtäkt 

Den som genom våld på person eller med 
hot om sådant våld tvingar någon till samlag 
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bär trängande fara, skall för våldtäkt dömas 
till fängelse i minst sex månader och högst 
tio år eller, om omständigheterna är synner
ligen mildrande, till fängelse i högst fyra år. 
Lika med våld och hot anses att kvinnan 
försätts i ett sådant tillstånd att hon inte vet 
till sig eller inte kan värja sig. 

Försök är straffbart. 

2 § 
Den som i andra fall än de som anges i 

l § genom våld eller hot tvingar någon till 
samlag eller till annan otukt, skall för fri
hetskränkande otukt dömas till fängelse i 
högst fyra år eller till böter. Lika med våld 
och hot anses att personen i fråga försätts i 
ett sådant tillstånd att denne inte vet till sig 
eller inte kan värja sig. 

Den som har samlag eller idkar annan 
otukt med en annan person genom att ut
nyttja att denne inte vet till sig eller på 
grund av psykisk efterblivenhet, sjukdom 
eller annat svaghetstillstånd inte kan värja 
sig eller förstå handlingens innebörd, eller 
genom att grovt missbruka personens bero
ende ställning i förhållande till gärningsman
nen eller genom att utnyttja den andres 
skyddslöshet eller nödställda läge, skall dö
mas enligt l mom. 

Försök är straffbart. 

(ny) 

Föreslagen lydelse 

skall för våldtäkt dömas till fängelse i minst 
sex månader och högst sex år. 

För våldtäkt skall också den dömas som 
efter att hajörsatt någon i medvetslöshet el
ler i ett tillstånd av rädsla, eller i något an
nat försvarslöst tillstånd, med utnyttjande av 
dennaförsvarslöshet har samlag med honom 
eller henne. 

Försök är straffbart. 

(utgår, jfr tvingande till samlag 20 kap. 
3 § och tvingande till sexuell handling 20 
kap. 4 §) 

(utgår, jfr sexuellt utnyttjande 20 kap. 5 § 
2 mom.) 

2 § 

Grov våldtäkt 

Om vid våldtäkt 
l) någon uppsåtligen tillfogas svår kropps

skada, en allvarlig sjukdom eller försätts i 
livshotande läge, 

2) brottet begås av flera eller genom brot
tet orsakas synnerligen kännbart psykiskt el
ler fysiskt lidande, 

3) brottet begås på ett synnerligen rått, 
grymt eller förnedrande sätt eller 

4) används skjut- eller eggvapen eller nå
got annat livsfarligt hjälpmedel eller annars 
hotas med allvarligt våld 

och våldtäkten även bedömd som en hel
het är grov, skall gärningsmannen för grov 
våldtäkt dömas till fängelse i minst två och 
högst tio år. 

Försök är straffbart. 
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3 § 
Har någon samlag med person, som ej 

fyllt fjorton år eller idkar någon annan där
med jämförbar otukt med sådan person, 
skall han för otukt med barn dömas till 
((tukthus)) i högst sex år eller, såframt om
ständigheterna äro synnerligen mildrande, 
till fängelse. 

Begår person, som fyllt sexton år, i l 
mom. avsedd handling med person, som 
fyllt fjorton men ej sexton år, vare straffet 
((tukthus)) i högst fyra år eller fängelse el
ler, såframt omständigheterna äro synnerli
gen mildrande, fängelse i högst två år eller 
böter. 

Sker i l eller 2 mom. avsett brott på sätt, 
som ådagalägger synnerlig råhet eller grym
het, och bör brottet i ovannämnda eller and
ra fall, med beaktande av samtliga omstän
digheter, vilkaframgått av eller lett till brot
tet, anses grovt, skall gärningsmannen för 
grov otukt med barn dömas till ((tukthus)) i 
minst två och högst tio år. 

Försök till brott, som nämnes i denna pa
ragraf, är straffbart. 

Gfr 20 kap. l § och 2 § l mom.) 

4 § 
Den som förleder eller förmår person, som 

ej fyllt fjorton år, till samlag eller annan 
därmed jämförbar otukt med annan skall för 
förledande av barn till otukt dömas till 
((tukthus)) i högst åtta år eller, såframt om
ständigheterna äro synnerligen mildrande, 
till fängelse. 

Förleder eller förmår person, som fyllt 
sexton år, person som fyllt fjorton, men icke 
sexton år, på sätt som avses i l mom., vare 

Föreslagen lydelse 

(utgår, jfr sexuellt utnyttjande av barn 20 
kap. 6 §) 

(utgår, jfr grovt sexuellt utnyttjande av 
barn 20 kap. 7 §) 

3 § 

Tvingande till samlag 

Om en våldtäkt, med hänsyn till att våldet 
eller hotet har varit ringa eller andra omstän
digheter vid brottet, bedömd som en helhet 
har begåtts under förmildrande omständig
heter, skall gärningsmannen för tvingande 
till samlag dömas till fängelse i högst tre år. 

För tvingande till samlag döms också den 
som med annat hot än sådant som avses i 
l § l mom. tvingar en annan till samlag. 

Försök är straffbart. 

(utgår, jfr sexuellt utnyttjande av barn 20 
kap. 6 §) 
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straffet antingen ((tukthus)) eller ock fängel
se i högst två år eller böter. 

Ufr 20 kap. 2 § l mom.) 

5 § 

Den som med utnyttjande av sin ställning 
har samlag med person, som fyllt sexton 
men ej aderton år och som står under hans 
vård eller som i skola, annan inrättning eller 
eljest står under hans lydnad eller övervak
ning, eller idkar med samlag jämförbar an
nan otukt med sådan person av annat kön, 
skall för otukt med ung person dömas till 
((tukthus)) eller till fängelse i högst tre år. 
Lag samma vare om handling av nämnt slag 
sker med utnyttjande av den unga personens 
av gärningsmannen eljest beroende ställning. 

Idkar någon, som fyllt aderton år, med 
samlag jämförbar otukt med person av sam
ma kön, som fyllt sexton, men icke aderton 
år, eller under ovan i l m om. avsedda för
hållanden med person av samma kön, som 
fyllt sexton, men icke tjugoett år, skall gär
ningsmannen dömas såsom i l mom. är 
stadgat. 

Ufr 20 kap. 2 § 2 mom.) 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Tvingande till sexuell handling 

Den som med våld eller hot tvingar en 
annan att företa eller underkasta sig någon 
annan sexuell handling än en sådan som av
ses i l § och handlingen väsentligen kränker 
den andras sexuella självbestämmanderätt, 
skall för tvingande till sexuell handling dö
mas till böter eller fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 

5 § 

sexuellt utnyttjande 

Den som genom att utnyttja sin ställning 
förmår en person som 

l) är under aderton år och i en skola eller 
annan inrättning står under gärningsmannens 
bestämmanderätt eller övervakning eller i 
något annat därmed jämförbart underordnat 
förhållande till gärningsmannen, 

2) vårdas på ett sjukhus eller en annan in
rättning och på grund av sjukdom, handi
kapp eller något annat svaghetstillstånd har 
en väsentlig nedsatt förmåga att försvara sig 
eller 

3) är synnerligen beroende av gärnings
mannen, som grovt missbrukar beroende
ställningen, 

till samlag eller att företa eller underkasta 
sig någon annan sexuell handling som vä
sentligt kränker hans eller hennes sexuella 
självbestämmanderätt, skall för sexuellt ut
nyttjande dömas till böter eller fängelse i 
högst fyra år. 

(utgår) 

För sexuellt utnyttjande skall också den 
dömas som genom att utnyttja att någon till 
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6 § 
Berör person, som fyllt sexton år, på ett 

sätt som sårar tukt och sedlighet person som 
ej fyllt sexton år, eller uppträder någon mot 
sådan person eljest på ett sätt, som sårar tukt 
och sedlighet, skall han, slfram t ovan i detta 
kapitel straff icke är stadgat för handlingen, 
för otuktigt beteende mot barn dömas till 
fängelse i högst två år eller till böter. 

Gfr 20 kap. 3 § l och 2 mom. och 6 §) 

Gfr 20 kap. 10 § 3 mom.) 

7 § 
Har någon samlag med eget barn eller 

dess avkomling, skall han för blodskam med 
avkomling dömas till ((tukthus)) i högst 
fyra år eller till fängelse. 

Föreslagen lydelse 

följd av medvetslöshet, sjukdom, handikapp 
eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan 
försvara sig eller förmår utforma eller ut
trycka sin vilja, har samlag med honom eller 
henne eller förmår honom eller henne att 
företa eller underkasta sig någon annan 
sexuell handling som väsentligt kränker hans 
eller hennes sexuella självbestämmanderätt. 

Försök är straffbart. 

(utgår, jfr sexuellt utnyttjande av barn 20 
kap. 6 §) 

6 § 

sexuellt utnyttjande av barn 

Den som har samlag med någon som är 
under femton år eller genom beröring eller 
på annat sätt utsätter en person som är under 
femton år för en sexuell handling som är 
ägnad att skada hans eller hennes utveck
ling, eller förmår honom eller henne att 
företa en sådan handling, skall för sexu
ellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i 
högst fyra år. 

En gärning som avses i l mom. anses lik
väl inte som sexuellt utnyttjande av barn, 
om det inte mellan partema råder någon stor 
skillnad i ålder eller själslig och kroppslig 
mognad. 

För sexuellt utnyttjande av barn döms ock
så den som handlar på ett sätt som avses i l 
mom. med ett barn som har fyllt femton 
m en inte aderton år, om gämingsm annen är 
barnets förälder eller i förhållande till barnet 
står i en ställning som motsvarar en föräl
ders samt bor i samma hushåll som barnet. 

Försök är straffbart. 

(utgår, se samlag med nära släkting 17 
kap. 23 §) 
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Har broder och syster eller halvbroder och 
halvsyster samlag med varandra, skall var
dera för blodskam mellan syskon dömas till 
fängelse i högst två år. 

Vad ovan är stadgat gäller icke den som 
på i l eller 2 § angivet sätt förmåtts till i 
denna paragraf avsedd handling. 

Gfr 20 kap. 3 § 3 mom.) 

8 § 
Håller någon hus för bedrivande av otukt 

eller förleder eller förmår han annan att all
mänt låta bruka sig till otukt, skall han för 
koppleri dömas till ((tukthus)) i högst fyra år 
eller till fängelse. 

Den som för att bereda sig fördel främjar 
eller utnyttjar sådan persons osedliga 
levnadssätt, som allmänt låter bruka sig till 
otukt, skall dömas så som i l mom. är stad
gat. 

Försök är straffbart. 

9 § 
Gör någon offentligen sig skyldig till 

handling, som sårar tukt och sedlighet och 
därigenom åstadkommer förargelse, skall 
han för offentlig kränkning av sedligheten 
dömas till fängelse i högst sex månader eller 
till böter. 

Den som offentligen uppmanar till otukt 
mellan personer av samma kön, skall för 
uppmaning till otukt mellan personer av 

Föreslagen lydelse 

7 § 

Grovt sexuellt utnyttjande av barn 

Om vid sexuellt utnyttjande av barn 
l) brottet begås mot ett barn vars ålder 

eller utvecklingsnivå är sådan att brottet är 
ägnat att orsaka barnet synnerlig skada, 

2) brottet begås på ett synnerligen föröd
mjukande sätt eller 

3) brottet är ägnat att orsaka barnet syn
nerlig skada på grund av det speciellaförtro
ende som barnet hyser för gärningsmannen 
eller på grund av att barnet på annat sätt står 
i särskilt beroende ställning i förhållande till 
gärningsmannen, 

och brottet även bedömt som en helhet är 
grovt, skall gärningsmannen för grovt sexu
ellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i 
minst ett och högst tio år. 

Försök är strqffbart. 

(utgår, se koppleri 20 kap. 9 §) 

(utgår, se offentlig kränkning av sedlighe
ten 17 kap. 22 §) 

(utgår) 
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samma kön dömas till l mom. nämnt 
straff 

(ny) 

10 § 
(Mo m. l har upphävts genom lag 316/94) 
Har i de fall som nämns i 3 eller 4 §, 5 § 

l mom. eller 6 § gärningsmannen gift sig 
med den mot vilken brottet har begåtts, skall 
åtal inte väckas eller strqff utdömas. 

A r vid handling, som avses i 3, 4, 5 eller 
6 §, endast ringa skillnad i ålder eller i psy
kisk eller fysisk utveckling mellan gärnings
mannen och den, mot vilken handlingen be
gåtts, eller föreligger eljest särskilt skäl, får 
allmän åklagare avståfrån att väcka åtal och 
domstol från att döma gärningsmannen till 
strqff, såframt väckande av åtal eller döman
de till straff ej är betingat av allmän fördel. 

(se 20 kap. 8 §) 

Föreslagen lydelse 

8 § 

Köp av sexuella tjänster av en ung person 

Den som genom att utlova eller ge ersätt
ning får någon som är under aderton år att 
idka samlag eller företa en annan sexuell 
handling, skall för köp av sexuella tjänster 
av en ung person dömas till böter eller fäng
else i högst sex månader. 

Försök är strqffbart. 

(utgår) 

(utgår, se sexuellt utnyttjande av barn 20 
kap. 6 § 2 mom.) 

9 § 

Koppleri 

Den som för att skqffa sig eller någon an
nan ekonomisk vinning 

l) ordnar ett rum eller något annat ställe 
för samlag eller en därmed jämförlig sexuell 
handling som utförs mot ersättning, 

2) på annat sätt utnyttjar att någon utför 
sådana handlingar eller 

3) förleder eller genom påtryckningförmår 
någon till sådana handlingar, 

skall för koppleri dömas till böter eller 
fängelse i högst tre år. 

Försök är straffbart. 
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11 § 
A !!män åklagare må icke väcka åtal för 

handling, som avses i l, 2, 3, 4, 5 eller 6, 
såframt målsäganden ej anmäler detsamma 
till åtal eller väckandet av åtal är betingat 
av synnerligen viktig allmän fördel. 

(ny) 

(se 20 kap. 11 §) 

(ny) 

Föreslagen lydelse 

(utgår, se åtalsrätt 20 kap. 11 §) 

10 § 

Definitioner 

Med samlag avses i detta kapitel inträng
ande med könsorgan i en annans kropp eller 
sexuellt inträngande i en annans könsorgan. 

Med sexuell handling avses i detta kapitel 
en handling som utförs i syfte att uppnå 
sexuell upphetsning eller tillfredsställelse 
och som med hänsyn till gärningsmannen 
och den som är föremål för handlingen samt 
omständigheterna vid handlingen har en vä
sentligt sexuell innebörd. 

11 § 

A talsrätt 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för 
brott som avses i 3 eller 4 § eller i 5 § l 
mom., om inte målsäganden anmäler brottet 
till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt 
intresse kräver att åtal väcks. 

12 § 

A tgärdseftergift 

Om målsäganden av egen fast vilja ber att 
åtal inte skall väckas för ett brott som avses 
i l §, 5 § 2 mom. eller 6 §, har allmänna 
åklagaren rätt att låta bli att väcka åtal, om 
inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse 
kräver att åtal väcks. 

24 kap. 

Om fridsbrott 

2 § 
Verkställes husrannsakan af obehörig eller 

i olaga ordning af behörig person; straffes 
med böter eller fängelse ej öfver ett år. 

(upphävs, se usurpation av tjänstemanna
befogenhet 16 kap. 8 §) 
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4 § 
Hvar, som från grqf olojligen borttager lik 

eller del deraf, eller utan loj förstör, undan
skaffar eller styckar lik, som ej är jordadt, 
eller föröfvar ofog å lik, eller obehörigen 
förstör eller skadar graf, eller gör ofog derå, 
straffes med fängelse i högst ett år eller bö
ter. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se brott mot griftefrid 17 kap. 
12 §) 

26 kap 

Om falsk och ostyrkt angivelse 

l § 
Den som mot bättre vetande vid domstol 

eller hos annan myndighet åtalar någon för 
brott som denne ej förövat eller för brott 
gör osann angivelse, vilken föranleder åtal 
mot annan, skall dömas till fängelse i minst 
tre månader och högst fyra år eller, ifall om
ständigheterna äro synnerligen mildrande, 
till fängelse i högst två år eller till böter. 

Blev den åtalade dömd till strängare strqff 
än fängelse i högst ett år och har strqffet till 
fullo eller till någon del blivit verkställt, 
skall gärningsmannen dömas till fängelse i 
minst två och högst åtta år. 

2 § 
Har någon för att ådraga annan strqff, 

emot bättre vetande, förebragt emot honom 
osann och besvärande omständighet, som 
föranledt åtal, eller undanskaffat bevis för 
hans oskuld, eller ock, sedan åtal väckts, 
undanröjt bevis för den tilltalades oskuld, 
eller emot honom förebragt osann och be
svärande omständighet; strqffes såsom i l § 
sägs. 

3 § 
Hvar, som, emot bättre vetande, för brott 

gör osann angifvelse hos den, som eger åtala 
brottet, strqffes, ändå att åtal dercif icke fö
ljer, med fängelse från och med en månad 
till och med två år eller böter ((ej under 
femtio mark)). 

4 § 
Har någon, dock icke emot bättre vetande, 

emot annan utfört eller föranledt åtal för 
brott, m en ej kunnat styrka sin angifvelse; 
straffes med böter eller fängelse ej öfver ett 
år. 

370036 

(upphävs, se falsk angivelse 15 kap. 6 §) 

(upphävs, se bevisförvanskning 15 kap. 
7 §) 

(upphävs) 

(upphävs) 
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Har han för angifvelsen företett sannolika 
skäl; vare från strqff fri. 

5 § 
Den, som dömes till strqff efter detta kapi

tel, skall tillika åläggas att ersätta målsägan
den kostnad för domens tryckning i allmän 
eller ortens tidning, der målsäganden det 
äskar. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

40 kap. 

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare 

(ny) 

13§ 

Tillämpningsområde 

Detta kapitels 1-4 §§tillämpas också när 
gärningsmannen är en sådan hos Europeiska 
gemenskapema anställd person som avses i 
16 kap. 18 §. 

42 kap 

Om brott emot föreskrift till statens säkerilet eller allmän ordning 

2 § 
Var, som bryter emot föreskrifter om 

överskridande av Finlands gräns eller gör 
försök därtill eller genom anskqffning av för 
gränsens överskridande avsedda hjälpmedel 
gör sig skyldig till förberedelse till brott 
emot nämnda föreskrifter, strqffes med bö
ter eller fängelse. 

Lag samma vare beträffande medhjälp till 
nu nämnt brott. 

Utlänning, som gjort sig skyldig till brott, 
som i denna paragrcif är nämnt, och med 
anledning därav utvisas ur landet, må icke 
därför ställas under åtal, slframt icke den 
myndighet, som beslutit om hans utvisande, 
tillika förordnat, att sådant åtal skall väckas. 

5 § 
Den som, i avsikt att vilseleda enskild per

son, begagnar pass, arbetsintyg eller dylikt 
bevis, som är utfärdad för annan, strqffes 
med ((högst trettio dags))böter. 

(upphävs, se riksgränsbrott 17 kap. 7 §) 

(upphävs) 



RP 6/1997 ni 275 

Gällande lydelse 

5 a§ 
V ar, som offentligen eller i samkväm bär 

sådan uniform, som icke åtföljer hans rang 
eller tjänst, eller ock orden eller annat ut
märkelsetecken, som honom ej tillkommer, 
strqffes med böter ((ej över etthundra 
mark)). Gjorde han det i avsikt att vilseleda 
annan person eller myndighet, eller använ
der civil person utan vederbörligt tillstånd 
militärdräkt, vare strqffet böter eller fängelse 
i högst tre månader. 

7 § 
Den som på allmän väg, gata, farled eller 

på något annat offentligt ställe eller vid of
fentlig förrättning eller allmän sammankomst 
stör lugnet genom oljud eller svordom eller 
förövar annat ofog, skall för ofog dömas till 
böter. 

8 § 
Hvar, som för vedergällning befattar sig 

med spådom, signeri, eller dylik vidskepel
se, böte ((högst tvåhundra mark)). 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs, se ofog 17 kap. 13 § l mom. l 
punkten) 

(upphävs) 

43 kap 

Om brott emot föreskrift beträffande sedligheten 

4 § 
Den, som håller hus för bedrivande av 

äventyrligt spel eller å värdshus eller annat 
offentligt ställe föranstaltar sådant spel, 
strqffes med böter eller fängelse i högst ett 
år. 

Tillåter ägare av eller föreståndare för 
värdshus eller annat dylikt offentligt ställe, 
att äventyrligt spel där förehaves, strqffes 
med ((högst femtio dags))böter och varde, 
om brottet det förtjänar, dessutom förklarad 
oberättigad att utöva eller förestå värdshus
rörelse eller annan sådan näring. 

Den, vilken deltager i äventyrligt spel, 
evad det sker å sådant ställe, som i l mom. 
omförmäles, eller annorstädes, strqffes med 
((högst tjugo dags))böter. 

Penningar och annat gods, som över
kommas å spelbordet eller i spelbanken, 
vare förbrutna. 

(upphävs, se anordnande av hasardspel 17 
kap. 16 § och stadganden om påfoljder 17 
kap. 24 § 3 mom.) 

(upphävs) 
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Gällande lydelse 

V ad som stadgas i 1-4 m om. gäller inte 
lovlig kasinoverksamhet enligt lotterilagstift
ningen. 

8 § 
Underlåter värd eller föreståndare för ut

skänkningsställe att lämna någon, som å 
utskänkningsstället finnes så drucken, att 
han är i behov av tillsyn, nödig vård, strqf
fes med ((högst tjugo dags)}böter och varde, 
om brottet det förtjänar, dessutom förklarad 
oberättigad att utöva eller förestå utskänk
ning. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

47 kap. 

(se 64 § utlänningslagen) 

Om arbetsbrott 

6 a§ 

Arbetstillståndsbrott 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som anställer eller i sin tjänst håller en ut
länning som saknar behövligt arbetstillstånd 
skall för arbetstillståndsbrott dömas till böter 
eller Hingelse i högst ett år. 

För arbetstillståndsbrott döms även en ent
reprenad- eller underentreprenadgivare eller 
den som låter utföra arbete eller deras rep
resentant, som underlåter att försäkra sig om 
at utläulska arbetstagare, vilka arbetar i entreprenad-
eller underentreprenadarbete som han har 

givit till ett utländskt företag, eller att hyrd 
arbetskraft som ett utländskt företag har 
ställt till hans förfogande, har behövligt ar
betstillstånd. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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Lag 

om upphävande av 3 § lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till 
medlemskapet i Europeiska unionen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 

Strqfjbarhet i fråga om osann utsaga 

277 

En vittne eller en sakkunnig som när han 
hördes av Europeiska gemenskapernas dom
stol eller Europeiska gemenskapemas för
stainstansrätt har avgivit en osann utsaga 
eller utan laga skäl har förtigit någonting 
som skulle ha givit upplysning i saken, skall 
för osann utsaga dömas enligt 17 kap. l § 
strqfflagen. 

(upphävs, se utomlands avgiven osann ut
saga 15 kap. 12 § SL) 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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3. 
Lag 

om upphävande av lagen angående undertlyckande av osedliga publikationers spridning 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse 

l § 
Envar, som offentligen eller med undvi

kande av offentlighet håller till salu eller 
säljer eller eljest utsprider eller å ställe, som 
är för allmänheten tillgängligt, utställer 
tryckalster, skrift, bildlig framställning eller 
annat alster, som sårar tukt eller anständig
het, eller för spridning eller utställande för
färdigar eller i sådant syfte innehar dylikt 
alster eller tillkännagiver, huru sådant kan 
erhållas, strciffes, ändå att endast en del av 
den till brottet hörande verksamheten utförts 
inom landet, med böter eller fängelse i högst 
sex månader. 

Medhjälp till här nämnt brott är strcifjbar. 
För spridning eller utställande får inte till 

landet införas eller från landet utföras alster 
som avses i l mom. Den som bryter eller 
försöker bryta mot förbudet skall strciffas 
enligt 46 kap. 4 och 5 § § strcifjlagen. I fråga 
om förverkandepCiföljder tillämpas kapitlets 
8-13 § §, om inte något annat följer av 2 § 
l mom. i denna lag. 

2 § 
Har tryckalster, skrift, bildligframställning 

eller annat alster förklarats såra tukt eller 
anständighet, skola de exemplar därav, som 
finnas i någon i l § nämnd persons värjo, 
liksom ock de plåtar och former, som varit 
uteslutande bestämda för det alsters fram
bringande, vem de än må tillhöra, dömas 
förbrutna och att förstöras. Finnes blott nå
gon del av alstret förgripligt och kan det 
utan svårighet avskiljas från det övriga, gälle 
vad ovan sagts allenast sagda del jämte 
motsvarande del av plåt eller form. 

Innehåller periodisk publikation upprepade 
gånger tukt eller anständighet sårande arti
klar eller bildliga framställningar, skall vad i 
tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 
(1/19) är stadgat om indragning interimis
tiskt och för viss tid av sådan periodisk 
tryckskrift, vars innehåll innefattar i lagens 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se spridning av pornografisk 
bild 17 kap. 19 § SL, innehav av barnpor
nografisk bild 17 kap. 20 § SL, sedlighets
sårande marknadsföring 17 kap. 21 § SL) 

(upphävs, se stadganden om påföljder 17 
kap. 24 § 3 mom. SL) 

(upphävs, se L om ändring av 37 § tryck
frihetslagen) 
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Gällande lydelse 

37 § 3 mom. nämnt brott, äga motsvarande 
tillämpning. 

3 § 
Finnes sannolikt skäl att misstänka, att å 

visst ställe framställas eller förvaras för 
spridning eller utställande avsedda tryckal
ster, skrifter, bildiga framställningar eller 
andra alster, som såra tukt eller anständig
het, är myndighet, som nämnes i ((14 §av 
förordningen om införande av strafjlagef!)), 
berättigad att där verkställa rannsakan. A ro 
ifrågavarande alster avsedda att olovligen ur 
landet utföras eller äro de olovligen hit in
förda, gälle vad om rannsakan till uppdagan
de av olovligen till landet infört gods är 
stadgat. 

4 § 
För övervakning av efteiföljden av denna 

lag skall tillsättas en övervakningsnämnd, 
som har till uppgift att till justitiem inisteriet 
avgiva utlåtanden i ärenden rörande tillämp
ningen av denna lag samt att i enskilda fall 
inkomma med förslag om vidtagande av i 
denna lag avsedda åtgärder. Närmare före
skrifter angående denna nämnd utfärdas me
delst förordning. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se förutsättningar för husrann
sakan 5 kap. l § tvångsmedelslagen) 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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4. 

Lag 

om ändring av 5 kap. l och l O §§ tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 ( 450/87) 5 kap. l § l mo m. och l O § l 

mom., dessa lagrum sådana de lyder, 5 kap. l § l mom. i lag av den 21 augusti 1995 
(1011/95) och 10 § l mom. i lag av den 24 augusti 1990 (772/90), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett 
brott har begåtts för vilket det strängaste 
straffet är fängelse i mer än sex månader, får 
husrannsakan foretas i byggnader, rum eller 
slutna kommunikationsmedel eller på slutna 
forvaringsställen for att eftersöka I6remål 
som skall tas i beslag eller annars för att 
utröna omständigheter som kan ha betydel
se för utredningen av brottet. Husrannsakan 
får företas också om det brott som misstan
ken gäller är spridning av våldsskildring, 
innehav av förfalskningsmaterial eller inne
hav av falska pengar, eller om omständig
heter som anknyter till utdömande av sam
fundsbot utreds. 

10 § 

Förutsättningar för kroppsvisitation 

Kroppsvisitation får foretas for att 
eftersöka föremål som skall tas i beslag eller 
annars for att utröna omständigheter som 
kan ha betydelse for utredningen av brott, 
om det finns skäl att misstänka att någon har 
begått ett brott, för vilket det strängaste 
straffet är fängelse i mer än sex månader. 
Kroppsvisitation får företas också om det 
brott som misstanken gäller är lindrig miss
handel, snatteri, lindrig förskingring, lin
drigt olovligt brukande, lindrigt bedrägeri, 

l § 

Förutsättningar för husrannsakan 

Om det finns skäl att misstänka att ett 
brott har begåtts för vilket det strängaste 
straffet är fängelse i mer än sex månader, får 
husrannsakan företas i byggnader, rum eller 
slutna kommunikationsmedel eller på slutna 
förvaringsställen för att eftersöka föremål 
som skall tas i beslag eller annars för att 
utröna omständigheter som kan ha betydelse 
for utredningen av brottet. Husrannsakan får 
företas också om det brott som misstanken 
gäller är innehav av bampomogrqfisk bild, 
innehav av forfalskningsmaterial eller inne
hav av falska pengar, eller om omständig
heter som anknyter till utdömande av sam
fundsbot utreds. 

10 § 

Förutsättningar för kroppsvisitation 

Kroppsvisitation får foretas för att 
eftersöka föremål som skall tas i beslag eller 
annars för att utröna omständigheter som 
kan ha betydelse for utredningen av brott, 
om det finns skäl att misstänka att någon har 
begått ett brott for vilket det strängaste straf
fet är fängelse i mer än sex månader. Kropp
svisitation får företas också om det brott 
som misstanken gäller är lindrig misshandel, 
snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt 
brukande, lindrigt bedrägeri, innehav av 
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Gällande lydelse 

innehav av förfalskningsmaterial eller inne
hav av falska pengar. 

5. 

Föreslagen lydelse 

barnpornografisk bild, innehav av förfalsk
ningsmaterial eller innehav av falska pengar. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av 37 § nyckfrihetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 37 § 3 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 (1/19), sådant det lyder i lag 

av den 21 april 1995 (587/95), som följer: 

Gällande lydelse 

37 § 

Innefattar en periodisk tryckskrifts innehåll 
ett brott som nämns i 12 kap. eller 16 kap. 
8 § strafflagen, kan domstolen dra in tryck
skriften för en tid av högst ett år. 

370036 

Föreslagen lydelse 

37 § 

Innefattar en periodisk tryckskrifts innehåll 
ett brott som nämns i 12 kap. eller 17 kap. 
l § strafflagen, eller innehåller en sådan 
tryckskrift upprepade gånger bilder som det 
enligt 17 kap. 19 § strafflagen är straffbart 
att sprida, kan domstolen dra in tryckskriften 
för en tid av högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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6. 

Lag 

om ändring av 44 § lagen om faderskap 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 44 § lagen den 5 september 1975 om faderskap (700175) som följer: 

Gällande lydelse 

44 § 

A v givande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning 

Om modern vid faderskapsutredning upp
såtligen har avgivit osann utsaga till barna
tillsyningsmannen eller i fall som avses i 
l O § utan laga skäl förtigit något som hen
ne veterligen hade tjänat till upplysning i 
saken och utsagan eller förtigandet har bi
dragit till att faderskapet har fastställts orik
tigt, skall hon för avgivande av osann ut
saga vid faderskapsutredning dömas till bö
ter eller till fängelse i högst ett år. 

7. 

Föreslagen lydelse 

44 § 

A v givande av osann utsaga vid 
faderskapsutredning 

Om modern vid faderskapsutredning upp
såtligen har avgivit osann utsaga till barna
tillsyningsmannen eller i fall som avses i 
l O § utan laga skäl förtigit något som henne 
veterligen hade tjänat till upplysning i saken 
och utsagan eller förtigandet har bidragit till 
att faderskapet har fastställts oriktigt, skall 
hon, om strängare strqff för gärningen inte 
stadgas på något annat ställe i lag, för av
givande av osann utsaga vid faderskapsut
redning dömas till böter. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 
om ändring av 51 § polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 51 § polislagen av den 7 april 1995 ( 493/95) som följer: 

Gällande lydelse 

51 § 

Strqffstadgande 

Den som uppsåtligen 
l) underlåter att lyda en befallning eller ett 

förbud som en polisman för upprätthållande 

Föreslagen lydelse 

51 § 

Brott mot polislagen 

Strqffför brott mot polislagen stadgas i 16 
kap. 3 § strqfjlagen. 
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Gällande lydelse 

av allmän ordning och säkerhet eller utfö
randet av ett uppdrag meddelar inom ramen 
för sina befogenheter, 

2) vägrar lämna en polisman personuppgif
ter som avses i l O § l m om., 

3) undanlåter att följa ett tydligt tecken 
eller en befallning som en polisman enligt 
21 § ger för att stanna ett fordon eller få det 
flyttat, 

4) försummar sin biståndsskyldighet enligt 
45 §, eller 

5) utan anledning tillkallar polis eller upp
såtligen försvårar polisens verksamhet ge
nom att lämna falska uppgifter 

skall, om inte för brottet i någon annan lag 
stadgas strängare straff, för brott m of po
lis/agen dömas till böter eller fängelse i 
högst tre månader. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i krqft den 

8. 

Lag 
om ändring av 11 § steriliseringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

11 § 11 § 
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199. 

Den som mot bättre vetande till myndighet 
eller läkare avgivit falskt utlåtande eller 
falsk utsaga i ärende angående sterilisering 
straffes, såframt ej strängare straff för brottet 
annars följer, med böter eller fängelse i 
högst ett år. 

Strqff för ingivande av osant intyg till 
myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strqfflagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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9. 

Lag 

om ändring av 11 § kastreringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 11 § kastreringslagen av den 24 april 1970 (282/70) som följer: 

Gällande lydelse 

11 § 
Den som mot bättre vetande till myndighet 

eller läkare avgivit falskt utlåtande eller 
falsk utsaga i ärende angående kastrering 
straffes, såframt ej strängare straff för brottet 
annars följer, med böter eller fängelse i 
högst ett år. 

10. 

Föreslagen lydelse 

11 § 
Strqff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strqfflagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 
om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l § 3 punkten, 3 § l mom. och 14 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av ha

vandeskap (239/70), sådana l § 3 punkten och 3 § l mom. lyder i lag av den 15 januari 
1971 (17/71), som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
Havandeskap må med iakttagande av stad

gandena i denna lag på begäran av kvinnan 
avbrytas: 

3) när hon gjorts havande under förhållan
den, som avses i 20 kap. l eller 2 §, 5 § l 
mom. eller 7 § strafflagen; 

3 § 
Då kvinna gjorts havande under förhål

landen, som avses i 20 kap. l eller 2 § eller 
5 § l mom strafflagen, må havandeskap icke 
avbrytas, såframt åtal för brottet icke väckts 

Föreslagen lydelse 

l § 
Havandeskap kan med stöd av stadgande

na i denna lag på begäran av kvinnan avbry
tas: 

3) då kvinnan gjorts havande under förhål
landen, som avses i 17 kap. 23 § eller 20 
kap. 1-3 eller 5 §, 6 § 3 mom. eller 7 § 
strafflagen, 

3 § 
Då kvinnan gjorts havande under förhål

landen som avses i 20 kap. 3 § eller 5 § 
l m om. strafflagen, får havandeskapet inte 
avbrytas, om inte åtal för brottet väckts eller 
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Gällande lydelse 

eller detta anmälts till åtal eller brottet på 
grund av i saken verkställd polisundersök
ning skall anses uppnbart. 

14 § 
Den som mot bättre vetande till myndighet 

eller läkare avgivit falskt utlåtande eller 
falsk utsaga i ärende angående avbrytande 
av havandeskap straffes, såframt ej strängare 
straff för brottet annars följer, med böter 
eller fängelse i högst ett år. 

11. 

Föreslagen lydelse 

detta anmälts till åtal eller brottet på grund 
av i saken verkställd polisundersökning skall 
anses uppenbart. 

14 § 
Strqff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strqfflagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om upphävande av 16 kap. 8 § l punkten lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

8 § 
Den som 
J) i fall vilka avses i 2 kap. 9 eller 13 §, 4 

kap. 8 eller 12 §, 5 kap. 5 §, 13 kap. 15 § 
eller 14 kap. 5 § till registreringsmyndighe
ten eller domstol avger oriktig anmälan eller 
försäkran eller utfärdar oriktigt intyg om 
betalning av aktiekapital eller gäld; 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för aktiebolagsbrott dömas tillböter el
ler till fängelse i högst ett år. 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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12. 

Lag 

om upphävande av 88 § lagen om bostadsaktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

88 § 

B ostadsaktiebolagsbrott 

Den som 
J) i de fall som avses i 2 kap. 9 eller 13 §, 

4 kap. 8 eller 12 §, 13 kap. 15 § eller 14 
kap. 5 § lagen om aktiebolag till register
myndigheten eller en domstol lämnar en 
oriktig anmälan eller försäkran eller utfärdar 
ett oriktigt intyg om betalning av aktiekapi
tal eller skuld, eller 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

(punkt 2 har upphävts genom lag 938/94) 
skall för bostadsaktiebolagsbrott dömas till 

böter eller fängelse i högst ett år, om inte 
gärningen är obetydlig eller strängare strqff 
stadgas i någon annan lag. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

13. 

Lag 

om ändring av 199 § lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 199 § 4 punkten, 

sådan den lyder i lag av den 14 juni 1996 ( 415/96), samt 
fogas till sagda 199 § ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

199 § 199 § 
Den som 

4) i egenskap av medlem eller suppleant i (upphävs, se 2 mom. och ingivande av 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

förvaltningsrådet eller styrelsen för ett an- osant intyg till myndighet 16 kap. 7 § SL) 
delslag som bedriver sparkasseverksamhet 
eller för andelslags centralaffär eller i egen-
skap av revisor eller tjänsteman i ett sådant 
andelslag eller i en sådan centralaffär upp-
såtligen lämnar en myndighet oriktiga eller 
v ilse/edande uppgifter om sparkasseverksam-
heten eller en medlemsplacerare eller 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för sparkassebrott dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

14. 

I 16 kap. 7 § strafflagen stadgas straff för 
ingivande av osant intyg till myndighet. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 27 § lagen om konkurrensbegränsningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 27 § l m om. lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar ( 480/92) som fö

ljer: 

Gällande lydelse 

27 § 
Den som i de fall som avses i denna lag 

uppsåtligen till konkurrensverket, länsstyrel
sen eller konkurrensrådet lämnar en oriktig 
anmälan eller upplysning, skall för konkur
rensbegränsningsförseelse dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

Föreslagen lydelse 

27 § 
Straff för ingivande av osant intyg till 

myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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15. 

Lag 
om ändring av 98 § kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 98 § 2 mom. kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/93) som följer: 

Gällande lydelse 

98 § 

K re ditinstituts brott 

Ä ven en sparbanksprincipal samt en med
lem av ett kreditinstituts förvaltningsråd 
eller styrelse,en fullmäktig, en verkställande 
direktör, en tjänsteman eller en revisor som 
lämnat tillsynsmyndigheten en felaktig eller 
vilseledande uppgift om kreditinstitutet eller 
dess kund skall dömas för kreditinstituts
brott, om inte strängare straff stadgas i nå
gon annan lag. 

16. 

Föreslagen lydelse 

98 § 

Kreditinstituts brott 

Strqff för ingivande av osant intyg till 
myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strqfflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 68 § lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 68 § 2 mo m. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder ( 480/87), sådant det lyder 

i lag av den 9 augusti 1993 (748/93), som följer: 

68 § 

För placeringsfondsbrott skall även dömas 
en medlem i ett fondbolags styrelse, bola
gets verkställande direktör eller en funktio
när som uppsåtligen lämnat en myndighet 
felaktiga eller vilseledande uppgifter om 
bolaget, samfundet eller fondandelsägarna. 

68 § 

Strqff för ingivande av osant intyg till 
myndighet stadgas i 16 kap. 7 § strqfjlagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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17. 

Lag 

om upphävande av 18 kap. 4 § l och 2 punkten lagen om fö~äkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 

Sä~kilda stadganden 

4 § 

289 

Den som 
l) lämnar social- och hälsovårdsministeriet 

oriktiga uppgifter i handling, vilken skall 
utgivas med stöd av denna lag; 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

2) till registreringsmyndigheten avger orik
tig anmälan, försäkran eller intyg över inbe
talning av aktiekapital, garantikapital eller 
grundfonden; 

skall, såframt gärningen ej är ringa eller 
annorstädes i lag strängare straff ej är stad
gat, för försäkringsbolagsbrott dömas till 
böter eller till fångelse i högst ett år. 

18. 

Denna lag träder i krcift den 199 . 

Lag 
om upphävande av 77 § l punkten lagen om utländska f"O~äkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse 

77§ 

Försäkringsbolagsbrott 

Den som 
l) ger social- och hälsovårdsministeriet 

oriktiga upplysningar en handling som 

370036 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 
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Gällande lydelse 

skall lämnas in enligt denna lag eller 

skall dömas enligt vad lagen om försäk
ringsbolag stadgar om försäkringsbolags
brott. 

19. 

Föreslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om upphävande av 22 § l punkten lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse 

22 § 
Den som 
l) lämnar social- och hälsovårdsministeriet 

oriktiga uppgifter i en handling som skall 
ges med stöd av denna lag, eller 

skall dömas till straff såsom lagen om för
säkringsbolag stadgar om försäkringsbolags
brott 

20. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om upphävande av 44 § l punkten lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i 

Finland 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

44 § 
Den som 
l) ger social- och hälsovårdsministeriet 

oriktiga upplysningar i en handling som 
skall lämnas in enligt denna lag eller 

skall dömas till straff enligt vad lagen om 
försäkringsbolag stadgar om försäkringsbo
lagsbrott 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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21. 

Lag 

om upphävande av 16 kap. 8 § l och 2 punkten lagen om f"örsäkringsf"öreningar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

8 § 
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Den som 
l) ger social- och hälsovårdsministeriet 

oriktiga uppgifter i en handling som skall 
inges m ed stöd av denna lag, 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

2) till registermyndigheten avger oriktig 
anmälan eller försäkran eller oriktigt intyg 
över betalning av garantikapitalet eller 
grundfonden, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för försäkringsföreningsbrott dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 



292 RP 6/1997 rd 

22. 

Lag 
om upphävande av 130 § l punkten lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse 

130§ 
Den som 
l) meddelar social- och hälsovårdsministe

riet oriktiga uppgifter i en handling som 
skall inges med stöd av denna lag, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
för pensionsstiftelsebrott dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

23. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om upphävande av 163 § l punkten lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Gällande lydelse 

163 § 
Den som 
l) meddelar social- och hälsovårdsministe

riet oriktiga uppgifter i en handling som 
skall inges med stöd av denna lag, 

skall, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag, 
f'or försäkringskassebrott dömas till böter 
eller fängelse i högst ett är. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se ingivande av osant intyg till 
myndighet 16 kap. 7 § SL) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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24. 

Lag 
om ändring av 42 § tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 42 § l mom. tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) som följer: 

Gällande lydelse 

42 § 
Den som utan tillstånd uppsåtligen bryter 

lås, plomb, sigill eller annan spärr som 
finsk eller utländsk tullmyndighet anbringat 
eller godkänt för tillslutning av tullgods eller 
avspärrning av område, eller som annars 
skaffar sig tillträde till utrymme som tillslu
tits på nämnt sätt, skall för brytande av tull
sigill dömas till böter eller till fängelse i 
högst sex månader. 

25. 

Föreslagen lydelse 

42 § 
Det är förbjudet att utan tillstånd bryta lås, 

plomb, sigill eller annan spärr som en finsk 
eller utländsk tullmyndighet har anbringat 
eller godkänt för tillslutning av tullgods eller 
avspärrning av ett område eller att på annat 
sätt skaffa sig tillträde till ett utrymme som 
till- slutits på nämnt sätt. Straff för överträ
delse av myndighetsförbud som gäller egen
dom stadgas i 16 kap. 9 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 
om ändring av 5 och 6 §§ lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 17 juni 1977 om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik ( 4 72/77) 5 

och 6 § som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 
Den som med våld eller hot om våld hin

drar eller söker hindra förare eller passage
rare, som bistår föraren på dennes begäran, 
att fullgöra i denna lag avsedd uppgift för 
upprätthållande av ordning och säkerhet i 
trafikmedel eller som eljest avsiktligt gör 
hinder åt föraren eller passagerare, som bi
står föraren, i fullgörandet av sagda uppgift, 
skall, såframt icke strängare straff annorstä
des i lag är stadgat, för våldsamt uppträdan
de i trafikmedel i kollektivtrafik dömas till 
böter eller till fängelse i högst sex månader. 

På brott riktat mot förare eller passagerare 
som bistår honom skall stadgandena i 16 

Föreslagen lydelse 

5 § 
Straff för motstånd mot en förare, med 

föraren jämställd person och passagerare 
som på begäran bistår dessa stadgas i 17 
kap. 6 § strafflagen. 
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Gällande lydelse 

kap. l och 2 §§strafflagen icke tillämpas. 

6 § 
Den som genom oväsen eller annars ge

nom sitt uppträdande stör ordningen i tra
fikmedel i kollektivtrafik skall för orsakande 
av störning i trafikmedel i kollektivtrafik 
dömas till böter eller till fängelse i högst tre 
månader. 

26. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Straff för ofog i ett kollektivt trafikmedel 

stadgas i 17 kap. 13 § strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av 12 § lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 § lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik ( 469/79) som följer: 

Gällande lydelse 

12 § 

Passagerares straffansvar 

Den som med våld eller hot om våld hin
drar eller försöker hindra biljettkontrollör att 
utföra i denna lag avsedd kontrollverksamhet 
eller som eljest uppsåtligen gör hinder åt 
kontrollören i fullgörandet av sagda uppgift 
skall, såframt icke annorstädes i lag stränga
re straff är stadgat, dömas för motstånd mot 
biljettkontrollör till böter eller till fängelse i 
högst sex månader. 

Den som i syfte att vilseleda kontrollör vid 
biljettkontroll uppger fel namn, ålder, yrke 
eller adress eller annars om sig själv lämnar 
oriktiga personuppgifter, skall för vilseledan
de av biljettkontrollör döm as till böter. 

På brott riktat mot biljettkontrollör skall 
stadgandena i 16 kap. l, 2 och 20 a §§ 
strafflagen icke tillämpas. 

Föreslagen lydelse 

12 § 

Passagerares straffansvar 

Straff för motstånd mot en kontrollör som 
avses i denna lag stadgas i 17 kap. 6 § 
strafflagen. 

(se lämnande av oriktiga personuppgifter 
16 kap. 4 § SL) 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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27. 

Lag 

om ändring av 6 § lagen om bevakningsföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § lagen den 4 mars 1983 om bevakningsföretag (237/83) som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 
Den som med våld eller hot om våld hin

drar eller försöker hindra väktare att full
göra sin uppgift eller som eljest gör hinder 
åt väktaren i hans värv skall, om inte sträng
are straff är stadgat annorstädes i lag, för 
våldsamt uppträdande mot väktare dömas till 
böter eller till fängelse i högst sex månader. 

28. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
Strqff för motstånd mot en 

avses i denna lag stadgas i 
strafflagen. 

väktare som 
17 kap. 6 § 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om ändring av 18 § lagen om offentliga nöjestillställningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 18 § lagen den 9 augusti 1968 om offentliga nöjestillställningar ( 492/68) som fö

ljer: 

Gällande lydelse 

18 § 
Den som olovligen föranstaltar i denna lag 

avsedd tillställning, för vars föranstaltande 
tillstånd av myndighet erfordras, eller bryter 
mot i denna lag stadgade eller med stöd av 
den givna föreskrifter beträffande dess 
anordnande, dömes för brott mot bestämmel
serna angående nöjestillställningar till böter 
eller till fängelse i högst sex månader. 

Den som på annat sätt bryter mot denna 
lag eller med stöd av den samma utfärdade 
bestämmelser, dömes för brott mot be
stämmelserna rörande nöjestillställningar till 
böter. 

Föreslagen lydelse 

18 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) utan lov föranstaltar en i denna lag av

sedd tillställning för vars föranstaltande er
fordras tillstånd av myndighet, 

2) bryter mot denna lag eller med stöd av 
den utfärdade bestämmelser om föranstaltan
de av nöjestillställningar eller 

3) på något annat sätt bryter mot denna 
lag eller bestämmelser som har utfårdats 
med stöd av den, 

skall för brott mot bestämmelserna om 
nöjestillställningar dömas till böter. 
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Gällande lydelse 

Den som begår våld mot ordningsman, 
hotar honom eller gör honom förfång, straf
fas på sätt i 16 kap. l och 2 §§ strafflagen 
är stadgat. 

29. 

Föreslagen lydelse 

Strqff för motstånd mot en ordningsman 
som avses i denna lag stadgas i 17 kap. 6 § 
strqfflagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om ändring av 16 § lagen om granskning av videoprogram och andra bildprogram 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 § l mom. lagen den 24 juli 1987 om granskning av videoprogram och andra 

bildprogram (697/87) som följer: 

Gällande lydelse 

16 § 

Strqff och vitesstadganden 

Den som i strid med denna lag 
l) sprider program som inte har granskats 

på det sätt som stadgas i denna lag, 
2) sprider program i strid med gransk

ningsbeslut som avses i denna lag eller 
stadgandena i 3 §, 

3) försummar sin i 10 § stadgade anmäl
ningssky ldighet, 

4) i anmälan som avses i l O § lämnar 
oriktig eller vilseledande uppgift, eller som 

5) sprider program då på upptagningen 
eller dess omslag inte har gjorts i 11 § 
nämnda anteckningar eller då på upptagning
en eller omslaget gjorts oriktiga eller vilse
ledande anteckningar, 

skall för brott mot stadgandena om gransk
ning av bildprogram dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 

Föreslagen lydelse 

16 § 

Strqff- och vitesstadganden 

Den som i strid med denna lag 
l) sprider program som inte har granskats 

på det sätt som stadgas i denna lag, 
2) sprider program i strid med gransk

ningsbeslut som avses i denna lag eller stad
gandena i 3 §, 

3) försummar sin i l O § stadgade anmäl
ningssky ldighet, 

4) i anmälan som avses i l O § lämnar 
oriktig eller vilseledande uppgift, eller som 

5) sprider program då på upptagningen 
eller dess omslag inte har gjorts i 11 § 
nämnda anteckningar eller då på upptagning
en eller omslaget har gjorts oriktiga eller 
vilseledande anteckningar, 
skall, om strängare strqff för gärningen inte 

stadgas på något annat ställe i lag, för brott 
mot stadganden om granskning av bildpro
gram dömas till böter. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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30. 

Lag 

om ändring av 14 § lagen om förrättande av filmgranskning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 14 § lagen den 29 maj 1965 om fårrättande av filmgranskning (300/65) som följer: 

Gällande lydelse 

14 § 
Den som i strid med lagen om filmgransk

ning förevisar eller låter förevisa film, vil
ken icke granskats och godkänts till före
visning såsom ovan är stadgat, straffes med 
böter eller fängelse i högst sex månader. Till 
samma straff dömes även den, som förevi
sar eller låter förevisa film med avvikelse 
från granskningsbeslut eller i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag avsedd föreskrift. 

Den som på annat än i l mom. nämnt sätt 
bryter mot lagen om filmgranskning, straffes 
med böter. 

31. 

Föreslagen lydelse 

14 § 
Den som i strid med lagen om filmgransk

ning 
l) förevisar eller låter förevisa en film 

som inte har granskats och godkänts till 
förevisning så som stadgas ovan, 

2) förevisar eller låter förevisa en film 
med avvikelse från granskningsbeslutet eller 
en föreskrift som avses i 4 § 2 mom. i 
nämnda lag eller 

3) på något annat sätt bryter mot lagen om 
film granskning, 

skall, om strängare strqff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
brott mot lagen om filmgranskning dömas 
till böter. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om ändring av 3 § lagen om fölbud mot anordningar som rörsvårar 
hastighetsövervakningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 2 mom. lagen den 23 augusti 1985 om fårbud mot anordningar som försvårar 

hastighetsövervakningen (733/85) som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

Den som i strid med denna lag importerar, 
tillverkar, håller till salu, säljer eller annars 
överlåter i l § nämnd anordning eller instal
lerar sådan anordning i motorfordon eller 
dess släpvagn, skall för radardetektorsprid-

370036 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Den som i strid med denna lag importerar, 
tillverkar, håller till salu, säljer eller annars 
överlåter en i l § nämnd anordning eller 
installerar en sådan anordning i motorfordon 
eller dess släpvagn, skall för radardetektor-
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

ningsbrott dömas till böter eller till fängelse spridningsbrott dömas till böter. 
i högst tre månader. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

32. 
Lag 

om ändring av 21 § passlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 21 § passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86) som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 

Strqffstadgande 

Den som reser ut ur landet utan behövligt 
pass eller inte iakttar begränsningarna av 
passets giltighetsområde skall för passförse
else dömas till böter eller till fängelse i 
högst sex månader, om ej strängare straff för 
gärningen stadgas i annan lag. 

33. 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Strqffstadganden 

Strqff för riksgränsbrott stadgas i 17 kap. 
7 § strqfflagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om ändring av 10 §lagen om gränszon 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l O § l och 2 m om. lagen den 17 maj 1947 om gränszon ( 403/47), sådana de lyder 

i lag av den 24 juni 1976 (533176), som följer: 

Gällande lydelse 

10 § 
Den som bryter mot stadgandena i denna 

lag eller med stöd av densamma utfärdade 
stadganden skall, såframt strängare straff 
för gärningen icke är stadgat annorstädes i 
lag, för överträdelse av lagen om gränszon 

Föreslagen lydelse 

10 § 
Den som bryter mot denna lag eller stad

ganden som har utfårdats med stöd av den 
skall, om strängare straff för gärningen inte 
stadgas på något annat ställe i lag, för över
trädelse av lagen om gränszon dömas till 
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Gällande lydelse 

dömas till böter eller till fängelse i högst tre 
månader. 

Bör i l mom. avsett brott, med beaktande 
av de omständigheter i sin helhet, vilka för
anlett brottet och framgå av detsamma, anses 
grovt, skall gärningsmannen för grov över
trädelse av lagen om gränszon dömas till 
fängelse i högst två år. 

34. 

Föreslagen lydelse 

böter. 
Strqff för riksgränsbrott stadgas i 17 kap. 

7 § strqfjlagen. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 

om ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) 64 c§, sådan den lyder i lag 

av den 28 juni 1993 (639/93), samt 
ändras 64 och 64 b §§,sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, som följer: 

Gällande lydelse 

64 § 

Arbetstillståndsbrott av arbetsgivare 

En arbetsgivare eller dennes företrädare 
som anställer eller i sin tjänst håller en ut
länning som saknar behövligt arbetstillstånd 
skall för arbetstillståndsbrott av arbetsgivare 
dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

För arbetstillståndsbrott av arbetsgivare 
döms även en entreprenad- eller underentre
prenadgivare eller den som låter utföra arbe
te, vars arbetstagare arbetar i entreprenad
eller underentreprenadarbete vilket har givits 
ett utländskt företag eller såsom hyrd arbets
kraft som ett utländskt företag ställt till för
fogande, om arbetstagarna inte har de ar
betstillstånd som krävs. 

64 b§ 

Ordnande av olovlig inresa 

Den som för att skaffa sig eller någon an
nan ekonomisk vinning 

Föreslagen lydelse 

64 § 

Arbetstillståndsbrott 

Strqff för arbetstillståndsbrott stadgas i 47 
kap. 6 a § strafflagen. 

64 b§ 

Ordnande av olaglig inresa 

Strqff för ordnande av olaglig inresa stad
gas i 17 kap. 8 § strqfjlagen. 
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Gällande lydelse 

l) för in eller försöker föra in i Finland en 
utlänning medveten om att denna inte har 
sådant pass, visum eller uppehållstillstånd 
som krävs för inresa, 

2) ordnar eller förmedlar transport till Fin
land för en i föregående punkt nämnd utlän
ning eller 

3) till någon annan överlåter ett felaktigt 
eller förfalskat pass, visum eller uppehålls
tillstånd för att användas i samband med in 
resa, 

skall för ordnande av olaglig inresa dömas 
till böter eller fångelse i högst två år. 

Åtal för ordnande av olaglig inresa behö
ver inte väckas eller straff för gärningen dö
mas ut, om det med beaktande av de om
ständigheter som lett till brottet och gär
ningsmannens skuld bör anses att gärningen 
är ursäktlig. Vid bedömningen av om brottet 
är ursäktligt bör gärningsmannens bevekelse
grunder samt sådana förhållanden i utlän
ningens hemland eller i det land där han 
stadigvarande bor som påverkar hans säker
het särskilt beaktas. 

64 c§ 

Förverkandeplföljd 

Ett transportmedel som har använts för 
begående av brott som avses i 64 b §, kan 
dömas förbrutet till staten. Påför verkande
påföljden tillämpas 46 kap. 9-11 §§ strqf
flagen. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs, se stadganden om påföljder 17 
kap. 23 § 2 mo m. SL) 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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35. 

Lag 
om ändring av 6 § lotterilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § lotterilagen av den l september 1965 (491/65) som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 
Den som olovligen föranstaltar lotteri, för 

vilket myndighets tillstånd erfordras, säljer 
eller håller till salu lotter i sådant olovligen 
eller utomlands föranstaltat lotteri eller eljest 
främjar foranstaltandet av sådant, dömes for 
lotteribrott till böter eller till fängelse i 
högst sex månader. 

Den som på annat sätt bryter mot denna 
lag eller med stöd av densamma utfärdade 
bestämmelser dömes för brott mot lotteribes
tämmelserna till böter. 

36. 

Föreslagen lydelse 

6 § 
I 17 kap. 17 § s triffiagen stadgas straff för 

olovligt anordnande av lotteri. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 
om ändring av 12 § lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 12 §lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar (590/80), sådant detta lagrum 

lyder delvis ändrat genom lag av den 5 augusti 1983 (681/83), som följer: 

Gällande lydelse 

12 § 
Den som utan tillstånd foranstaltar annan 

penninginsamling än sådan som avses i 3 § 
2 eller 3 mom., försummar sin redovisnings
skyldighet eller foranstaltar penninginsam
ling som avses i 2 § 3 mom. skall for pen
ninginsamlingsbrott dömas till böter eller 
till fängelse i högst sex månader. 

Den som på annat sätt bryter mot denna 
lag eller med stöd av den utfärdade stad
ganden eller bestämmelser skall för penning-

Föreslagen lydelse 

12 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) utan tillstånd föranstaltar annan pen

ninginsamling än sådan som avses i 3 § 2 
eller 3 mom. eller som föranstaltar penning
insamling som avses i 2 § 3 mom., 

2) forsummar sin redovisningsskyldighet 
eller 

3) på något annat sätt bryter mot denna 
lag eller mot sådana stadganden eller be
stämmelser om insamlingsföifarandet som 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

insamlingsförseelse dömas till böter. har utfårdats med stöd av den, 

37. 

skall, om strängare straff för gärningen 
inte stadgas på något annat ställe i lag, för 
penninginsamlingsbrott dömas till böter. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/96) 55 § 2 mom. och 
ändras 53 och 54 § samt 55 § l mom. som följer: 

Gällande lydelse 

53 § 

Djurskyddsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
l) bryter mot ett förbud mot tillverkning, 

import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 
§ eller mot ett förbud som avses i 7 § 3 
mom., 13 § l mom., 16 § 3 mom., 18, 19 
eller 27 § eller som utfårdas med stöd av 
nämnda stadganden, eller 

2) försummar en skyldighet som avses i 
eller åläggs med stöd av 13 § 2 mom., 14 
§, 16 § l mom., 17 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 
eller 3 mom., 23, 24, 26 eller 30 § eller 31 
§ l mom. eller 64 §, 

skall för djurskyddsförseelse dömas till 
böter, om inte strängare straff för gärningen 
stadgas i någon annan lag. 

54§ 

Djurplågeri 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) behandlar ett djur i strid med 3-6, 8, 

29, 32 eller 33§ eller stadganden eller be
stämmelser som utfårdats med stöd av dem, 

2) använder anordningar, redskap eller 

Föreslagen lydelse 

53 § 

Djurplågeri 

I 17 kap. 14 och 15 § strafflagen stadgas 
straff för djurskyddsbrott och lindrigt djur
skyddsbrott. 

54§ 

Djurskyddsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
l) behandlar ett djur i strid med 3-6, 8, 

29, 32 eller 33 § eller stadganden eller be
stämmelser som utfårdats med stöd av dem, 

2) använder anordningar, redskap eller 
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Gällande lydelse 

ämnen som avses i 12 § och som är förbjud
na, 

3) i strid med 7 eller 9-11 § vidtar en åt
gärd som avses i dem, eller 

4) importerar eller försöker importera ett 
djur i strid med förbudet i 28 §, 

skall för djurplågeri dömas till böter eller 
fångelse i högst två år, om inte strängare 
straff för gärningen stadgas i någon annan 
lag. 

(se djurskyddsförseelse 53 §) 

55 § 

Djurhållningsförbud 

Den som döms för djurplågeri kan samti
digt dömas att förverka sin rätt att hålla 
djur. Djurhållningsförbud kan också medde
las personer som lämnas abestraffade av 
skäl som avses i 3 kap. 3 § strafflagen. 
Djurhållningsförbudet kan meddelas för viss 
tid eller så att det blir bestående, och det 
kan gälla hållande av vissa djurarter eller 
djurhållning i allmänhet. 

Djurhållningsförbud skall verkställas ge
nast, trots att ändring har sökts. 

Föreslagen lydelse 

ämnen som avses i 12 § och som är förbjud
na, 

3) i strid med 7 eller 9-11 § vidtar en åt
gärd som avses i dem, eller 

4) importerar eller försöker importera ett 
djur i strid med förbudet i 28 §, 

skall för djurskyddsförseelse dömas till bö
ter, om inte gärningen är straffbar enligt 17 
kap. 14 eller 15 § strafflagen eller strängare 
straff för gärningen stadgas i någon annan 
lag. 

För djurskyddsförseelse döms också den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

l) bryter mot ett förbud mot tillverkning, 
import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 
§ eller mot ett förbud som avses i 7 § 3 
mom., 13 § l mom., 16 § 3 mom., 18, 19, 
22, 25 eller 27 § eller som utfårdats med 
stöd av nämnda stadganden, eller 

2) försummar en skyldighet som avses i 
eller åläggs med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 
16 § l mom., 17 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 
eller 3 mom., 23, 24, 26, 29 eller 30 § eller 
31 § l mom. eller 64 §. 

55§ 

Djurhållningsförbud 

I 17 kap. 23 §l mom. strafflagen stadgas 
om djurhållningsförbud. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 




